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СТАННИ И ОПАШИ СЕ! 

Ние сега се намираме в един голям затвор. Съвременните хора говорят за култура, за 
свобода. Не, не, всички сте в затвора. между двама войници, отвънка ви пазят стражари... И 
всички недъзи се образуват само в затворите. стр. 208 

Силата, най-великото в света, най-силното в света, то е молитвата, не туй обикновено 
моление за спасение, а онова моление - когато хората се съединяват за да избавят един брат, да го 
измолят от затвора. И слизането на един Ангел се дължи на тяхната молитва. стр. 208 

„Стани!” казва Ангелът, „Излез от тоя затвор.” стр. 215 
Сега вие седите в затвора и сънувате, някой сънува, че е богат - чете парите си. Някой мисли 

вътре в затвора, че се жени; някой мисли в този затвор, че е много учен. Какво ли не мислят 
хората, но като се събудят, ще видят, че са в затвора вътре. Де е свободата? стр. 221 

Сега на жените, на вас казвам, Станете! и из затворите навънка! Сега, ако се ожените в 
затвора, затворничета ще имате. стр. 223 

И рече му Ангелът: „Опаши се”. Този Ангел говори сега: „Опаши се, стани!” Ти спиш заспал 
си духом и не знаещ че следния ден Ирод ще те изведе, и твоята глава ще отреже. стр. 208 

„Стани! казва ангелът: „не спи!” И какво говорят сегашните страдания? Не е ли този Ангел, 
който побутва хората по ребрата: „Ставайте!” казва той. стр. 209 

У нас има един дух вътре, този ангел е заговорил. стр. 211 
Ти си роден да бъдеш син Божии, ти си роден да бъдеш човек свободен, а не Ирод да вземе 

главата ти. стр. 215 
Ангелът, който казва: „Стани не се заблуждавай; стани, ти си свободен! Ще бъдеш свободен 

днес!” А той мисли, че е сън. стр. 213 
„Стани!” казва Ангелът. И днес той казва: „Станете!” И аз искам да ви извадя от този затвор. 

стр. 217 
„Какво ще бъде с нас?” Вие не трябва да се боите, самостоятелни трябва да бъдете. Боси, но 

да знаете, защо сте боси; обути, но да знаете, защо сте обути; богати, но да знаете, защо сте 
богати; сиромаси, но да знаете, защо сте сиромаси. Ако сте учени, всяко нещо, което е във вас, вие 
трябва да го разберете. Само при такава наука може да се уреди вашия живот. стр.212 

Трябва да бъдете всички самостоятелни. Има някои, които мислят, че са самостоятелни; не 
си самостоятелни. Ако ти отиваш от една църква в друга, не си свободен; ако ти отиваш от една 
държава в друга, не си свободен. Ти в своя ум трябва да бъдеш свободен, та, при каквито условия 
до живееш, да можеш да се справиш с мъчнотиите на този живот. Това е велика наука. стр. 216 

И ако някой от вас пита: „Не можем ли да знаем?”- Вие може да знаете, но само когато 
живеете. Знанието е резултат на съзнателен живот... в всеки един момент, - и като учител, като 
доктор, като жена, каквато и форма да заемаш, ако ти съзнаваш това свое положение и се 
съобразяваш с ония основни закони, които са вложени вътре, ти ще придобиеш знание. стр. 213 

Искам човешките сърца да бъдат запалени. Любов искаме ние! Църкви не искаме, каменни 
църкви не искаме. Искаме сърца да се любят, ред и законност в всеки един дом, във всяко училище 
- това се иска днес в света Това е законът на еволюцията. стр. 217 
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След като се събудите, и ангелът си замине, ще кажете: „Действително, извън затвора сме!” 
Ще знаете, че сте свободни. стр. 224 

Ангелът казва: „Стани, не спи!” То е заспиване вътре в света. „И рече му Ангелът: опаши се, 
обуй сандалите си!” И стори така. И казва му: „облечи дрехата си, и ела след мене.” Туй е 
необходимо да направим. За да може да направите туй обличане, непременно трябва да се събуди 
във вас туй висше съзнание. Вие трябва да познаете ония права, които Бог е вложил във вас: каква 
сила е вложил Бог, какви способности; кога е тръгнал човек от небето и кога трябва да се върне - 
той трябва да намери разписанието и да върви по това Божествено разписание. Така трябва да 
прави всеки разумен човек, който се е пробудил. стр. 210 

„Стани! Опаши се!” Значи, вложи волята си. стр. 214 
„Облече се!” С какво? Да се облечем в Христа, да се облечем в Любовта.” Когато във вашия 

живот Любовта стане една дреха, вие ще живеете един най-хигиеничен и целесъобразен живот. 
Когато тази сила на Любовта, която е във вашето тяло, обгръща всяка една мисъл, всяко едно ваше 
чувство и действие, тази Божествена дреха прониква така във вас, във вашите клетчици, тогава 
Ангелът ще даже: „Ела след мене!” – т. е. ти си човек достоен за свобода, Ти  
не трябва да седиш в този позорен затвор. Стр. 214 

„Стани! Обуй си краката с добродетелта, свободен бъди, мисли като човек. Стр. 215 
„Стани!” казва Ангелът, „Изпълнявай Волята Божия!” А този Бог на Любовта иска от всинца 

ни един закон, той го е вложил в нас. стр. 218 
„Мъчно е да се живее без идеал.” Право е. Постигнете своя идеал... Ако човек е надзърнал 

своя идеал, какво трябва да прави? „Ама далеч е.” - Върви към идеала си! Как?... Гледай човек да 
бъдещ обичан от Бога, и ти да го обичаш... да познаваш всички свои братя и сестри, да ги обичаш 
и да си готов да се жертваш за тях. Стр. 220 

Човек трябва да бъде честен и самостоятелен, с труд и пот да изкарва прехраната си. Един 
морал има в света. Стр. 221 

Не вярвайте, никой не може да ви хипнотизира! Никой не може да ви лиши от вашата 
свобода.! Човек е силен, той е като Бог... Нас никой не може да ни застави на направим това, което 
не искаме. Стр. 224 

Моето учение е учение на Любов, на братство и сестринство, на абсолютна свобода, в която 
всеки зачита правата на другите. И най-големите са готови да бъдат слуги на малките и слабите. 
Стр. 224 

Вашия Ангел ще похлопа и ще каже: „Стани!” Ще похлопа, ще видите, ще похлопа и ще 
каже: „Опаши се!” После ще каже: „обуй се и облечи се!”... Това е то великият закон на Бялото 
Братство в света! стр. 224 

За бъдещия свят, за бъдещата култура. Трябва да работите за новата култура и да съградим 
света върху новите основи. Не да говорите: „братство и равенство,” а затвори да има; „да се 
любим,” а да се убивате. стр. 220 

Защо християните не са разбрали досега Христовото учени? .. Но питам: защо и вие не сте 
разбрали още смисъла на вашия живот? И друг важен въпрос: защо досега хората не са възприели 
Любовта, за да приложат в нейната пълнота? Ето въпроси, с които бъдещата култура, бъдещето 
човечество ще се занимава. Те са сериозни задачи, задачи за най-умните и сериозни хора, за хора с 
характер, хора с ум и с воля. Ония, които искат да разрешат тия задачи, трябва да имат сила да 
контролират своя ум и да владеят своето сърце. Умът им да бъде на мястото си. Под думите: 
,,Умът им да бъде на мястото си”, разбирам съзнателно, не механически: В това седи именно 
човешката еволюция: Човек сам да завладее своя ум и своето сърце. И единственият стремеж сега 
на съвременните хора е, че те искат да бъдат богати, искат да бъдат силни. Всички тия неща са 
хубави, но това са само резултати, външни неща, които се обуславят от една вътрешна причина, 
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по-дълбока, отколкото ние разбираме. Следователно, човек, който иска да завладее света, който 
иска да забогатее, трябва преди всичко да завладее своя ум и своето сърце. И неговият ум и 
сърцето му трябва да бъдат в пълно съгласие с неговата душа. стр. 206 

Сега, защо ние се отклоняваме от пътя? - Наместо човек да завладее своя ум, той иска да 
завладее чуждите умове; наместо да завладее своето сърце и да го контролира, той иска да 
завладее чуждите сърца. стр. 207 

И, ако хората в бъдеще биха живели, както сега живеят, вие решавате вашата съдба. Как я 
решавате? - По два начина: или до живеете по свобода или да умрете в затвора. стр. 226 

И сега всички трябва да идете при своите, на жените казвам: Да обичате вашите мъже, които 
се молят и работят зарад вас. На мъжете казвам: Да обичате вашите жени, които се молят зарад 
вас. На братята казвам: Да обичате вашите сестри, които се молят зарад вас. Молят се с молитва, 
разбирам, които работят зарад вас. Любовта е работа, сериозна работа. Сериозна работа се изисква 
от нас. И като срещнеш един човек, не да правиш разлика. Често, като минавам, аз виждам колко е 
мъчно ние да държим еднакво положение спрямо всички. Като срещнеш един богат и един беден, 
еднакво да ги обичаш и уважаващ без разлика, еднакво разположение на духа да имаш спрямо тях, 
без никаква омраза в сърцето си. Утре ако този богат дойде в нужда, да можеш да му помогнеш 
тъй както и на бедния. Еднакво разположение да храниш - това е, което се изисква от новата 
култура сега. Само по този начин ние ще създадем една атмосфера здравословна. Свобода! 
Свободни сте всички! Опашете се, обуйте се, облечете дрехите си! Стр. 226 

Излезте от затворите си, идете при своите, и тогава ще започне един нов живот, ще се 
отворят нови хоризонти във вашия ум, вие ще станете ясновидци. Стр. 227 

И тъй, бъдете свободни да се създаде тази атмосфера на Любов. Да започнем с Любовта, с 
Истината, която внася свобода: Да се молим едни за други: „Молете се един за други, за да 
изцелеете” . Не чакайте. Молете се. Не само да се молим, но в тази молитва ще направим хиляди 
други работи, всички да изцелеем. И като излезете навънка, не бутайте с вашите остени: стр. 227 

„Стани!”, казва Ангелът, този ваш Ангел, аз го виждам вече, не само един Ангел виждам, а 
много Ангели. стр. 228 

И тъй, сега Христос, Любовта на Христа е първичната причина, която иде да тури ред и 
порядък. Ако вие влезете в хармония с Него, вашето съзнание ще се събуди, вие ще Го видите. И 
вашият ум и сърце ще се събудят, и вие ще бъдете мощни! стр. 228 

(Из „СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - беседа - СТАНИ И ОПАШИ СЕ! - изд. 1922 г. – София”) 
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СТАНИ И ОПАШИ СЕ! 

Ти си в затвор, окован от стария ред и порядък в света. 
Ти спиш и сънуваш илюзии. 
Събуди се! - Ангели те будят, измолени от твоите близки. 
Стани! 
Излез от затвора! 
Бъди свободен! 
Приготви се за новия живот: 
Облечи се с Любов, опаши се с воля, 
обуй се с добродетели. 
Действай с любов, 
чрез волята 
приложи добродетелите 
за да работиш 
за идването на новата култура, изпълнявайки Волята Божия. 
Това е еволюция! 
Като примери: 
разказа за малкото момиченце 
градината на Морели. 
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