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Първи день — ЧЕТВЪРТЪКЪ

Прѣображение, 19 августъ

6 часа сутринъта

Размишление:

Да благодаримъ на Господа за всичко, кое то ни е    1. 
далъ до сега.
Благославяй, душе моя, Господа.2. 
Добрата молитва.3. 
Благословенъ Господъ.4. 
Отче нашъ.5. 

Пыть, истина и животъ

Христосъ казва:
“Азъ съмъ пытьтъ, 
истината и животътъ. ”

Мнозина сѫ чели, и вие четете този стихъ: “Азъ съмъ 
пѫтьтъ, истината и животътъ.”

Но този пѫть, тази истина и този животъ още не сѫ раз-
брани. Нѣщата сѫ неразбрани за насъ до тогава, докато ние не 
знаемъ какъ да ги поста вяме и какъ да ги употрѣбяваме. Ако 
нѣкой ученикъ има цигулка и я държи затворена въ сандъ ка 
си, а като му дойдатъ гости, отвори сандъка, изважда я, показва 
я на приятелитѣ си, като каз ва: “Вижте каква хубава цигулка 
ми купи баща ми, струва десеть хиляди лева”, разумно ли я 
из ползува той? Отидатъ си гоститѣ, отново я туря въ сандъка, 
затваря го. Дойдатъ му други прияте ли, пакъ отваря сандъка, 
показва цигулката и пакъ я скрива. Заминатъ приятелитѣ, 
цигулката стои затворена въ сандъка. Е, и слѣдъ всичко това 
то зи ученикъ разбралъ ли е какво нѣщо е цигулка та, защо е 
тя, какви сѫ отношенията му къмъ нея и нейнитѣ отношения 
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къмъ него? Допуснете, че този ученикъ е взималъ уроци по 
цигулка при нѣкой вѣщъ учитель. Какво ще прави, когато дой-
датъ неговитѣ приятели? — Той вече нѣма да знае само какво 
нѣщо е цигулката и че тя струва десеть хиляди лева, но ще знае 
и да свири: ще започне да свири и всички ще го слушатъ.

И тъй, Словото е проявление на мисъльта. Ко гато почнемъ 
да живѣемъ разумно, нѣма да каз ваме колко струва цигулката, 
а ще покажемъ на приятелитѣ какъ свири тя и какво може 
да се из рази чрѣзъ нея. Проявлението на Словото започ ва съ 
музиката.

Христосъ казва: “Азъ съмъ пѫтът, истината и животътъ.” 
Ние знаемъ този пѫть и знаемъ, че безъ пѫть не може да се 
ходи. Пѫтьтъ, това е видимиятъ свѣтъ, това е материалниятъ 
свѣть, това сѫ всички възможности, съ които ние живѣемъ. За 
да стане този пѫть равенъ, истината е необходи ма, за да ни 
даде насока, а животътъ — да ни да де вѫтрѣшна сила да извър-
вимъ този пѫть.

Ние виждаме днесъ, че небето е ясно. Какво означава 
небето отгорѣ надъ насъ? — Небето, то ва е Божието лице. Както 
по нашето лице, по нашитѣ очи и по движението на мускулитѣ 
ни може да се изрази всѣко негодувание, всѣка скръбь или отча-
яние, радость или любовь, така и по небето се изразява всичко, 
защото е хиляди пѫти по-чувствително къмъ всичко онова, 
което Богъ хра ни къмъ насъ. Всички благословения идатъ отъ 
небесното пространство, отъ небето, което е Бо жественото 
лице. Ето защо ние гледаме нагорѣ. И слѣдъ всичко това мно-
зина питатъ дѣ е Господъ. — Той е отгорѣ ни. Мнозина казватъ: 
“Дѣ е Гос подъ, докажи това нѣщо.” Нѣщата се  доказватъ само 
на слѣпи хора, а на хора, които иматъ очи, не се доказватъ. Ако 
уловя една мравка съ пръс та си, тя нѣма да ме види; тя вижда 
само пръста ми, но какво отношение имамъ азъ къмъ нея като 
човѣкъ, тя това не разбира. Въ нейното съзнание човѣкъ, като 
сѫщество, не сѫществува. Мравка та би казала: “Докажи дѣ е 
човѣкътъ.” Тя ще прѣмине по цѣлото му тѣло и най-послѣ ще 
ка же: “Не знамъ дѣ е човѣкътъ.” Трѣбва ли да се доказва на 
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тази мравка дѣ е човѣкътъ и сѫщест вува ли той?
Въ живота има лоши и добри условия. Ти не вървишъ въ 

правия пѫть и казваш: “Да ме изба ви Господъ отъ тѣзи лоши 
условия!”. Казвамъ: "Не, условията сѫ лоши, само защото 
ходишъ въ ло шия пѫть.” Азъ не бихъ желалъ да съмъ вънъ 
отъ тѣзи Божии условия. Прѣдпочитамъ тѣхъ, откол кото цар-
ската корона, царския пѫть. Лошитѣ ус ловия, това сѫ двата 
Божии пръста, съ които Той ни улавя и казва: “Азъ тѣ пратихъ 
на земята да развиешъ тѣзи условия, да ги използувашъ, а ти 
какво правишъ?”. Господь ни е пратилъ на земята да се учимъ. 
Ние казваме: “Господи, благодаримъ Ти, че си ни изпратилъ на 
земята да работимъ и да се учимъ.” Господъ ни пита: "Е, какво 
научихте досега?” — "Досега научихме да разкопаваме зе мята и 
да я обработваме, да сѣчемъ дърва, да колимъ кокошки, агнета 
и т.н. Културни хора сме ние!" Господъ ни отговаря: “Азъ не 
ви пратихъ на земята да колите кокошки и агнета, да правите 
суджуци и други подобни, а да се учите и да бѫдете добри.” Въ 
какво седи тази добрина? — Нѣкой отъ насъ отиде на гости, но 
не му заколятъ ко кошка и той казва: "Свиди имъ се на тѣзи 
хора да заколятъ една кокошка, а наготвили бобъ. И това било 
посрѣщане! Другъ пѫть нѣма да стѫпя въ тази кѫща.” А другъ 
нѣкой отиде на гости, посрѣщнатъ го добрѣ и той казва: “Тѣзи 
хора ми опе коха кокошка, сложиха ми хубаво винце. Това раз-
бирамъ посрѣщане!”.

 Сега свѣтскитѣ и религиознитѣ хора сме подъ единъ 
знаменатель. Не казвамъ, че ние сме много по-добри отъ 
свѣтскитѣ, но искамъ да кажа, че не сме още това, което Богъ 
иска отъ насъ. Не ви осѫждамъ, не казвамъ, че сте лоши, но 
констатирамъ единъ фактъ, казвамъ, че работата ви не е свър-
шена. Отида при нѣкой работникъ, който копае на лозето, 
гледамъ го — не е прѣкопалъ още лозето. Отивамъ на другия 
день — сѫщото положение, отивамъ на третия день — сѫщото, 
работата още несвършена. Обръщамъ му вниманието, той се 
сърди, казва ми, че го обиждамъ. — Не те обиждамъ, но лозето 
трѣбва да се прѣкопае на врѣме. Кое е лозето? — То е нашето 
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тѣло, нашитѣ сили и способности, които трѣбва да се обра-
ботватъ точно на врѣме. За тази оброботка, обаче, е необхо-
дима любовь. Хората на този свѣтъ започватъ да работятъ 
са мо тогава, когато врѣмето се стопли. Но щомъ врѣмето се 
стопли, и вѣтърътъ започва да духа. И тъй, едно отъ качест-
вата на топлината е, че тя про извежда движение, понѣкога 
дига прахъ, вѣтъръ, става провѣтряване. Провѣтряването е 
признакъ, че любовьта е започнала да дѣйствува. Като дой де 
любовьта, тя докарва едно провѣтряне, прояв ление на животъ, 
на работа. Когато ни дойдатъ неприятности, ние започваме да 
дѣйствуваме. Българите казватъ, че като ни нагостять съ бобъ, 
това било лошо, а като ни нагостять съ кокошка — добро. Това 
послѣдното е относително добро, а абсолютно добро въ свѣта е 
да бѫдемъ добри за всинца.

Пѫтьтъ, за който Христосъ ни говори, това е материални-
ятъ свѣтъ. Всинца сме въ този материаленъ свѣтъ. Сега трѣбва 
да използуваме ус ловията на живота, да проучимъ всичко, 
което ни се прѣдставя. Трѣбва да се научимъ да бѫдемъ нѣжни, 
учтиви съ малкитѣ растения и животни, които ни служатъ. Ако 
вашето дѣте хване нѣкое пиленце и започне да го коли, ако 
кѫса крилцата и крачката на нѣкоя муха, не очаквайте отъ него 
да стане добъръ човѣкъ или гений. Но намѣри ли то на пѫтя 
нѣкое пиле или агне съ счупенъ кракъ и го донесе въ кѫщи, 
започне да го прѣвързва, това дѣте ще стане за въ бѫдеще единъ 
добъръ човѣкъ. Новиятъ моралъ е да правимъ добро как то на 
най-малкитѣ, така и на най-голѣмитѣ сѫщества. Лесно е да 
бѫдешъ добъръ за човѣкъ, който ти е далъ на заемъ една сума 
отъ около десеть хиляди лева, и когато го срѣщнешъ, да му 
се усмихнешъ, любезно да го поздравишъ. Но ако срѣщнешъ 
нѣкой просякъ, ще му кажешъ: “Хай де, остави ме на спокой-
ствие, съ такъвъ човѣкъ нѣмамъ работа.” Прѣдставете си, че 
този просякъ е християнинъ, ти го изпѫждашъ да не те безпо-
кои, а като отидешъ на църква, излизашъ отъ тамъ и запитвашъ 
другаря си: “Разбра ли Христовото учение?” — Но и ти, който 
питашъ и който пѫдишъ просяка, не си го разбралъ още. Отсега 
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нататъкъ трѣбва да започнемъ съ разбиране на проститѣ нѣща 
въ живота. Въ разбирането и прилагането е всичката сила на 
живота.

Затова искамъ отъ всички да бѫдете учтиви по душа и 
сърдце,  да имате взаимно почитание, да се стремите къмъ 
всичко това, защото туй, което вършите къмъ другитѣ, вършите 
го и къмъ Бога. Всѣки отъ васъ по отношение къмъ Бога е единъ 
малъкъ удъ, и когато правите пакости на брата си, правите ги 
на Божието тѣло. Когато братъ ви страда, на Бога се образуватъ 
пришки; понѣкога Му се образуватъ такива голѣми пришки, 
че Той слиза на земята да види каква е работата. Такива сме 
ние, любимитѣ дѣца на Бога — правимъ Му пришки. Кога ще 
прѣстанемъ да Му правимъ пришки? — Когато започнемъ да 
разбираме правилно живота и когато се разкриятъ за насъ 
всич ки нѣща, които сѫ причина за прѣпятствията.

Тази година ще започнемъ съ любовьта, да възприемемъ 
и изпратимъ нейната сила като ед на велика вълна изъ свѣта. 
Сега ако ви кажа, че ви обичамъ и ви заколя една кокошка, това 
любовь ли е? — Това не е любовь. Любовьта се про явява само 
тогава, когато вие сте готови да се жертвувате за единъ човѣкъ, 
когото всички отхвърлятъ, гонятъ и никой не го приема. Знаете 
ли какъвъ е законътъ на любовьта? Когато кажешъ за нѣкого, 
че ти е братъ, въ небето вече те държатъ отговоренъ за това и 
ти казватъ, че ти си  длъженъ да пожертвувашъ за него всичко 
— и честьта, и имота, и живота си. Не си ли готовъ да пожер-
твувашъ всичко за него, ти не си му братъ. Христосъ казва: “Въ 
такова братство азъ не дохождамъ.” Вие още не сте започнали 
да прилага те Христовото братство. Нѣкой ще кажатъ: “Ама 
азъ правя жертви за него, за нея.” Не ви осѫждамъ, но всѣки 
трѣбва да си зададе въпроса: "Готовъ ли съмъ да се жертвувамъ 
за своя брат?". Знаете ли кога можете да ми бѫдете братя? — 
До тога ва, докато носите ножове и колите моитѣ по-малки 
братя — кокошки и агнета, вие не сте ми братя и азъ не съмъ 
ви никакъвъ братъ. Прѣставате да ги колите, но се запитвате: 
“Какво ще ста не съ тѣхъ, ако не ги колим?” — Оставете ги, не ка 
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си живѣятъ тѣзи малки братчета. Това е въ прѣносна смисъль. 
Напримѣръ нѣкоя господарка има слугиня, която работи по 
цѣли десеть часа на день, и затова, щомъ седне на едно мѣсто, 
зас пива. Господарката се сърди защо дрѣме. Питамъ: Ами ако 
нея турятъ да работи по цѣли десеть ча са непрѣкѫснато, нѣма 
ли да заспи? Слугинята дрѣме, защото десеть часа трудъ е непо-
носимъ за нейнитѣ сили. Вие трѣбва да се простите съ всички 
ваши стари възгледи. Тѣ сѫ неблагопри ятни условия за Гос-
пода и съ тѣхъ не може да влѣземъ въ бѫдещия свѣтъ, не може 
да станемъ граждани на Царството Божие. Какво прави бълга-
ринътъ, когато въ тѣлото или въ главата му влѣзе нѣкоя бълха 
или въшка? — Туря я на гре бена или между двата си нокъта 
и я чука. Много добрѣ постѫпва българинътъ: въшката трѣбва 
да се постави между ноктитѣ на двата палеца. Това значи: ти, 
като влѣзе въ главата ми и смучешъ кръвьта ми, пита ли ме? 
— Не. Хубаво, и азъ нѣма да те питамъ — чукъ! Когато ние не 
изпълнява ме волята Божия, като отидемъ на небето, за насъ 
казватъ: “Въшки не искаме!”. Подъ “въшка” въ ду ховния свѣтъ 
се подразбира личниятъ егоизъмъ, съ който трѣбва да се прос-
тимъ. И за въшкитѣ има работа, но ние трѣбва да се простимъ 
съ тѣхъ.

И тъй, сега Господъ се е пробудилъ въ васъ. Търсете Го, 
Той е вѫтрѣ въ васъ. Възвишенитѣ мисли, благороднитѣ побуж-
дения, които сега се зараждатъ у васъ, това е живиятъ Господъ. 
Направишъ нѣкой пѫть лоша постѫпка, дойде ти ло ша мисъль, 
Той казва: “Това, което направи, не е хубаво.” Ученитѣ ще 
кажатъ: “Това е гласътъ на нашата съвѣсть, който ни говори.” 
Казвамъ: То ва е гласътъ, езикътъ на нашия Баща, Който каз ва: 
“Синко, това, което направи, не е добро.” Ако започнемъ да раз-
бираме, че Господъ ни говори, ще бѫдемъ внимателни къмъ 
онова, което е вѫтрѣ у насъ.

Прѣзъ тази година нашиятъ Небесенъ Баща иска да обно-
вимъ мисъльта си и ако сме готови, ще дойдатъ други сили 
отгорѣ да ни помогнатъ.

Ние имаме възможность да сторимъ всичко. Как то 
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житното зърно съдържа всички възможности въ себе си, а 
слънцето му дава условия за растене, така, когато и ние сме 
готови, Господъ ще ни даде всички условия за работа. Докато 
не рѣшите въ себе си въпроса готови ли сте да служите на 
Господа или не, до тогава Господъ нѣма да ви дава нищо. До 
това врѣме ето какъвъ ще бѫде вашиятъ животъ: ще лѣгате, 
ще ставате, ще се об личате и събличате, ще ядете и пиете, ще 
живѣете, ще търгувате, и най-послѣ ще кажатъ за васъ: “Хайде, 
изхвърлете този навънка”, ще ви смъкнатъ въ гроба и ще си 
останете такива, каквито сте си. Ще кажете: “Като отидемъ на 
онзи свѣтъ, тогава ще мислимъ.” Не, другъ е въпросътъ, ка то 
отидете на онзи свѣтъ. Като отидете на онзи свѣтъ съ това съз-
нание, което имате, прѣдъ васъ ще изпѫкнатъ всички злини, 
които сте направили тукъ на земята, ще видите колко агънца 
и кокош ки сте изяли. Тогава ще разберете, че на земята сте 
живѣли единъ безсмисленъ животъ, и че кра сивото, хубавото 
е останало неразработено. Дъл го врѣме ще се молите да дой-
дете на земята, за щото на нея има всички условия за работа, 
защо то животътъ започва отъ земята, отъ нея излиза всичко. 
Ако човѣкъ е добъръ тукъ, на земята, до бъръ е и горѣ; ако е 
лошъ тукъ, лошъ е и горѣ. Не мислете, че ако тукъ сте лоши, 
горѣ ще бѫдете добри. Това не е вѣрно. Споредъ мене, добъръ 
човѣкъ е този, който при най-лошитѣ условия се стреми да 
върши волята Божия. Добротата се цѣни споредъ усилията, 
които правишъ, за да си до бъръ. Когато Господъ види, че пра-
вишъ усилия, Той казва: “Този човѣкъ е добъръ.” Ако си царь 
и подписвашъ смъртна присѫда на едного, на дру гиго, безъ да 
се замислишъ, това показва, че не си добъръ. Тогава Господъ 
казва: “Това дѣте е своенравно, не мисли правилно, отъ него 
човѣкъ нѣма да стане.”

И тъй, за всинца ни има условия да бѫдемъ добри, умни, 
честни и справедливи.

Като погледнемъ вечерно врѣме нагорѣ, ние виждаме 
Божието лице, осѣяно съ множество звѣзди. Често съмъ 
наблюдавалъ какъ бащата, ка то си дойде въ кѫщи, изважда 
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изъ джеба си едно бонбонче, държи го нагорѣ въ рѫката си и 
дѣтето, като го зърне, гледа нагорѣ, слѣди бонбончето. Тѣзи 
многобройни звѣзди по небето азъ ги наричамъ бонбончета. И 
Господъ казва: “Ако живѣете добрѣ, ще имате всички условия, 
потрѣбни за растене. Ако сте добри дѣца, ще ви изпратя горѣ 
и ще ви туря да живѣете въ една отъ тѣзи красиви звѣзди.” 
Но вие казвате: “Тукъ, на земя та да ни даде по едно бонбонче, 
а звѣздитѣ да ос тави за другъ пѫть.” Земята е само една рабо-
тилница, на нея не може да имате собственость. Най-голѣмото 
заблуждение е собственостьта. Зе мята е едно велико училище 
и като научишъ на нея изкуството, за което си дошълъ, ще си 
заминешъ, като оставишъ ножицитѣ и всички инстру менти, 
нищо нѣма да вземеш съ себе си.

И тъй, Христосъ казва: “Азъ съмъ пѫтьтъ, ис тината и живо-
тътъ.” Христосъ и ние, това сме ед но и сѫщо нѣщо. Какъ разби-
раме това? Ако мо же да любимъ всички хора, да се жертвуваме 
за тѣхъ, ние разбираме Христовитѣ думи, разбира ме нашитѣ 
братя и сестри. Ако може да чувствуваме душитѣ на своитѣ 
братя, когато ги срѣщнемъ, и ако можемъ да имъ помогнемъ, 
ние разбираме Христа.

Сега ние сме се събрали да бѫдемъ съработници съ Този 
нашъ Баща, съ Този нашъ голѣмъ братъ. Христосъ, това е първи-
ятъ, най-голѣмиять нашъ братъ, Който се е родилъ, Който пръвъ 
е приложилъ всички Божествени правила, всички Божествени 
добродѣтели. Той е първиятъ братъ, Който е издържалъ спо-
лучливо своя изпитъ и Който е пожертвувалъ всичко за своитѣ 
братя. Тѣзи планини, рѣки, всичко, което виждаме въ приро-
дата, е изразъ, проявление на този великъ братъ. Това е една 
велика мисъль, върху която трѣбва да работите хиляди години, 
за да схване те вѫтрѣшния, дълбокия ѝ смисъль. Отношение то 
на тази мисъль, която ще схванете, е такова: срѣщнете нѣкоя 
грозна мома и казвате: “Тази мо ма не е хубава, нищо не струва.” 
Но я запитайте момъка, който люби тази мома, какъ той 
я виж да. — За него грозното лице изчезва и той вижда ней-
ната душа. А всички хора казватъ, че този момъкъ е полудѣлъ, 
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заслѣпилъ се въ нея. Не, той не е полудѣлъ, той е ясновидецъ 
и вижда въ момата това, което другитѣ не виждатъ. Сѫщото 
казватъ и за религиознитѣ хора. Какво виждатъ тѣ въ Бо га, 
дѣ Го намиратъ? Тръгнали къмъ Бога, както будалата момъкъ, 
който люби грозната мома, но не знаятъ обаче, че тѣзи рели-
гиозни хора виж датъ това, което другитѣ не виждатъ. Сега 
Христосъ е видимъ за нѣкой, а за други — невидимъ. Христа 
нѣма да ви Го доказвамъ, ще Го намѣрите въ себе си, ще Го 
намѣрите въ природата. И за Бога нѣма да ви говоря нищо. 
Богъ е слънцето, което изгрѣва. То е една емблема. Господъ 
за насъ е Баща, Който казва: “Тѣзи мои дѣца много страдатъ.” 
Страданията сѫ необходими, докато поумнѣемъ; за насъ обаче 
страданията сѫ непотрѣбни. Дошло е вече врѣме да не си съз-
даваме сами страдания.

Ако дойде единъ братъ при мене и ми каже: “Азъ искамъ 
да опитамъ твоята любовь, да видя обичашъ ли ме” и ми 
направи единъ разрѣзъ на рѫката — провѣрява любовьта ми. 
Азъ мълча, не казвамъ нищо. Дойде другъ братъ и ми направи 
другъ разрѣзъ, да опита имамъ ли търпѣние. Най-послѣ идва 
трети братъ, и той ми направи единъ разрѣзъ, докато цѣлото 
ми тѣло стане само разрѣзи. Слѣдъ всичко това ще кажатъ: 
“Той си из държа изпита.” Да, но отъ мене нищо не остана. 
Питатъ ме: “Отъ какво сѫ тѣзи разрѣзи по тѣлото ти?” — За 
да докажа любовьта си къмъ васъ. Ако пусна кръвь на нѣкой 
братъ, какво ще спече ля отъ това?

Новото учение, което иде сега въ свѣта, трѣбва да оздрави 
всѣка рана на душата, сърцето и тѣлото.

Въ варненско, синътъ на единъ българинъ заболѣлъ отъ 
нѣкакви си скули, рана, която хваща ла дѣбела кора, та обра-
зувала нѣщо като мазоли, което се отразявало болно на мом-
чето. Той лѣкувалъ раната си около десетина години, но нищо 
не помогнало. Единъ день по-малкиятъ му братъ донесълъ въ 
кѫщи единъ соколь и започналъ да го учи да лови врабци. За 
тази цѣль донася единъ джигеръ и започва да го учи какъ да 
лови. По-голѣмиятъ братъ взима джигера и го поднася къмъ 
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сокола, учи го да лови врабцитѣ. Соколътъ бързо сграбчва 
болната рѫка на момчето, изяжда всич ки скули по нея и по 
този начинъ рѫката оздравя ва.

И тъй, новото учение ще постѫпва като соко ла. Идатъ 
нещастия въ свѣта, но соколътъ ще изя де скулитѣ и ние ще 
оздравѣемъ. Скулитѣ сѫ признакъ на всички недѫзи, които 
сѫществуватъ у насъ. Болеститѣ, нещастията, които ни спо-
летяватъ, сѫ резултатъ на изхабенитѣ Божествени сокове, но 
като дойде Божествениятъ Духъ, ще обнови и изправи всичко. 
Но трѣбва да дойде жи вата вѣра!

Днесъ небето е ясно, което показва, че имаме всички 
условия за работа.

Да започнемъ новия животъ съ истинската любовь, и 
мало и голѣмо да се надпрѣварваме въ нея!

Взаимни добри мисли, благородни чувства, то ва сѫ 
носители на една велика сила. Може да направимъ единъ 
опитъ тази година, за да видите как ва е силата на колектив-
ната мисъль. Ако насочимъ мисъльта си за благото на единъ 
човѣкъ, той ще стане добъръ, всичко ще му е добрѣ. Ако нѣкой 
е боленъ и съсрѣдоточимъ мисъльта си за неговото здраве, той 
ще оздравѣе; ако нѣкой е здравъ и съсрѣдоточимъ мисъльта си 
къмъ него съ цѣль да заболѣе, той настина ще заболѣе.

И тъй, всички ние колективно може да направимъ много 
нѣщо. Ако не успѣваме, то е защото каквото замислимъ вѫтрѣ, 
съ сърцето си го раз валяме. Въ сърцето си не трѣбва да допущаме 
ни какви лоши желания, а въ ума — никакви лоши мисли.

Слѣдователно бѫдещата култура ще бѫде кул тура на 
сърдцето.

Сега искамъ всички да бѫдете бодри, весели, да напус-
нете вашия старъ животъ и да не мисли те за миналото. Тур-
нете отсега нататъкъ кръстъ на старитѣ си тефтери и рѣшете 
да живѣете вече за Господа, да изпълните Неговата воля на 
земя та, като считате, че Богъ се проявява въ всички хора, въ 
всички народи. Какво ще стане слѣдъ то ва, ще ви кажа. Богъ 
ще тури всичко въ пълна хар мония и ще дойде день, когато 
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всички хора ще живѣятъ братски помежду си.
Още отъ старо врѣме Господъ е казвалъ чрѣзъ пророцитѣ: 

“Ще дамъ нови сърца на хората, ще се заселя въ тѣхъ и ще 
живѣя заедно съ тѣхъ.”

Отъ сърдцето започва новата култура.
Ще ви дамъ нѣкои упѫтвания за най-малки опи ти. Шко-

лата, която слѣдвате, изисква отъ всинца ви да сте бодри, 
спокойни по сърдце и умъ, за да може да работите. При тази 
годишна срѣща ще ви дамъ малко работа, само по едно житно 
зрън це, и ако го използувате разумно, то ще ви доне се Божи-
ето благословение.

Азъ съмъ увѣренъ въ успѣха на онова, което вършимъ, 
защото Господъ е съ насъ.

Прѣзъ цѣлия день днесъ, както и прѣзъ всички оста-
нали дни ще се стараете да имате хармония въ мислитѣ си. 
Обхванете живота въ всичкитѣ му проявления, а не едно-
странчиво. Старайте се да бѫдете съ свѣтли умове и добри по 
сърдца, за да разбиете всички противоположни мисли, които 
ви се отправятъ. Ще направимъ опити и ще се увѣримъ, че Гос-
подъ е великъ и ще разруши всичко лошо. Да не се поражда 
въ васъ нито една лоша мисъль, нито едно лошо желание или 
дѣйствие.

Като имате добри мисли, желания и дѣйствия, ще ви 
покажа каква е Божията наука. Тя е дълбока наука, но ще 
направите опити, които ще ви увѣрятъ въ нея. Ще правите 
опити за лѣкуване на сър дцето, както и въ всички останали 
области. Ако нѣкои сѫ дошли да шпиониратъ, да изопачаватъ 
мисъльта, Господъ е свидѣтель! Между васъ да не се поражда 
никаква мисъль за сектанство.

Това учение е учение за братството. Ако нѣкои ви запи-
татъ какво учите тамъ, отговорете: “Ние учимъ науката за брат-
ството, какви сѫ великитѣ закони, които го управляватъ.” Ние 
не можемъ да разкриемъ всички тайни, съ които си служи то, за 
това нѣщо си има причина. Ние не можемъ да разкриемъ сто-
маха си на хората, да имъ покажемъ какъ работи. Откриемъ ли 
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стомаха си, и животътъ ни се свършва. Ако разтворимъ черепа 
си, за да покажемъ мозъка си на хората, ще умремъ. Мозъкътъ 
не може да се разкрива. Така е направилъ Господъ и ние нѣма 
да разваляме това, което Той е направилъ. Слѣдователно това, 
което Господъ е затворилъ, ще го държимъ затворено, а това, 
което е отворилъ, ще оставимъ отворено. Очитѣ си никога не 
дръжте затворени! Нѣкой ще ми въз рази: “Ами азъ ги затва-
рямъ!” — Нищо, тѣ пакъ могатъ да бѫдатъ отворени. Умътъ ви 
сѫщо трѣбва да бѫде отворенъ.

Сега поздравявамъ всички съ добрѣ дошли въ учили-
щето!
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10.30 ч. сутриньта

Новото човэчество

Темата на моята бесэда ще бэде: „Новото човэчество“.
Азъ ще разгледамъ този въпросъ отъ едно ново стано-

вище.
Новото въ свэта, това е изгрэващето слънце, а старото, 

това е слънцето, което залэзва. Това е законъ въ природата, 
този законъ не го твърдя само азъ, но и всэка майка и всэки 
баща. Когато младата мома и младиятъ момъкъ се задомятъ, 
първото дэте, което се ражда въ дома имъ, това е изгрэващето 
слънце, надеждата на тэхното быдеще. Ако ние мислимъ, че 
новото носи нэкаква пакость, нэкакво разстройство на обще-
ството и на цэлото човэчество, това е едно криво схващане на 
онэзи велики принципи, които дэйствуватъ въ живата при-
рода. Тогава ако така схващаме, защо ни сы ония дэца, които 
носятъ бэди на родителитэ си? Колко дни, колко нощи май-
китэ сы прэкарвали безъ почивка и безъ сънъ за това ново 
дэте, което не знае още да говори, за тази нова идея! Тази нова 
идея е най-напрэдъ още неопрэдэлена, но майката имa спо-
собностьта да схваща, да се вслушва и да разбира езика на това 
ново сыщество, на това малко дэте. По сэщия начинъ въ едно 
общество, въ единъ народъ има хора съ такива чутки души, 
въ които съзнанието е развито, сърдцето повдигнато на една 
по-висока степень, и тэ схващатъ тази нова идея, на която сы 
дэца, на която сы носители. А съврэменнитэ хора, които не 
разбиратъ носителитэ на тази нова идея, казватъ: „Тэзи хора 
сы анархисти, комунисти, еретици, сектанти и т.н.“ Но всичко 
това сы имена безъ смисълъ. Ако ние разсыждаваме така, 
питамъ тогава: каква е разликата между единъ комунистъ, 
който живэе съ своитэ разбирания, и другъ, който живэе съ 
своитэ стари разбирания, и трети, който живэе съ своитэ нови 
разбирания? Разликата седи въ това, че този, който живэе с 
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новитэ идеи, усэща, че въ него има подемъ, енергия, животъ 
— растене, а другиятъ, който живэе съ старитэ идеи, се усэща 
старъ, силитэ го напущатъ, той изнемощэва, страхува се отъ 
быдещето, мисли за старинитэ си, и затова иска да разбога-
тява, осигурява се въ разни банки, въ разни дружества. Азъ 
казвамъ: това сы стари хора, които мислятъ за осигуровки, но 
най-добрата осигуровка, това е смъртьта, това сы гробищата 
на човэчеството. Но гробищата не носятъ нэкоя нова идея на 
човэчеството, а създаватъ само нещастия и страдания на свэта! 
Тамъ, въ гробищата, сы заровени и царе, и свещеници, и пропо-
вэдници, и музиканти, и поети — все за своитэ грэхове. Ако ме 
попитате, защо хората умиратъ, ще ви отговоря: хората умиратъ 
отъ своитэ стари идеи. Тогава какъ ще възкръсне човэчеството? 
Казвамъ: станете млади, станете носители на новото божест-
вено учение, на което емблемата е братството. Братството, но 
въ какво седи то? — Онзи, който се нарича твой братъ, трэбва 
да жертвува живота си, имота си и честьта си — всичко за тебе. 
Когато единъ великъ народъ схване идеитэ на това братство, 
той трэбва да е готовъ да жертвува всичко за тэзи идеи. Не 
жертувува ли, тамъ нэма никакво братство, никакво равенство. 
Когато нэкой проповэдва нэкоя велика идея, че има нэкыдэ 
Господь, а не жертвува своя животъ, имотъ и честь за Него, той 
не е разбралъ великото учение на живота. Това е братство и 
равенство, туй е проповэдвалъ Христосъ.

Нека се върнемъ назадъ, да приложимъ Христовото уче-
ние, защото въ Него е избавлението на свэта. Какво е училъ, 
какво е проповэдвалъ Христосъ? — Той е училъ тази велика 
идея на новото човэчество. Кои сы отличителнитэ качества на 
човэка отъ новото човэчество? Еврейскитэ пророци още отъ 
прэди 2,000 години, като далновидни, сы казвали, че Господь 
ще създаде нови сърца, направени отъ плъть, и въ тэхъ ще се 
засели Духътъ Му, и ще Го познаятъ отъ малъкъ до голэмъ. За 
това нэма да се говори, има ли или не Господь. Всэки ще стои 
подъ смоковницата си безъ да се страхува, между всички ще 
настане миръ и любовь, ще обърнатъ орыжията си въ сэчива и 
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орала и нэма да се биятъ: изключени ще быдатъ войнитэ.
Христосъ е поставилъ двата принципа, т. е. новото и 

старото човэчество въ слэдното съотношение: разумниятъ 
човэкъ, който е разбралъ смисъла на живота, е съградилъ 
кыщата си върху канара, и дошли рэки и вэтрове, но не могли 
да я съборятъ. Подъ „канара” се разбиратъ здравитэ принципи 
на живата природа. А неразумниятъ човэкъ, който не е разб-
ралъ смисъла на живота, е построилъ кыщата си на пэсъкъ, 
но дошли рэки, бури, вэтрове и я съборили. Рэкитэ, буритэ, 
сы ония хора, които живэятъ безъ принципъ, пертурбациитэ 
на обществения животъ, и тэ сы, които събарятъ кыщата, 
построена на пэсъчлива основа. Слэдователно, тэзи двэ кул-
тури — стара и нова — лежатъ върху два принципа. Съврэмен-
ното старо човэчество служи още на своя егоизъмъ, и въ този 
смисълъ не може да има братство. А новото човэчество служи 
на свои алтруизъмъ. Егоизмътъ е опрэдэленъ да стане слуга на 
човэчеството. 

И тъй, новитэ идеи не обхващатъ само благото на отдэл-
ния човэкъ, или на обществото, но и благото на всички раз-
умни сэщества. Подъ ,,разумни“ сэщества азъ разбирамъ 
изобщо всички сэщества, защото нэма сэщество, което да не 
е разумно. Ако вие сте глухъ, и нэкой ви казва нэщо, а вие 
не го чувате, чудите се, защо не разбирате този човэкъ, и 
кыдэ е погрэшката. Грэшката не е въ този, който говори, а 
въ този, на когото ухото не е чутко, за да схване оня, който 
говори. Дойде нэкой слэпъ, и като такъвъ, не може да схване 
свэта, но свэтътъ не е тъменъ, а чувствата на тоя човэкъ сы 
неразвити.  Слэдователно, сегашното общество се нуждае отъ 
развиване на тия чувства. И това общество сега се развива по 
единъ великъ законъ. И природата днесъ не е такъва, каквато 
е била прэди милиони години. На всэки 100 милиона години 
вытрэ въ природата става единъ великъ прэвратъ. Ако ви запи-
тамъ: отъ колко милиона години сыществува нашата слънчева 
система, ще ми кажете, че нэкои отъ съврэменнитэ учени Ă 
даватъ приблизително 100 милиона години, други — 200 мили-
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она, трети—500 милиона и т.н. Окултната наука казва, че отъ 
създаването на нашата слънчева система досега има 250 мили-
арда години. Това сы данни, които не може да се докажатъ, 
нито да се опровергаятъ. Това сы само твърдения. 

Нэщата може да се доказватъ само при извэстни усло-
вия, като приемаме извэстни аксиоми, извэстни максими; но 
изобщо за да се разбере една истина, необходими сы извэстни 
данни. А въ свэта такива доказани истини сы малко. Вземете, 
напримэръ, да докажете една близка идея до васъ: има ли 
човэкъ душа или не. Азъ казвамъ, че половината отъ сегаш-
ната интелигенция отрича тази идея, а другата половина я 
поддържа, но и еднитэ и другитэ не могатъ да я докажатъ. 
Когато запитаме нэкого, има ли душа, каква е нейната форма, 
ще отговори: „Има душа, но каква е формата Ă — не знамъ“. Ние 
можемъ да доказваме само нэща, които иматъ форма, съдържа-
ние и смисълъ, а нэща, които сы безъ форма, безъ съдържание и 
смисълъ нито доказваме, нито отричаме. Азъ ви проповэдвамъ 
една идея, близка до вашитэ души. Това, за което ви говоря, е 
наслэдено у васъ. Вие имате извэстни идеали, стремежи, коп-
нежи, но тэ се изразяватъ по разни начини. И всэки отъ васъ 
си има свои стремежи. Младиятъ момъкъ, напримэръ, си търси 
своята възлюблена. Стариятъ човэкъ ще каже: „Това сы глу-
пости, едно врэме и азъ се занимавахъ съ тэзи работи, но сега 
мене не ми трэбва мома“. Но за младия момъкъ не е така. Той 
по цэли нощи не спи, рано става, ходи тукъ-тамэ, търси сво-
ята мома съ чернитэ очи. Майката се чуди какво става съ сина, 
бащата сыщо. Синъть казва: „Новата идея е, която ще донесе 
въ мене новия животъ, нея търся азъ“. Кой е на правата страна, 
младиятъ или стариятъ? Азъ казвамъ, че е младиятъ. 

Едно врэме лисицата минавала покрай една ябълка, и 
високо на единъ клонъ вижда закаченъ единъ кысъ хубаво 
сирене. Погледнала го, отминала и казала, че не струва нищо. 
Защо? — Защото е далечъ, не може да го стигне. Но ако бэше 
долу, близо при нея, щэше да каже, че по-хубаво сирене отъ 
това нэма. За новото човэчество има загатвания тукъ-тамэ 
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въ Новия Завэтъ, въ Откровението. Евангелистътъ Йоанъ 
още прэди 2000 години е видэлъ брэменната жена съ тази 
велика идея „ новото човэчество“, и той е опрэдэлилъ чис-
лото на тэзи избраници, носители на тази идея, 144,000 души.
Като съберете числата 1+4+4=9. Числото 9 е резултатъ на една 
еволюция на хората, които иматъ всички положителни, бла-
городни качества. Нэкои ще кажатъ, че тэзи 144,000 души сэ 
горэ на небето. Не, тэзи хора сы сега тукъ, на земята, тэ сы 
дошли вече на земята и сы се въплътили между образованитэ 
хора. Едни отъ тэхъ сы писатели, други поети, учени, и всички 
подтикватъ човэчеството въ тоя пыть къмъ новата идея, къмъ 
божественото. Тэ сы врагове на онзи мракъ, на онэзи окови, 
които сковаватъ човэчеството. И това брожение, този великъ 
прэвратъ, който иде сега, се дължи на тэхъ, тэ ще обърнатъ 
тоя свэтъ съ главата надолу. Не считайте това за лошъ при-
знакъ. Когато нэкой човэкъ погълне много вода и се задави, у 
българитэ има обичай да го обръщатъ съ главата надолу, за да 
повърне погълнатата вода.

И съврэменнитэ културни хора сы погълнали много 
нечиста вода, затова тэ трэбва да се обърнатъ съ главата надолу, 
за да изтече водата. Слэдъ като изтече всичко нечисто, пакъ ще 
ги обърнатъ съ главата нагорэ, и ще започне новиятъ животъ. 
Нэкои отъ васъ може да кажатъ: какво ни интересува това 
ново човэчество при сегашнитэ страдания. Обаче, трэбва да 
знаемъ, че страданията сы една необходимость за развитието 
на човэка. Ние едва сега, въ тази епоха, сме започнали да стра-
даме и сме станали по-чувствителни. И наистина, съврэмен-
нитэ хора страдать повече, но тэзи страдания сы нэщо бла-
городно и тэ сы, които ще организиратъ обществото. Всэка 
брэменна майка не изпитва ли извэстни страдания, извэстни 
прэживэвания? Тя страда, докато се сформирува дэтето въ 
утробата Ă, но когато роди, освобождава се отъ всэкакви стра-
дания. Слэдователно, когато страдаме, това показва, че сме 
брэменни съ една велика божествена идея, и когато дэтето се 
роди, и быдемъ готови като майката да прэживэемъ всички 
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страдания, въ насъ ще прэстане скръбьта и ще дойде радостьта. 
Често страданията сами си причиняваме. За примэръ, ще ви 
приведа единъ анекдотъ отъ българския животъ. 

Нэкой си селянинъ обичалъ много яйца, и търсилъ случай 
често да си хапва, но не му се отдавало, защото жена му била 
голэма скыперница. Тя била едра, снажна, и когато мыжътъ Ă 
се осмэлявалъ безъ нейно знание да си похапне 1 — 2 яйца, тя 
го набивала добрэ. Единъ день, неĂ припаднало и умира. Селя-
нинътъ си казалъ: „Слава Богу, сега вече ще мога свободно да 
си похапвамъ яйца, нэма кой да ме бие”. Взима си 7 яйца и ги 
заравя въ огнището. Въ това врэме дохаждатъ нэколко селянки, 
комшийки, да сподэлятъ скръбьта му. Той като чува стыпки, 
стрэсва се изведнъжъ, и като забравя, че жена му умрэла, за 
да не быде битъ, изважда на бързо яйцата, и ги туря въ пазвата 
си. Селянкитэ му казватъ: „Голэмъ огънь гори въ кыщата ти“. 
— "Да, голэмъ огънь е, но този, който гори въ гърдитэ ми, въ 
пазвата ми, е по-голэмъ“, отговаря той. Сегашнитэ хора каз-
ватъ: „Голэми страдания имаме“. Казвамъ: „Опеченитэ яйца въ 
пазвата ви сы причина за тэзи страдания”. Извадете яйцата отъ 
пазвитэ си, и страданията ви ще прэстанатъ. Въ съврэменната 
наука това наричатъ idāe fixe. Знаете ли какво е idāe fixe? 

Ще ви дамъ единъ примэръ за човэкъ, който е страдалъ 
отъ idāe fixe. Единъ господинъ поставялъ показалеца на дэс-
ната си рыка въ крыга, който се образува отъ съединяването на 
палеца и показалеца на лэвата рыка, и така въ продължение на 
година-двэ се мычилъ да го улови. Той страдалъ отъ неуспэха 
си, и затова се обърналъ къмъ единъ лэкарь, който веднага съо-
бразилъ какъ да го излэкува. Лэкарьтъ пъхналъ показалеца си 
въ лэвата рыка на пациента си, който веднага го сграбчилъ и 
се зарадвалъ, че успэлъ да улови пръста си. Съ това той се излэ-
кувалъ, и се освободилъ оть мисъльта, която толкова врэме го 
безпокоила. Така и съврэменнитэ хора, които иматъ idāe fixe, 
искатъ да хванатъ пръста си, но не могатъ. Ами че пръстътъ е 
създаденъ за друга работа, а не да го хващате. Ако искате, може 
да го хващате по другъ начинъ, а не така.
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Сега на земята настава нова епоха, за която съврэменни-
ятъ окултизъмъ казва, че отъ слънцето иде една нова вълна. 
Ако се изразя съ нови термини, ще быдатъ непонятни за васъ 
и моята бесэда ще быде съвсэмъ отвлэчена. Тази вълна, която 
сега иде, засэга човэшкитэ мозъци, и нэкои хора подъ нейно 
влияние ставатъ ексцентрични. Ексцентриченъ човэкъ е този, 
който много мълчи, или ако говори много, рэчьта му е несвър-
зана. Това сы крайности, които сыществуватъ между хората, 
но правилното развитие има своята норма. Нэкои казватъ, че 
рэчьта всэкога трэбва да быде логична. Споредъ моитэ схваща-
ния, въ свэта трэбва да има три вида логики: едната наричамъ 
чисто материалистична логика, втората — логика на съзнател-
ния животъ, а третата — божествена логика. Въ божествената 
логика не се допуща абсолютно никаква лъжа и слэдователно, 
за да може човэкъ да работи съ първитэ двэ логики, трэбва да 
има благородна и възвишена душа, т.е. да е готовъ да се жер-
твува за своитэ братя, а не да живэе само за себе си.

Друго нэщо, което трэбва да се опрэдэли, то е да се 
докаже дэ е истината. За да се провэри истината, изисква 
се врэме и опитъ. Всички съврэменни учени хора, които ни 
прэдставятъ различни теории, изслэдвания, било въ меди-
цината, техниката, физиката, химията или въ друга нэкоя 
область, се нуждаятъ отъ врэме, за да се приложатъ теориитэ 
имъ на опитъ. Една теория може да е много правилна въ сво-
итэ математически изчисления, но ако се приложи и не даде 
резултатъ, тя е неприемлива. Така напримэръ, единъ англи-
чанинъ въ продължение на 25 години се занимавалъ съ единъ 
въпросъ, проучвалъ устройството на една летателна машина; 
за тази цэль, той направилъ точно всичкитэ изслэдвания, и 
като билъ увэренъ въ изчисленията си, далъ едно обявление 
въ вэстницитэ. Едно нэщо обаче е пропусналъ той - не провэ-
рилъ всичко това на опитъ. Когато пристыпили къмъ опити 
съ тази машина за хвърчене, споредъ прэдставенитэ отъ него 
данни и изчисления, тя не дэйствувала: колелото се движело, 
но машината не хвръкнала. Освиркватъ изслэдователя и съ 



Учителя Петъръ Дъновъ

24

това се завършва неговата работа. Обаче, новитэ хора, които 
дойдоха слэдъ него, започнаха да изучаватъ живата природа, 
да проучаватъ устройството въ организма на птицитэ, на тэх-
нитэ крилэ, опашкитэ имъ, хората усвоиха методитэ на хвър-
кането и възъ основа на тэхъ построиха хвърчащата машина. 
Колко голэма бэше радостьта на съврэменното човэчество, 
когато се откри начина какъ да се хвърчи изъ въздуха! Но тэзи 
хвърчащи машини — балони, аероплани и цепелини — не се 
използуваха за благото на човэвечеството, а видэхте какво 
направиха съ тэхъ прэзъ послэднитэ войни и колко опасни сы 
тэзи машини. 

Днесъ хората ми казватъ: „Разкрийте ни една отъ вели-
китэ тайни“. Казвамъ, една велика тайна е да се научи човэкъ 
да се излэкува, когато е боленъ, като хвръкне. Когато хората 
сы неврастеници, могатъ да се излэкуватъ по тоя начинъ. 
Нэкоя жена е болна. Нека се опита за ½ часъ да похвърчи  изъ 
въздуха и ще се върне здрава. Утрэ се разболэе мыжа Ă. Нека 
го постави и него въ балона, да го пусне изъ въздуха да пох-
върчи, и той ще се върне здравъ. Оздравяването по този начинъ 
е лесно, защото въздухътъ въ по-висшитэ сфери е по-чистъ. 
Тукъ, дэто живэемъ ние, намираме се въ въздушна среда, въ 
която има много выглена киселина; и ако сме нервни днесъ, 
то се дължи на голэмото количество выглена киселина изъ 
въздуха, която вдишваме и издишваме, и която почти отравя 
организма ни. Знаете ли какво бихте почувствували като влэ-
зете въ нэкой градъ? Ако въ васъ бэше развито шестото чув-
ство или тъй нареченото психометрично чувство, съ което 
сы надарени нэкои хора, и погледнехте въ нэкой градъ, вие 
бихте се отвратили отъ атмосферата на този градъ и не бихте 
желали повече да живэете тамъ отъ смрадь! Нашитэ градове 
и кыщи сы за такъво човэчество, като сегашното, съ такъво 
обоняние. Затова животътъ става все по-непоносимъ. А тэзи 
новитэ, божественитэ идеи, които сега идатъ, носятъ новия 
животъ въ свэта. Смъртьта, която сыществува, нещастията, 
страданията, полудяванията, се дължатъ на съвсэмъ други пси-
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хични причини отъ тэзи, на които ги приписватъ. Сегашниятъ 
животъ трэбва да се измэни въ своитэ форми, и съврэменни-
ятъ строй трэбва да се промэни. И прави сы хората на новитэ 
идеи, които изискватъ това промэнение. Това промэнение 
въ природата може да стане послэдователно, но то ще стане 
и въ живота или послэдователно, или моментално. По този 
случай турцитэ казватъ така: „Аллахынъ зору да варъ“, т. е. 
когато нэкому главата е дебела и Господь му каже единъ или 
два пыти какво трэбва да прави, а той не взима отъ дума, за 
него се налага закона на необходимостьта. 

 И тъй, основната идея на новото учение е братството. 
Братството трэбва да се приложи вытрэ въ домоветэ. Майкитэ 
и бащитэ трэбва да разбиратъ този основенъ законъ на брат-
ството, за да могатъ да създаватъ новитэ условия за отглеждане 
и възпитание на дэцата. Нэкой младежъ се проявява буенъ, 
върши пакости. Какъ постыпватъ съ него споредъ старото 
възпитание? Изтезаватъ го, затварятъ го. Но въ затвора той 
изгубва здравето си и държавата го храни. Тоя младежъ може 
да стане единъ отличенъ гражданинъ. Въ него има избликъ 
отъ енергия, която трэбва умэло да се впрэгне въ работа. Каз-
вате за него: „Да, но той е единъ грэшникъ, прэстыпникъ“. 
Обществото е създало такива условия, съ които той не може 
да се бори.

И така, ние вмэсто да изучаваме живата природа, живия 
Господь, и да постыпваме съобразно съ нея, противодэйству-
ваме си, като мислимъ, че въ свэта има много закони. Не, въ 
живата природа има единъ законъ, който тя прилага къмь 
всички, и къмъ богатия, и къмъ бэдния. Сиромахътъ казва: 
„Ами този богатиятъ човэкъ има да яде, да пие, охолно живэе, 
а за мене нэма нищо“. Ти не знаешъ, че страданията на този 
богатъ човэкъ сы задържани за слэдъ 40—50 години. Природата 
не взима ли еднакво мазнинитэ и на богатия, и на сиромаха? 
Какво иска да каже природата съ това, като обира мазнинитэ 
на хората? Тя иска да имъ каже: „Вие не сте научили закона на 
братството“. И като прочетете първата глава на Битието, ще 
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видите, че Господь казва на Адамъ и Ева: „Вие ще ядете отъ 
всички плодове, но само отъ единъ нэма да ядете, и въ който 
день ядете отъ този забраненъ плодъ, ще умрете“. Забранени-
ятъ плодъ, това е съврэменниятъ егоизъмъ. 

Единъ човэкъ, който иска да работятъ за него, а той 
да живэе на гърба на другитэ, единъ човэкъ, който иска да 
се храни за смэтка на вдовицитэ и бэднитэ сирачета, единъ 
човэкъ, който иска да се бори съ толкова народи, той яде отъ 
забранения плодъ. А щомъ яде отъ забранения плодъ, той 
трэбва да знае и послэдствията. Ето защо всички трэбва да 
быдемъ послэдователни въ това велико учение. Дэ е училъ 
Христосъ да има войни, да се биемъ или да се молимъ за война, 
да помага Богъ на едната или другата отъ воюващитэ страни? 
Прэди 1000—2000 години това нэщо имаше смисълъ, но сега 
вече е отживэло врэмето си. Дэ е тази правовэрность, за която 
се парадира, дэ е истинското християнство? Азъ говоря на 
тэзи, които се именуватъ истински християни, тэ трэбва да 
постыпватъ споредъ Христовия законъ, а тэзи, които не сы 
християни, трэбва да постыпватъ споредъ своитэ разбирания 
и закони. Нэкой казва: „Азъ не съмъ християнинъ“. — Какви сы 
твоитэ закони и разбирания, съ които живэешъ? „Азъ съмъ сво-
бодомислещъ“. — Постыпвай споредъ своята свободна мисъль. 
Ние трэбва да дадемъ право на всэки човэкъ, защото въ него 
има нэщо добро, нэщо благородно въ душата му. Дайте усло-
вия на всэки човэкъ, и той може да се повдигне. Живэе ли при 
неблагоприятни условия, той пада. 

Азъ и другъ пыть съмъ привеждалъ примэра за единъ 
италиянски художникъ и сега пакъ ще го приведа. Единъ зна-
менитъ италиянски художникъ искалъ да нарисува образа на 
Христа и затова, като обикалялъ града, вглеждалъ се въ хората, 
за да намэри нэкое подходяще лице за цэльта. И наистина, 
намира единъ младежъ около 20 годишенъ и нарисувалъ по 
него образа на Христа. Работата излэзла сполучлива. Слэдъ 
20-на години сэщиятъ художникъ рэшава да нарисува образа 
на Юда и търси подходяще лице. Намира единъ младъ човэкъ 



Новото човэчество

27

и му прэдлага да му позира. Този младъ човэкъ казва: „Гос-
подине, азъ ви се чудя, прэди 10-на години азъ ви позирахъ 
за Христа, а днесъ ме викате да ви позирамъ, за да нарисувате 
Юда!“. На този младежъ, въ 10-на години сĈмо, въ порочния 
животъ така се измэнило лицето му, че замязалъ по външния 
си видъ на Юда. Мислите ли, че ако една мома върви по лошия 
пыть и попадне въ единъ публиченъ домъ, лицето Ă не ще има 
отпечатъкъ на този животъ? Такъва една блудница ми разказ-
ваше единъ день, че докато разполагала съ пари, мыжътъ Ă я 
държалъ, но слэдъ като Ă изялъ паритэ, оставилъ я на произ-
вола на сыдбата, и тя взела кривия пыть. Тя казва: „Искамъ да 
отида на църква, но и тамъ не ме приематъ“. Въ тази жена има 
копнежъ да живэе чистъ животъ и като се измэнятъ условията, 
тя ще се повдигне. А за онэзи свободни жени, които искатъ 
да служатъ на своитэ чувства, хората казватъ: „И такива жени 
трэбватъ за свэта“. Казвамъ: Не, тия наши сестри трэбва да ги 
извадимъ отъ блуднитэ домове, не трэбва да се изнасилватъ, 
а да ги поставимъ на правия пыть и да имъ покажемъ какъ да 
живэятъ. 

Сега идатъ носителитэ на новитэ идеи, на алтруистич-
нитэ чувства, идеитэ на божественото учение, и тэ сы хората, 
които ще се застыпятъ за всички онеправдани и паднали. Тэзи 
хора не сы случайни, тэ иматъ признаци на лицата си, въ очитэ 
си, на рыцэтэ си. Вие ще ги познаете. Ето какви сы тэхнитэ 
признаци. Ако човэкътъ, носитель на новото учение, е лэкарь, 
като дойде въ дома ти, ще ти донесе всички лэкарства, и нэма 
да ти вземе нито петь пари, ще каже: „Азъ служа даромъ“. Ако 
е свещеникъ, като го извикашъ да кръщава, да опэва умрэли, 
нэма да иска никакви пари, а ще каже: „Азъ служа на новото 
учение“. Ако е търговецъ, като човэкъ на новото учение, ще 
търгува честно; ако е учитель, ще работи даромъ. Вие ще ми 
възразите: „Ако всички работятъ даромъ, свэтътъ ще се раз-
сипе". Да, сегашниятъ свэтъ ще се промэни, но ще дойдатъ 
нови разбирания. 

Нэкои ще запитатъ: Какъ е възможно да се работи 
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даромъ, какъ ще се живэе безъ пари? Азъ питамъ: колко 
хиляди лева плащатъ на майката и на бащата, за да отгледатъ, 
отхранятъ и възпитатъ 4—5 дэца? Има ли нэкакъвъ законъ, 
чрэзъ който майката и бащата да се задължаватъ да ставать 
5—6 пыти прэзъ нощьта, за да наглеждатъ малкитэ си дэца? 
Нэма никакъвъ законъ, никаква конституция, а при това 
тази работа върви много по-добрэ, по-естествено, отколкото 
всички други работи, които се подчиняватъ на установени отъ 
държавата закони. Слэдователно, майката и бащата ни даватъ 
първия законъ, на който трэбва да се подчиняваме. Казвамъ: 
ако живэете тъй, както живэятъ въ една кыща родителитэ и 
дэцата, ако живэете тъй, както живэятъ помежду си братята и 
сестритэ, вие сте на правия пыть. 

Отъ гледището на новото човэчество, насъ не ни очаква 
нэкаква голэма катастрофа. Дэйствително, въ свэта иде една 
голэма катастрофа, но тя е за всички онэзи здания, които 
нэматъ солидни основи, за всички онэзи гнили дървета, които 
нэматъ здрави корени. Иде една велика идея, която ще ги 
събори, но това е единъ законъ, едно провэтряване, което ще 
изчисти всичко гнило, а ще остане само здравото въ свэта. Като 
ви дойде нэкое страдание, не питайте коя е причината за това 
нэщо. Азъ казвамъ: слънцето е причината за всички нещастия 
на земята, за нашитэ страдания и за нашитэ радости, то ражда 
наводненията, епидемии и всички болести въ свэта, то прэдиз-
виква землетресенията, изобщо то е причина за всичко, което 
става въ цэлата природа. Но слънцето казва: „Ако ти си уменъ, 
ще можешъ да използувашь разумно моята енергия, азъ ще ти 
принеса всичката благодать, но ако не си уменъ, ще ти при-
чиня най-голэми страдания”. Слънцето може да измэни сво-
ята енергия, но то все ще си грэе и земята все ще се върти. И 
ще ви кажа слэдното: въ висшата механика на окултната наука 
има едно твърдение, споредъ което при движението на едно 
колело, на всэки 100 милиона обръщания има едно изключе-
ние. Такъво едно колело е нашата земя. И тя ако обиколи 100 
милиона пыти около слънцето, и въ нейното движение ще има 
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едно изключение, което ще се изрази или въ низходяща сте-
пень, катастрофално, или въ възходяща степень, благотворно. 

Такива изключения сы ставали много често, и такъво 
изключение иде сега. Нашата земя е направила толкова обръ-
щания и е много близо до изключението: кога ще дойде това 
изключение, нэма да кажа датата. Сега може да не вэрвате, а 
като дойде този день, ще го провэрите. Тогава може да при-
ложимъ този окултенъ законъ и по отношение на слънцето. 
Когато то направи 100 милиона обръщания, ще дойде едно 
изключение. Съврэменнитэ учени казватъ, че слънцето, за да 
направи едно обръщане, нуждни му сы 20 милиона години. 
Знаете ли какво ще стане въ свэта, когато слънцето направи 
едно такъво изключение? Ако това изключение попадне 
въ низходяща степень, цэлата слънчева система ще угасне, 
нашето слънце ще потъмнэе, а съ това и всэкакъвъ животъ 
ще прэстане; ако това изключение попадне въ възходяща сте-
пень, слънчевата енергия ще се увеличи 10 пыти, и тогава да 
му мислятъ хората, които сы на земята. 

Тъй че сега има едно приблизително съвпадение — и 
слънцето и земята сы направили своитэ 100 милиона обръ-
щания и сега идватъ двэ изключения. Това е едно твърдение, 
което мога да докажа математически, съ факти и данни, но не 
на това общество. Иска врэме, за да ви докажа формулитэ и 
фактитэ, съ които окултната наука си служи. Съ това не искамъ 
да вселявамъ страхъ, но казвамъ, че има изключения, и всэки 
човэкъ да бэде готовъ на поста си да ги посрэщне. И Христосъ 
казва: „Блаженъ онзи рабъ, който стои будно на поста си, за 
да не би като дойде господарьтъ му, да го намэри заспалъ”. 
Ако вие мислите, че като ядете и пиете, животъть ще си върви 
тихо, спокойно, лъжете се. 

Съврэменнитэ учени твърдятъ, че човэкътъ не е живэлъ 
повече отъ 8000 години, но окултната наука и тамъ се разли-
чава; тя доказва, че човэкъ е живэлъ много повече, отколкото 
съврэменнитэ учени твърдятъ. Че човэкъ е живэлъ отъ прэди 
8000 години, за това говорятъ черепитэ, които сы останали 
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отъ ония врэмена, но че е живэлъ много по-отдавна, такива 
данни не могатъ да се изнесатъ. И да се изнесатъ такива факти, 
връзката между тэхъ е толкова деликатна, че може да се каже, 
че нэма връзка. И когато въ една отъ своитэ бесэди казвахъ, 
че палецътъ опрэдэля развитието на човэшката воля, нэкои 
казватъ, че това е нелогично. Но въ дэйствителность палецътъ 
е резултатъ на човэшката воля. И въ старо врэме, когато сы 
искали да накажатъ нэкой твърдоглавъ човэкъ, да прэкрати 
своитэ прэстыпления, отсичали сы двата му палеца. Тогава 
питамъ: защо палецътъ у нэкои хора е по-дълъгъ, а у други по-
кысъ, защо у нэкои е по-правилно сформируванъ, а у други не? 
Всичко това означава нэщо, то говори за развитието на волята 
и разсыдъка у човэка. Погледне ли човэкъ на палеца, ще може 
да разбере какъ върви развитието на една душа, върви ли пра-
вилно развитието Ă, палецътъ е правиленъ, нэма изкривяване; 
има ли изкривяване, има и деформиране въ този организъмъ.  

Ако твоятъ носъ, очи и уста се изкривятъ, това озна-
чава нэщо. Лэкарьтъ ще каже: „Тукъ има една ненормалность, 
единъ апоплектически ударъ“. А азъ казвамъ: тукъ има едно 
разногласие между органитэ на тэлото, между съединението 
на силитэ, между мислитэ и чувствата, които дэйствуватъ въ 
човэка. Ако тази нова наука я развивамъ само теоретически, 
безъ нейното практическо приложение, тя нэма никакъвъ 
смисълъ. Всэка реалность трэбва да има извэстна форма. Азъ 
говоря за реалноститэ, които сы опрэдэлени величини, тъй 
както единъ математикъ борави съ формулитэ, единъ химикъ 
съ молекулитэ и атомитэ, единъ физикъ съ силитэ - като съ 
нэща опрэдэлени, а не отвлэчени.

Сега ние казваме, че човэкъ има душа. Опрэдэлена еди-
ница ли е душата, на кое мэсто живэе тя, дали въ мозъка, въ сър-
дцето, въ бэлитэ дробове или въ стомаха, дэ се намира изобщо? 
Съврэменната наука не може да каже нищо за душата.

Сега да се върна къмъ своята мисъль. Новото човэчество 
най-напрэдъ трэбва да започне съ анатомията на човэка, затова 
искамъ всички да се заинтересувате съ анатомията. Като започ-
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нете да строите кэщи, най-напрэдъ нареждате греди, пригот-
вяте скелята на кэщата и послэ строите. Скелята, това е ана-
томията. Нэкои казватъ: „Не ни трэбва анатомия“. Не, безъ 
нея не можете. Нэма дэте, нэма баща, нэма майка, които да 
не изучаватъ анатомията. Когато кроите дреха, пакъ започвате 
съ анатомията. Терковетэ — това е единъ анатомиченъ знакъ 
и споредъ тэхъ кроите. Слэдователно, съврэменнитэ хора изу-
чаватъ анатомически живота, все рэжатъ. Какво нэщо е рэза-
нето? Въ новото човэчество нэма да изучавате само анатоми-
ята, но и физиологията. Какъ изучавате физиологията, когато 
строите кыщата си? — Поставяте Ă прозорци, комини, за да 
става по-голэмо течение въ нея, да влиза въздухъ. А съ какво 
се занимава физиологията? — Съ функциитэ на отдэлнитэ 
органи, съ функцията на сърцето — съ кръвообръщението. За 
да има благоприятни условия въ живота ни, въ всэки домъ 
има нужда отъ физиология. Вие, които сега строите вашитэ 
кыщи, имате ли голэми прозорци? Азъ ви прэпорычвамъ само 
това: направете на кыщитэ си по-голэми прозорци, по-голэми 
врати, отворете по-голэми комини. Азъ харесвамъ голэмитэ 
комини, и съмъ противъ тэзи печки, които сега употрэбяватъ 
хората. Казвате: „Едно врэме дэдо ми, баба ми бэха много 
здрави.“ — Да, но дэдо ти имаше голэми комини въ кыщата 
си, провэтряването ставаше добрэ, а ти вървишъ по низхо-
дяща степень, живэешъ въ выглената киселина и разбира се, 
че нэма да быдешъ здравъ. Голэми вентилации трэбватъ. А 
какво правятъ българитэ? — Запушатъ прозорцитэ съ книги, 
да не влиза въздухъ, да не се простудятъ. По-добрэ простудя-
ване, отколкото да се диша выглена киселина.

Тия хора отъ новото човэчество живэятъ, тэ ще се нап-
лодятъ, за да разнасятъ навсэкыдэ новитэ идеи. Всички вие 
можете да станете членове на това ново човэчество. Кой отъ 
васъ не обича братството и равенството? Кой баща не иска сина 
му да быде ученъ, да не остане невэжа? Новото човэчество 
изисква всэки човэкъ да отговаря на слэдното: да быде чес-
тенъ, т. е. да подчини своя егоизъмъ, справедливъ, уменъ и 
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добъръ. Не нагледъ само да отговаря на тэзи четири качества, 
но въ абсолютния смисълъ, да быде тъй честенъ, че никога да 
не пожертвува чуждитэ интереси за своето добро, а всэкога 
своитэ интереси за доброто на ближнитэ си. 

Ще кажете: „Ако приложимъ това, ще дойдатъ върху насъ 
страдания, нещастия“. Ами съ сегашнитэ идеи, дэ е щастието? 
Не се ли избиха 30 милиона души, не се ли напълниха тол-
кова затвори? И днесъ хората измиратъ, защото служатъ на 
тази стара култура, която казва, че човэкъ за човэка е вълкъ. А 
Христосъ казва: „Всички вие сте братя“. Азъ ли създавамъ това 
учение? Азъ казвамъ: ако не искате да изпълнявате Христовото 
учение, изпълнявайте Мойсеевото; ако не искате да изпълня-
вате и Мойсеевото, тогава изпълнявайте законитэ на вашата 
държава, но въ всэки случай постэпвайте като честенъ и спра-
ведливъ човэкъ, не измэняйте на думата си. А вие постыпвате 
ту споредъ Мойсея, ту споредъ Христа. Смэсвате законитэ. 

Нэкои ме запитватъ: „Ти говоришъ ли винаги истината?“. 
Да, азъ съмъ мислилъ върху всэка своя дума, която казвамъ. Ако 
говоря честно, справедливо, говоря за своето добро, защото не 
искамъ да опозорявамъ своята честь, не искамъ да позоря сво-
итэ братя, не искамъ да позоря името Божие, а искамъ единъ 
день, като ви срэщна, да зная, че съмъ билъ всэкога справед-
ливъ спрэмо своята душа и умъ, та и вие да вървите по тоя 
пыть. Само така, съ това учение, ще може да се подобрятъ май-
китэ и бащитэ, а всэко друго учение носи страдания, страда-
ния, страдания! Това братство има своето приложение. 

Въ окултната наука има опрэдэлени форми и закони. 
Законитэ на това бэло братство на тэзи 144,000 свэтли души 
отъ 100 милиона години насамъ не сы се измэнили нито на 
1/100 милионна часть. Ето защо казвамъ, че законитэ въ при-
родата сы разумни и неизмэнни. Всэка мисъль слэдъ хиляди 
години може да произведе резултать. Aко насадишъ една лоша 
мисъль, тя може да ти причини смърть. Ако ви обясня живота 
съ всэкидневнитэ му произшествия, азъ мога да го разгледамъ 
отъ гледището на индуситэ, оть гледището на окултиститэ, а 
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може и отъ християнско гледище. Истината ще си остане една 
и сыща. 

Напримэръ, срэщне те нэкой човэкъ и те убие. При този 
случай, ние, съврэменнитэ християни, казваме: „Тъй е писалъ 
Господь“. Азъ казвамъ: Господь никога не е казалъ, не е писалъ 
да убия нэкого, но това азъ го направихъ, а Господь само го е 
допусналъ. А индускиятъ законъ обяснява това така: ти си го 
убилъ прэди нэколко прэраждания, и слэдователно, днесъ, въ 
този си животъ, сыщиятъ, когото си убилъ, те убива. И тъй, вие 
може да приемете едното или другото обяснение. Ще кажете: 
„Това е еретическо учение, може ли човэкъ да се прэражда?“. 
Може и не може, колкото е вэрно едното, толкова е вэрно и 
другото. Що се отнася до вэрването или не, това сы второсте-
пенни работи. 

Душата е въ сила да създаде всички свои форми: отъ нея 
зависи да дойде да живэе на земята колкото пыти пожелае. Ако 
тя пожелае да дойде на земята, Господь ще подпише. Онази 
душа, която иска да се прэроди, прэражда се. Слэдователно, 
въ това отношение сы прави и индуситэ, и християнитэ. Като 
казвамъ „душа“, разбирамъ онази съзнателна божествена душа, 
която може да дохожда тукъ колкото пыти пожелае. Обаче, 
има другъ законъ въ свэта, който обяснява нэщата по другъ 
начинъ, за да станатъ ясни, и за да се образува единъ общъ 
моралъ. Напримэръ, ако нэкой извърши едно прэстыпление, 
ако е обралъ нэкого, и казва: „Кой ме видэ въ мрачината, че 
съмъ открадналъ нэщо?“ Да, но като открадне, оглежда се, 
страхува се. Защо?". Съвэстьта ще го гризе, ще го прэслэдва. 
А що е съвэсть? Тэзи 144,000 души, членове на бэлото брат-
ство, казватъ: „Господине, ние видэхме прэстыплението, 
което извърши, и споредъ нашия законъ, който никога не се 
измэня, ние те осэждаме, и ще прэнесешъ послэдствията отъ 
своитэ дэла“. Тогава този господинъ, за да облекчи съвэстьта 
си, уединява се нэкыдэ, прэкарва 10—15 дни въ постъ, и слэдъ 
това отива при нэкой свещеникъ да му прочете нэщо, да го 
успокои. Свещеникътъ трэбва да постыпи споредъ закона на 
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новото човэчество и да каже: „Братко, ти ще се изповэдашъ 
прэдъ Бога. А тъй, да постишъ 10 —15 дни и съ това да изку-
пишъ своето прэстыпление, това не минава прэдъ Бога“. 

Азъ ще ви кажа какъ трэбва да се изповэдвате прэдъ 
Бога. Напримэръ, запалилъ си кыщата на своя ближенъ. Ще 
поправишъ грэшката си, като отидешъ при пострадалия, ще 
му се извинишъ, ще му купишъ нова кыща и нови мебели, и 
ще му изплатишъ дълговетэ. Ако не постыпишъ така, никаква 
прошка нэма. Господь казва: „Ако си обезчестилъ нэкоя жена, 
въ второто ти прэраждане ще я вземешъ като своя жена или 
ще ти стане дэте, ще я отгледашъ и така ще си изплатишъ грэ-
ховетэ“. А днешните момци си казватъ: „Какво отъ това, че 
съмъ обезчестилъ нэкоя мома ?“. 

Въ Америка единъ младъ момъкъ, синъ на богатъ търго-
вецъ, обезчестява една мома, изоставя я слэдъ това, тя става 
блудница и слэдъ това умира. Момъкътъ свършва богословие, 
и става знаменитъ проповэдникъ. Всички го намирали за бла-
гочестивъ, добъръ човэкъ. Оженва се, ражда му се синъ, който 
на 16-та си годишна възрасть става голэмъ вагабонтинъ. Хората 
се очудвали, че отъ такъвъ благочестивъ баща излэзълъ тол-
кова лошъ синъ. Казвамъ, този синъ е неговата блудна мисъль. 
Бащата ходи вечерно врэме да го търси, да го прибира въ дома 
му, но едва слэдъ десетки години успэва да го поправи. Така 
той изплатилъ дълга си. Този вашъ синъ е вашата възлюблена, 
която вие изнасилихте. Господь ще каже на бащата: „Ето твоята 
възлюблена, изплати се къмъ нея“. Синътъ ти ще каже: „Сега 
признавамъ, че си благороденъ, защото знаешъ да любишъ, а 
по-раншната ти любовь не бэше, както трэбва“. 

Затова ние трэбва да цэнимъ майчината любовь, която 
дава всичко. Азъ прэпорычвамъ на съврэменнитэ моми и 
момци, като си даватъ дума помежду си, да устоятъ на нея, да 
сы готови да умратъ за тази си дума, и да кажатъ: „Азъ те оби-
чамъ, за тебе жертвувамъ честь, животъ и всичкото си богат-
ство, но никога нэма да се откажа отъ тебе“. Това разбирамъ 
човэкъ съ характеръ! А какво става сега? Днесъ се оженватъ, 
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утрэ се разлюбватъ, искатъ разводъ, дохаждатъ до митропо-
лията, тя да разрэши въпроса. Казвамъ: свещеницитэ нэматъ 
право да развеждатъ никого, нэматъ право и да вэнчаватъ. Ако 
дойде нэкой при мене да го вэнчавамъ, азъ нэмамъ право да 
сторя това, но ще питамъ само този момъкъ: готовъ ли е да 
пожертвува имота, честьта и живота си за своята възлюблена? 
Ще питамъ и момата: готова ли е да жертвува имотъ, честь и 
животъ за свои възлюбленъ? Ако и двамата ми отговорятъ, че 
сы готови, само тогава мога да ги вэнчая, иначе не вэнчавамъ 
и нэмамъ право да вэнчавамъ. Така трэбва да быде, за да се 
оправи това общество и тоя народъ.

И така, трэбва да проникне Христосъ въ свэта. Това е, 
което носи братството, което проповэдва Христосъ. И тэзи 
свэтли братя слизатъ сега. Тэ ще употрэбятъ тэзи двэ изклю-
чения, изключението на слънцето и на земята; ще настане 
едно ново чудо, за което въ Писанието се казва, че иде ново 
небе и нова земя — ново човэчество. Азъ казвамъ: на старото 
човэчество ние туряме единъ кръстъ, Господь да го прости, 
и за въ быдеще ще живэемъ съ законитэ на новата земя, на 
новото човэчество. Това иска братството. Азъ не ви проповэд-
вамъ за нэкакъвъ мъртавъ Господь, а за живия Господь. А ако 
питате: дэ е Господь ? — той е въ това небе, което виждате. 

Нэкои казватъ: „Докажи ни дэ е този Господь“. Господь 
нэма нужда отъ доказване. И мравката съ своето нисше съзна-
ние не разполага съ органи, съ които да разбере, че сыществу-
ватъ хора. Въ свэта на мравкитэ нэма съзнание дали сыществу-
ватъ или не сыществуватъ хората. Мравката, като я хванете съ 
двата си пръста или като се качи на главата на нэкой човэкъ, 
казва: „На каква голэма могила се качихъ”. Разглежда свэта 
отъ тази височина и като се върне при другаркитэ си, казва 
имъ: „Днесъ посэтихъ една голэма планина“. Така и насъ Гос-
подь ни хваща съ двата си пръста, а ние питаме: "Има ли Гос-
подь?". Да, той е тэзи два пръста и ни казва: „На моята глава 
не можешъ да се качвашъ“. Ако вие не виждате въ лицето на 
вашитэ братя живия Господь, не разбирате това учение. Ако 
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азъ въ вашето лице не виждамъ Бога, моето учение е лъжливо. 
Ако не ви обичамъ, и не съмъ готовъ да се жертвувамъ за васъ, 
проповэдвамъ едно лъжливо учение. И вие трэбва да се жертву-
вате. Братство трэбва да има въ тоя свэтъ! Това учение трэбва 
да възприемете. То се проповэдва отъ всички добри хора, отъ 
всички майки и бащи, всички братя и сестри. Самопожертву-
ване трэбва въ този свэтъ, доста лъжи! 

Нэкои казватъ: „Колко ще ми се заплати, за да служа?“. 
Никакво плащане вече не трэбва. Азъ говоря за тэзи, които 
се считатъ християни, за другитэ не говоря. Затова Христосъ 
казва: „Които не сы християни, нека излэзатъ навънъ, за да 
се знае кои сы за и кои противъ“. Хората отъ свэта казватъ 
за нэкои: „Ето тэзи сэ благочестиви християни”. Въ какво се 
състои тэхното благочестие? Ходятъ редовно въ църква. Не, не, 
църквата — това сме ние, тэзи живи тэла, това сы църквитэ. 
Ако не можемъ да живэемъ единъ чистъ, почтенъ животъ, 
какво ще стане съ нашитэ църкви? 

Каквото стана въ Русия? Русия не послуша гласа на Тол-
стоя, който бэ гласъ на Бога живаго. И духовенството доведе 
болшевизма. Болшевизмътъ, това е камшикътъ на Бога въ 
Христовата рыка. И днесъ Той ни пита: „Това ли създадохте 
въ толкова години?”. Христосъ е, който дэйствува въ Русия, а 
не нэкакъвъ сатана. Когато единъ хирургъ вземе своя ножъ, 
за да направи една операция, той знае какъ да го употрэби, за 
да изрэже само болното месо, и да помогне на живото; който 
хирургъ не е опитенъ, той не ще знае да направи операцията, 
макаръ да минава прэдъ свэта за свършилъ по тази область. И 
българитэ трэбва да благодарятъ на болшевикитэ. Но туй не 
влиза въ моята рэчь. 

А какво направиха американцитэ? Тэ ни изпращаха редъ 
години мисионери да проповэдватъ Христовото учение, а въ 
врэме на войната тэ продадоха на българитэ 10 милиона кгр. 
брашно по 2 златни лева единиятъ килограмъ. А днесъ колко 
струва левътъ? Значи, 20 лв. А мислятъ ли американцитэ, че 
постыпиха съобразно съ Христовото учение? Тэ изгубиха слу-
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чая да дадатъ единъ добъръ примэръ. Не, това не е христи-
янство! Тъй говори Христосъ, тъй говорятъ свэтлитэ братя! 
Ако българитэ мислятъ да вървятъ по този пыть, по който 
сы тръгнали, не ги очаква нэкакво добро. Тази култура нэма 
да имъ помогне! Въ свэта всичко трэбва да се измэни. Никой 
народъ не трэбва да изнасилва другъ народъ, никое общество 
не трэбва да изнасилва друго общество и никой човэкъ не 
трэбва да изнасилва другъ човэкъ, а всички трэбва да живэятъ 
въ този великъ законъ на любовьта. Ако приемете това учение, 
всичко ще се измэни и вие ще се благословите като народъ. 
И този законъ ще дойде. Ако ли не го приемете вие, други ще 
го приематъ.

За да не ви се види бесэдата ми малко банална, и за да 
промэня мисъльта си, ще приведа единъ примэръ: въ старо 
врэме, въ тъй наречения златенъ вэкъ, живэли двэ царства: 
царството на еспертитэ и царството на мензитэ. Царьтъ на 
еспертитэ ималъ синъ, и споредъ тогавашния обичай, пови-
калъ мыдреци, които да опрэдэлятъ быдещата сыдба на сина 
му. Единъ отъ тэзи велики мыдреци направилъ своитэ изчис-
ления и казалъ на царя: „Твоятъ синъ около 20-годишната си 
възрасть ще прэмине една голэма криза, затова трэбва да го 
изпратишъ овчарь въ друго царство, за да се научи тамъ на 
великитэ закони на живата природа“. Бащата билъ вэренъ на 
тэзи указания на мыдреца, и казва на сина си: „Синко, отъ сега 
нататъкъ ти ще трэбва съ потъ на лицето си да изкарвашъ прэ-
храната си“, и го изпраща като овчарь въ царството на мен-
зитэ. Момъкътъ прэкаралъ тукъ цэли 10 години, изучавалъ 
законитэ на природата. На единадесетата година отъ своето 
прэбивание тукъ, единъ день дохожда на разходка, възседнала 
на бэлъ конь, дъщерята на царя на мензитэ. Тя била придружа-
вана отъ свои тэлохранители, но увлэчена отъ хубавитэ пол-
ски цвэтя и красива природа, тя слэзла отъ коня си и се малко 
отдалечила отъ тэхъ. Въ това врэме, нэйдэ изъ камънацитэ, 
изкача една кобра и ухапва царската дъщеря въ дэсната рыка. 
Овчарьтъ — царския синъ, като забэлэзва това нэщо, и като 
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знаялъ законитэ, бързо се затичва при царската дъщеря, туря 
устата си на рыката и Ă изсмуква отровата. Нейнитэ тэлохра-
нители, като забэлэзали отдалечъ това нэщо, помислили, че 
този момъкъ оскърбява царската дъщеря, затова опънали своя 
лыкъ, намазанъ съ отрова, срэщу него, и го ранили въ лэвата 
рэка, а царската дъщеря, като забэлэзва това нэщо, прибли-
жава се до него, бързо разкэсва рэкава на дрехата му, туря 
устата си на раната му и изсмуква отровата. Питамъ сега: кой 
кого спасява? Момъкътъ спаси момата отъ отровата на змията, 
а момата го спаси отъ отровата на човэшката стрэла. Момъ-
кътъ казва на момата: „Ти пострада отъ отрова на змия, а азъ 
— отъ човэшка отрова“. 

И тъй, сегашнитэ жени страдатъ отъ отровата на змия. 
Знаете ли коя е тази змия? — Тя е тэхниятъ краенъ егоизъмъ. 
И женитэ, и мыжетэ трэбва да се спасятъ отъ тази отрова. 
Жената трэбва да изсмучи отровата на мыжкия егоизъмъ, а 
мъжътъ трэбва да изсмучи отровата на женското изопачено 
сърдце. Само така мыжетэ и женитэ могатъ да си подадатъ 
рыцэ, да познаятъ, че тэ живэятъ заедно и могатъ  да се раз-
биратъ. И всички съврэменни християни трэбва да си пода-
датъ рыка. Азъ като дойдохъ въ Търново, какъ ме посрэщна-
хте? Не, приятели, азъ идвамъ да ви изсмуча отровата. Дали 
вие ще изсмучите моята, това е другъ въпросъ, това врэмето 
ще покаже. Ако изсмучите моята отрова, ще ви кажа: Вие сте 
мои братя. Това е проявлението на закона на любовьта, който 
работи въ свэта. Всэки, който изсмуква отровата на брата си, 
давать му една цэлувка, а който не стори това, той бива изпъж-
данъ навънка.

Младежи, въ васъ е быдещето! Мыже и жени, живэйте 
споредъ закона на любовьта! Не живэйте по пытя на остарэлитэ 
въ грэха, откажете се отъ многото любовници, които имате, 
единъ любовникъ и една любовница сы достатъчни, една мома, 
но хубава, и единъ момъкъ, но отличенъ — тэ сы достатъчни; 
не ви трэбватъ нито двама мыже, нито двэ жени. Тогава нека 
има вытрэшна свобода въ васъ и да не се свръзвате съ робство. 
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Така мислете и приложете този законъ навсэкыдэ, въ общест-
вения, въ политическия и въ религиозния животъ, за да при-
добиете Христовото учение. Само така българскиятъ народъ 
може да се повдигне. Само по тоя моралъ!

Като ходя сега по Търново, наблюдавамъ хората, срэ-
щамъ разни свещеници, сыдии, учители, стражари, слуги и 
си казвамъ: братя, тъй както живэете, не вървите по правия 
пыть, не е това Христовото учение, не е братство. Азъ срэ-
щамъ много свещеници, проповэдници, учители, стражари и 
други — благородни хора, но срэщамъ и неблагородни между 
тэхъ. Това не е упрэкъ, но констатирамъ единъ фактъ и каз-
вамъ, че трэбва да се повдигнемъ до такъва висота, до този 
чистъ моралъ, който ни се посочва отъ свэтлото братство. 
Да не лъжемъ! Майкитэ и бащитэ не трэбва да лъжатъ. Как-
вото каже майката, бащата, свещеника, сыдията, трэбва да го 
изпълнятъ, да умиратъ на своята дума. Ако азъ изпълня своето 
обэщание, мога да се нарека човэкъ, не го ли изпълня, въ мене 
нэма никаква човэщина, никакво братство. 

Быдещата наука е на страната на онэзи хора, които 
живэятъ по този начинъ. Азъ виждамъ въ младото поколэ-
ние стремежъ къмъ нови идеи. Като слэдя комуниститэ, не ги 
осыждамъ, виждамъ, че тэ, безъ да се прэпорычватъ за христи-
яни, вършатъ хубави работи, правятъ голэми жертви, а христи-
янитэ, които говорятъ за Христа, гледатъ какъ да се осигурятъ. 
И тъй, комуниститэ сы безвэрници безъ пари, а християнитэ 
— вэрващи съ пари. Азъ бихъ желалъ да срэщна единъ човэкъ, 
който да знае, че има Господь въ свэта, да се срамува, когато 
излъже нэкого, да знае, че ще быде осыденъ, когато обиди 
нэкого, и да быде искренъ да иска извинение. А сега като 
извършимъ едно прэстыпление, казваме: „Азъ имамъ право“. 
Да, всички „имаме право“ да вършимъ прэстыпления, всички 
„имаме право“ да лъжемъ, всички "имаме право" да вършимъ 
добрини, да говоримъ истината, всички имаме свобода, но 
трэбва да знаемъ, че всэки ще отговаря. Ако крадешъ, ще те 
крадятъ; ако съсипвашъ, ще те съсипватъ; ако обезчестявашъ, 
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ще те обезчестяватъ. Каквото правишъ, такъво ще намэришъ.  
„Съ каквато мэрка мэришъ, съ такава ще ти се възмэри”, казва 
Христосъ. Законътъ е вэренъ.

Сега азъ ще ви пророкувамъ нэщо. Нэма да гадая. Какво 
е днесъ врэмето? — Хубаво, ясно и топло: слънцето грэе 
отлично. Ясното врэме показва, че всичко ще се развие добрэ 
за въ быдеще, ще има голэма топлина, и въ скоро врэме между 
българитэ ще има едно течение на добро, умоветэ на хората 
ще се измэнятъ, ще се стоплятъ и ще започнатъ да мислятъ 
правилно. Тихото врэме показва, че българитэ ще дойдатъ 
до съзнание, нэма да правятъ опити за нови войни, нэма да 
направятъ грэшката на 1912 и 1915 години; сега вече българитэ 
нэма да воюватъ съ орэжие, а съ любовьта, ще пазятъ строгъ 
неутралитетъ и ще кажатъ: „Досега служихме на централнитэ 
сили, на съглашението, а сега искаме вече да опитаме тоя новъ 
животъ по Господа и да устроимъ живота си споредъ Неговата 
воля“. Само така ще дойде съзнанието у българитэ, и ще се пов-
дигнатъ тэ като народъ. Тогава тэ ще се обърнатъ и къмъ кому-
нисти, и къмъ социалисти, и ще кажатъ: „Братя, ние ви оби-
чаме, ние виждаме въ вашитэ стремежи хубави идеи, които ни 
сы потрэбни, нэма какво да дэлимъ, всичко на земята е наше, 
хайде заедно да работимъ“. Ще ми възразятъ нэкои: „Добрэ, 
но тэ не вэрватъ въ Господа, не обичатъ хората“. Какъ да не 
вэрватъ? И тэ си иматъ Господь, щомъ обичатъ, иматъ Господь. 
Ако ме срэщне нэкой и ме обере, осакати крака ми, а вэрва въ 
Бога, каква полза имамъ азъ и другитэ хора отъ неговото вэр-
ване? Ако ме срэщне нэкой и ми направи добро, а не вэрва въ 
Бога, той ще быде по-полезенъ отъ първия, който остава само 
съ своята теория. Този, който вэрва и ме обере, ще го заплюя; 
този, който не вэрва, и не ме обере, ще му дамъ двэ цэлувки, 
защото той не опозорява името Божие и изпълнява волята Му. 
Това е новото учение, което сегашното поколэние трэбва да 
има прэдъ видъ. Тази обществена проказа трэбва да се изчисти 
отъ дъно.

Така трэбва да проповэдватъ всички свещеници, така 
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трэбва да проповэдватъ всички българи. Ако така проповэд-
ватъ, моето благословение е на тэхъ, но ако не вэрватъ и не 
проповэдватъ така, сами ще се оплюятъ. Нека свещеницитэ 
кажатъ: „Съ името на Христа ще служимъ на Бога, безъ пари 
ще живэемъ“. Но ще ми възразятъ: „Че ние имаме жени, дэца”. 
Та женитэ ви не могатъ ли да живэятъ като васъ? Попадията 
не може ли да живэе като васъ? — Може. Тя трэбва първа да 
даде примэръ за безкористие, а тя гледа първа да се осигури. 
На владика и на попъ защо му сы пари? Какъ искатъ тэ да 
се осигурятъ ? Христосъ не бэше осигуренъ. На Христа колко 
плащаха за проповэдитэ му? Въ името Христово ви говоря! 
Нали въ името на Христа вие служите?

Така погледнете вие: тази работа е сериозна. Двэ изклю-
чения идатъ. Сега искамъ да ме разберете право. Азъ нэмамъ 
ни най-малкото желание да обидя нэкого отъ васъ. Вашитэ 
вэрвания, вашитэ дълбоки убэждения, каквито и да сы, тэ сы 
за мене свещени, но лошитэ ви постыпки, тэ сы друго нэщо, 
азъ тэхъ не мога да сподэлямъ. Азъ не мога да търпя злото 
въ свэта, не мога да гледамъ спокойно, когато единъ човэкъ 
оскърбява другъ. Мога да мълча, но въ душата ми се повдига 
голэма скръбь и си казвамъ: тэзи хора сэ християни; кое е 
това заблуждение, което ги сковава, какъвъ е този психологи-
чески моментъ, когато тэ излизатъ извънъ себе си?

Но азъ вэрвамъ, че иде голэма топлина, която ще стопи 
ледоветэ. По планинитэ ще се вдигнатъ голэми изпарения, 
ще потекатъ чисти, бистри потоци. Слэдъ това ще се яви буйна 
растителность, посаденитэ сэмена и плодове на хилядитэ 
години отъ миналото ще изникнатъ, ще цъфнатъ и ще вър-
жатъ, и народитэ на цэлата бэла раса ще си подадатъ рыка. 
Ще дойде тази нова култура въ свэта, на която никой не се 
надэвалъ и която никой не е виждалъ. И всички ще бэдете 
граждани на тази нова култура, на това ново човэчество!

И бихъ желалъ всички да бэдете гости на трапезата на 
това ново човэчество. Вие всички сте поканени, но да не се 
откажете, тъй както прэди 2000 години Христосъ покани на 
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угощение много хора, а тэ се отказаха подъ разни прэдлози: 
едни, че иматъ работа на нивата, други, че си купили 5 чифта 
волове, та трэбва да ги опитатъ, а трети, че се оженили. Всички 
отговориха: „Имайте ни отречени отъ новата култура!“.

Христосъ пакъ иде сега и пакъ кани цэлата бэла раса да 
подйеме това ново учение. Сега всички добри хора, които сы 
пасли стада отъ петь вэка, ще ги вземемъ като божествени, и 
ще ги използуваме за съграждането на това велико божест-
вено здание. Защото животътъ не се гради отъ единъ камъкъ и 
когато го съградимъ, само тогава ще дойде мыдростьта и любо-
вьта, само тогава ще има музика, поезия, изкуство, само тогава 
ще има редъ и порядъкъ, само тогава ще има разбиране между 
всички хора, само тогава ще си дадемъ една свята цэлувка, въ 
която ще почувствуваме радостьта, която ангелитэ чувству-
ватъ.

Бесэда, държана на 19 августь 1920 год., Прэображение, 
въ салона на читалище „Надежда”, въ гр. Търново.
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4.30 ч. слѣдъ обѣдъ

Бесэда за учителитэ и майкитэ като 
възпитатели

—  Какви въпроси интерэсуватъ васъ, учите литѣ?
— Специално по възпитанието, какъ трэбва да се 

постыпва съ дэцата въ училищата?
—  Наблюдавайте какъ природата започва сво ето възпи-

тание. Най-напрѣдъ съ дѣцата не употрѣбявайте отвлѣчени 
принципи, а си служете съ живитѣ форми. Напримѣръ, като 
дадете на дѣтето единъ рѣзенъ диня, една круша или ябълка, 
на карайте го да прочете колко сѣмки има въ този рѣзенъ, въ 
ябълката или крушата, какви сѫ сѣмкитѣ имъ и т.н. Па и вие, 
възрастнитѣ, знаете ли колко сѣмки иматъ тѣзи плодове? А 
да знаете колко сѣмки има въ всѣки плодъ, какви сѫ тѣ и т.н., 
това е много важно. Така ще научите единъ великъ законъ.

Освѣнъ това, заставяйте малкитѣ дѣца да се заинтере-
сувать и занимаватъ съ цвѣтя, които тѣ обичатъ; да наблюда-
ватъ колко листенца има вѣнчето на цвѣта, колко тичинки и 
какъ сѫ сло жени въ цвѣта. Слѣдъ това, нека дѣтето се заин-
тересува отъ формата на цвѣта и да се опита да нарисува този 
цвѣтъ въ най-простъ видъ. Когато дѣтето нарисува цвѣта, то се 
вече самовъзпитава. Слѣдъ това вие започвате да разказвате 
на дѣтето защо цвѣтътъ е хубавъ, защо крушата е сладка и т.н. 
По този начинъ ще видите какви ху бави чувства се събуждатъ 
у дѣцата!

При възпитанието на дѣцата ще имъ обръща те внима-
ние върху това, да не прѣслѣдватъ и измѫчватъ птичкитѣ, да 
не кѫсатъ главитѣ и крилцата на мухитѣ, като имъ обясните, 
че и тѣ, както и ние, усѣщатъ болка. Дѣцата, като разбератъ, 
че и птичкитѣ и насѣкомитѣ страдатъ, ще кажатъ: “Добрѣ, за 
въ бѫдеще нѣма да имъ при чиняваме болка.” По този начинъ 
ги възпитавай те, а не имъ говорете, че това е грѣхъ, онова е 
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грѣхъ, защото тѣ нѣматъ опитностьта отъ грѣха. Казвайте на 
дѣцата, че цвѣтята се радватъ, че имъ е приятно, когато ги 
поливатъ съ вода. Може да направите опитъ прѣдъ тѣхъ, за да 
имъ покаже те, че дѣйствително се радватъ. Имате една сак сия 
съ цвѣте, която не сте поливали два-три дни. Вземете дѣтето 
си за рѫка, кажете му: "Ела, ма ма, да видишъ какъ ще се радва 
това цвѣте, като го полѣемъ.” Поливате го и цвѣтето започва 
да смучи жадно вода; напоявать се добрѣ пръстьта и коренче-
тата, а цвѣтето се развеселява и радва. Ето мѣрилото, съ което 
може сигурно да се дѣйствува на дѣцата.

Освѣнъ това, навикнете малкитѣ дѣца да ядатъ умѣрено, 
като имъ покажете лошитѣ послѣдствия отъ лакомията. А 
дѣцата какво правятъ? Ядатъ кисели ябълки, ядатъ недозрѣли 
и немити сливи, докато ги заболи коремъ. Разкажете на 
дѣцата, че като ядатъ немити плодове, заедно съ тѣхъ поглъ-
щатъ и изверженията на мухитѣ, отъ което се и разболяватъ. 
Слѣдователно, прѣди да ядатъ пло дове, трѣбва да ги измиватъ 
въ чиста, топла вода и така чистъ, хубавъ плодъ да се дава на 
дѣтето. Дѣцата обичатъ чистотата. Нека се привикнатъ да не 
бързатъ да изядатъ плода, а като имъ се да де, първо да го изми-
ятъ съ малко топла вода, да го поразгледатъ и най-послѣ да 
го изядатъ. Наб людавайте какво влияние оказватъ разнитѣ 
соко ве на плодоветѣ върху дѣцата.

Когато дѣцата сѫ нервни, непослушни, това произлиза 
отъ факта, че у тѣхъ има набрани не чисти вещества; за да се 
освободятъ отъ тѣзи не чисти материи, направете имъ лѣтно 
врѣме тридесеть-четиридесеть бани. Такава нечиста мате рия, 
такива тръне има ли у дѣцата, никакъвъ моралъ не може да 
имъ проповѣдвате.

Друго нѣщо, което трѣбва да спазвате, е да не давате на 
дѣцата да ядатъ често, а майкитѣ мине-не мине половинъ-
единъ часъ — хайде, мама, ед но коматче. Тъпчатъ дѣцата си, 
а това ги разва ля. Най-добрѣ е дѣтето да яде на всѣки четири 
часа. Едно седемгодишно дѣте, като яде четири пѫти на день, 
достатъчно му е. Ако го храните по-често, ще му създадете 
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лоши навици.
Къмъ дѣцата трѣбва да се отнасяте много ис крено. Тѣ сѫ 

много чутки, у тѣхъ е силно разви то чувството на справедли-
вость; тѣ разбирать ко га имъ се говори истината и сѫ много 
доверчиви. Разбератъ ли, че не имъ говорите истината, свър-
шва се вашата педагогия. Затова съ дѣцата чо вѣкъ трѣбва да 
бѫде искренъ. Когато дѣцата раз бератъ, че майката, бащата, 
учителитѣ говорятъ истината и въ тѣхъ нѣма никакви задни 
цѣли, тѣ имъ вѣрватъ напълно.

При възпитанието на дѣцата окултната наука прѣпорѫчва 
още и слѣднитѣ методи: когато дѣте то ви е непослушно или 
раздразнено, прѣкарайте десеть пѫти рѫката си върху лѣвата 
страна на главата му и ще видите какъ то ще се успокои. Ако 
прѣкарате рѫката си върху дѣсната страна на главата на дѣтето, 
то започва да се сърди още повѣче, това му дѣйствува раздраз-
нително. По неже лѣвата частъ на мозъка работи, гледайте да 
приложите всичката положителна енергия тамъ.

— Безразлично ли е съ коя рыка ще гладимъ дэтето?
— Понеже вие още не разбирате законитѣ, ще сѫдите 

по това, какво е вашето разположение, съ коя рѫка ви е при-
ятно да гладите дѣтето — съ дѣсната или съ лѣвата. Изобщо 
прѣкарвайте дѣсната рѫка надъ главата му, а понѣкога може 
да го гладите и съ двѣтѣ си рѫцѣ, но повече да се глади лѣвата 
страна на главата.

Другъ методъ, който прѣпорѫчва окултната наука при 
възпитанието на дѣцата, е влиянието на свѣтлината. За въ 
бѫдеще ще се създадатъ стаи съ такива геометрично правилни 
форми, щото свѣтлината да се отразява въ очитѣ на дѣцата 
правилно и хармонично. Ако майката иска да възпи та дѣтето 
си добрѣ, тя трѣбва да има най-добро разположение на лицето 
си, защото нейното лице хвърля сѣнки въ очитѣ на дѣтето ѝ. И 
забѣлѣжете, дѣтето всѣкога гледа какво е лицето на май ката. 
Тя чрѣзъ изражението на своето лице може така да повлияе 
на дѣтето, че да произведе върху му положителенъ или отри-
цателенъ ефектъ.
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Ако майката сама се колебае върху това, кое то иска да 
положи, не се рѣшава, то нека отложи своята замисъль, до 
като се убѣди, че методътъ ѝ е вѣренъ. Нека не бърза майката 
въ дѣйствията си, може да се минатъ единъ-два часа, а може 
и един-два дни. Не бързайте, оставете природата да работи; 
постѫпвате ли съобразно нея, вие ще има те десеть пѫти по-до-
бри резултати отъ вашитѣ новосъздадени.

Майкитѣ трѣбва да се съобразяватъ съ вкуса на дѣцата 
си, напримѣръ какви дрешки обичатъ да носятъ, защото всѣко 
дѣте си има свой индивидуаленъ вкусъ за обличане. Ако изопа-
чавате то зи вѫтрѣшенъ вкусъ на дѣтето, вие го развраща вате. 
Не изопачавайте вкуса на дѣтето, а го оста вате да се развива 
естествено.

Новото учение прѣпорѫчва, ако имате момчен це, да 
не го оставяте да дружи само съ момченца, а да дружи и съ 
момиченца, това дѣйствува отлично. Дружбата на добри мом-
ченца съ момичен ца е добро възпитателно срѣдство. Почнете 
ли да ги отдѣляте още отъ най-ранната имъ възрасть, вие ги 
развращавате, внасяте между тѣхъ чувст ва, каквито иматъ и 
възрастнитѣ.

Извеждайте дѣцата на разходка, когато цвѣтята цъв-
тятъ, когато плодоветѣ завързватъ и зрѣятъ, запознавайте ги 
основно съ общитѣ принци пи на тѣзи процеси. Като ги извеж-
дате изъ при родата, разкажете имъ нѣкоя приказка или анек-
дотъ съ сюжетъ, почерпанъ отъ самата природа. Напримѣръ 
нѣщо върху това защо цвѣтътъ на че решата е бѣлъ, на вишнята 
— бѣлъ, на праскова та — розовъ и съ това да спрете вниманието 
вър ху имъ. Приказкитѣ дѣйствуватъ отлично.

Друго условие, важно при възпитанието, е да запознавате 
дѣцата съ пѣнието, рисуването. Азъ харесвамъ това, че въ учи-
лището дѣцата се учать да пеятъ, да рисуватъ.

— Кое е по-добрэ: да нарисуватъ нэкой плодъ или да 
прэдадатъ чрэзъ рисунка съдържанието на нэкоя приказка?

— Всичко е добрѣ, но да се излиза отъ живата природа, 
отъ нея да се черпятъ материали. Слѣдъ като мине дѣтето тази 



Бесэда за учителитэ и майкитэ като възпитатели

47

първа стадия, карайте го да прави комбинации. Напримѣръ, 
дадете му ед на ябълка. Накарайте го първо да я нарисува, а 
слѣдъ това да направи едно малко описание на ябълката, да 
опише формата, цвѣта ѝ и т.н. Това описание ще бѫде дѣтинско, 
но главното, което се цѣли, е да се създаде една малка мисъль 
у него.

Добрѣ е да запознавате дѣцата съ изворитѣ, рѣкитѣ, 
затова ги извеждайте при нѣкоя бистра рѣка или изворъ, раз-
казвайте имъ за тѣхъ, за пол зата, която ни принасятъ.

Всѣки отъ васъ чрѣзъ наблюдения и опити мо же още 
повече да разработи тѣзи методи и да ги направи полезни за 
дѣцата.

Често виждате, че вашитѣ дѣца отчупватъ клончета отъ 
дърветата, кѫсатъ цвѣтя, които послѣ раздробяватъ, и изхвър-
лятъ като непотрѣбни. Обръщайте имъ вниманието върху това, 
да не ги кѫсатъ, като имъ кажете, че и дърветата и цвѣтята 
усѣщатъ болка.

— Когато дэцата ни сы вече възрастни и ние виждаме 
тэхнитэ недостатъци и съзнаваме, че тэ сырезултатъ на 
нэкаква наша грэшка при възпи танието, какъ може да се 
дэйствува най-сигурно, най-ефикасно, за да изправимъ грэш-
ката си, осо бено пъкъ ако дэтето не разбира отъ дума? Не 
е ли вэрно това, че докато не поправимъ себе си, не можемъ 
да поправимъ и дэцата си?

— Това вече засѣга вашия личенъ животъ, то ва е много 
сериозна работа. Всички, които присѫствувате въ тази школа, 
трѣбва да имате за Бога много ясна идея и да я чувствувате 
живо.

Направете слѣднитѣ наблюдения: когато небе то е ясно, 
слънцето грѣе весело, вашето разпо ложение е добро, вие чув-
ствувате това и се рад вате. До вечерьта врѣмето може да бѫде 
така яс но и хубаво. Но направите ли прѣзъ деня нѣкой грѣхъ, 
съ това огорчавате вашия Господъ и не бето още до вечерьта се 
заоблачава, Господъ скрива лицето Си отъ васъ и вие усѣщате 
една промѣна вѫтрѣ въ душата си. Ако до вечерьта се разка-
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ете дълбоко за сторената грѣшка, небето ще почне да се раз-
яснява. И тъй, Господъ чувст вува грѣховетѣ, които правимъ, и 
веднага се про явява въ сгѫстяване на пĈритѣ и ни казва: “Азъ 
не мога да ви покажа лицето Си.” Небето е Бо жието лице, то 
е живо и ако вашитѣ очи се отворятъ, ще видите, че това небе 
се смѣе, когато сте добри и казва: “Много сте добри днесъ.” 
Щомъ сгрѣшите нѣщо, става ви страшно, тѫжно, скри вате се 
въ кѫщи, не искате да гледате небето. То ва показва, че наши-
ятъ Господъ е недоволенъ отъ постѫпкитѣ ни. Затова трѣбва 
да се стараемъ, що то отношенията ни къмъ Бога да сѫ винаги 
чис ти, откровени, да не пращаме никакви отрицател ни мисли 
и желания отъ сърцето и ума си и да знаемъ, че всичко е за 
добро. Ако ни постигне нѣкое зло, да не казваме, че и Богъ е 
такъвъ, щомъ допуща злото.

— Може ли да ставатъ промэни по небето са мо за 
единъ човэкъ ?

— Да, може да ставатъ промѣни само за единъ човѣкъ. 
Защо вчера небето бѣше мрачно? Тукъ нѣкои отъ Веригата 
оскърбиха Духа и веднага дойде бурята. Господъ казва: “Това 
затъмнѣние ви изпращамъ, за да докажа, че не съмъ доволенъ 
отъ васъ.”

— Ами ако за това нэщо е причина само единъ човэкъ?
— Даже и тогава става; единъ или много — се едно е, зако-

нътъ е единъ.
— При всички подобни случаи все въ себе си ли да тър-

симъ причината?
— Не, има и естествени промѣни, обаче ние може да 

измѣнимъ една естествена промѣна въ природата. Ние можемъ 
да спремъ Божието благословение, което иде, но можемъ да 
спремъ и Божието наказание, което се готви.

— Какъ?
— Като се разкаемъ, ще спремъ наказанието, а като 

сгрѣшимъ, ще спремъ благословението. Тъй че когато Гос-
подъ рѣши да направи нѣщо, не мислете, че Той е абсолютно 
рѣшенъ; щомъ ти измѣнишъ намѣрението си, и Богъ измѣня 
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рѣшението си. Богъ е толкова благъ! Каквото измѣнение 
направишь въ намѣренията си, такова рѣшение и Богъ взема 
спрѣмо тебе. Той е отражение на нашия животъ. Ще ви кажа 
какъ. Ако вие се усъмните въ Господа и кажете: “Азъ зарѣзвамъ 
вече тази работа и измѣнямъ живота си”, ще ви дите, че ако сте 
жена, мѫжътъ ви, приятелитѣ ви ще измѣнятъ отношенията 
си къмъ васъ. Защо е така? — Защото ти си измѣнилъ отноше-
нията си къмъ Господа, и понеже всички живѣемъ въ Гос пода, 
затова и Той, и всички хора измѣнятъ отно шенията си къмъ 
тебе. Речешъ ли да се поправишъ, да се върнешъ къмъ Бога, и 
хората, и при ятелитѣ ти започватъ да изправятъ поведението 
си спрямо тебе. Обичайте Бога и изправете отно шенията си 
къмъ Него! Ако жертвувате вашия Господъ за този или онзи, 
вие сте на кривъ пѫть. Не жертвувайте вашия Господъ за нищо 
въ свѣта!

— Не на думи, а на дэла трэбва да проявимъ любовьта 
си къмъ Бога.

— Да, на дѣла, разбира се, иначе Богъ ще ка же: “Тѣзи 
хора съ уста се приближаватъ при ме не, а сърдцата имъ стоятъ 
далечъ отъ мене.”

Азъ ви говоря за промѣни, които ставатъ и въ самата при-
рода. Ако вашето зрѣние е чутко, при изгрѣване на слънцето 
ще забѣлѣжите слѣднитѣ явления: ако сте направили нѣкой 
грѣхъ, то като излѣзете сутринь да наблюдавате изгрѣва на 
слънцето, ще видите, че зората не е тъй приятна за васъ. Въ 
изгрѣването на слънцето има едно не доволство отъ васъ. 
Измѣнете разположението си, поправете грѣшката си и ще 
видите, че при изгрѣва зората започва да ви се усмихва. Не мис-
лете, че това е алегория, а направете опитъ и ще забѣлѣжите 
отношенията, които сѫществуватъ между вашитѣ постѫпки и 
изгрѣва на слънцето. Това отражение е сѫщото, както и отра-
женията на нашето лице. Срѣщашъ нѣкого и го питашъ: “Защо 
лицето ти е тъй мрачно?” — Лицето му е мрачно отъ отраже-
нията ти върху него, чувствувашъ, че отъ измѣненията, които 
ставатъ въ те бе, става нѣщо лошо. Щомъ се измѣни нашето 
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настроение, измѣня се и нашето лице. Срѣщне те нѣкой и ти 
казва: “Днесъ твоето лице ми харес ва”. Нашето лице прѣдава 
разположението на ду шата ни; слѣдователно и небето горѣ 
прѣдава от ражението на този живъ Господъ. Азъ ви казвамъ 
тѣзи нѣща, но вие не ги чоплете, не отивайте да ги разправяте 
на други, а ги провѣрете, опитайте и като видите, че сѫ вѣрни, 
тогава говорете. До като не сте опитали, а разказвате, ще ви 
нарекатъ заблудени. Докато не направите този малъкъ опитъ, 
резервирайте се въ себе си: само опитътъ може да ви утвърди.

Ние ще започнемъ отъ живата природа и въ хубавитѣ 
плодове, въ хубавитѣ цвѣтя, въ чиститѣ извори, които бли-
катъ, ще виждаме разположе нието на Бога. Тъй напримѣръ, 
тази година очак ваха отъ лозето много плодъ, но нѣмĈ. Каз-
ватъ, че то изгорѣло, маносано било и т.н., но ние зна емъ защо 
стана това нѣщо. Лозето въ България е емблема на българина. 
Днесъ взиматъ мѣрки да ни гонятъ, но затова започнаха да 
съхнатъ лозя та; ако не спратъ гоненията, ще започнатъ да съх-
натъ ябълкитѣ, ако и слѣдъ това не се вразумятъ, ще се явятъ 
главни по житото. Прѣстанатъ ли го ненията, веднага ще запо-
чне и подобрението на лозята. Всичкото плодородие на земята 
Господъ дава на своитѣ добри дѣца. Едно добро дѣте хра ни 
деветьтѣ лоши въ една кѫща. Бащата казва: “Ако не е това 
добро дѣте въ кѫщи, азъ бихъ напусналъ дома си, но зарадъ 
него, хайде, и дру гитѣ ще храня.” Тъй че за едно добро дѣте въ 
кѫщата Господъ дава благословението си на дру гитѣ. Господъ 
казва, че държи добритѣ си дѣца написани на дланьта си, за да 
може всѣкога да ги вижда и да мисли за тѣхъ.

 — Може ли дэцата отъ четиринадесетьгодишната 
си възрастъ нагорэ да быдатъ учители на родителитэ си, 
напримэръ съ даване на съвэти въ права посока? Трэбва ли 
родителитэ имъ да ги слушатъ, да взематъ въ внимание 
съвэтитэ имъ?

 Ако дѣтето говори истината, майката трѣбва да приеме 
тази истина, но трѣбва да се па зи отъ дѣтето, да не я разбере то, 
защото у него може да се събуди гордость. 
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— Полезни ли сы наградитэ и наказанията при възпи-
танието?

— Може да се упражняватъ, но да не се прѣкалява съ 
тѣхъ.

— Какво влияние оказватъ играчкитэ върху възпита-
нието на дэцата?

— Благотворно, само че трѣбва да бѫдатъ ес тествени. 
Колелата, съ които си играятъ дѣцата, не сѫ направени по 
окултнитѣ закони; нѣкои отъ тѣхъ даватъ много лошъ резул-
тать.

— Съ какви играчки да си служатъ дэцата?
— Съ орѣхи, лѣшници, шикалки, топки, пъст ри камън-

чета и др. Ако дѣцата живѣятъ по край море, нека си събиратъ 
разни морски мидички, ох лювчета, и съ тѣхъ да си играятъ.

— Добрэ ли е дэцата да си играятъ съ гумени топки?
— Полезно е, но понѣкога оказватъ отрицател но влия-

ние върху дѣтето, защото, като я свива и разпуща, то вижда, че 
въ рѫцѣтѣ му стои единъ слабъ, несолиденъ прѣдметь. Затова 
по-добрѣ е дѣтето да си играе съ топка, която не може да раз-
рушава и да я усѣща въ рѫцѣтѣ си плътна, солидна.

— Добрэ ли е дэцата да си правять сами куклички?
— Да, добрѣ е да си правятъ куклички, кѫщички, фур-

нички, защото тукъ взима участие тѣхното въображение.
— Отъ гледището на окултната наука добрэ ли е да 

се откысватъ дэцата отъ майчиното си влияние и да се 
оставятъ въ разни дэтски ясли, пансиони и други заведения, 
които да се грижатъ за тэхното отглеждане и възпита-
ние.?

— Прѣди да е навършило дѣтето 10-15 години не е добрѣ 
да се отдѣля отъ влиянието на майка си. Било за момче или 
момиче, необходимо е единъ периодъ отъ 15 години, прѣзъ 
което врѣме да прѣкара при майка си.

— Бащата оказва ли влияние върху дэтето?
— Да.
— Тамъ, дэто нэма майка, може ли бащата да заеме 
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мэстото й? Ако нэма и баща, могатъ ли роднинитэ да зае-
матъ мэстото на родителитэ?

— И бащата, и роднинитѣ, и кой да е близъкъ могатъ да 
замѣстятъ майката, защото майката ни кога не умира.

— Значи тэзи дэца не чувствуватъ, че нэматъ майка?
— Да. 
Друго нѣщо, на което майкитѣ трѣбва да обърнатъ внима-

ние при отглеждане на дѣцата си, е да не ги турятъ въ дълбоки 
люлки. Дълбокитѣ люлки сѫ врѣдни за дѣцата. Забѣлѣжете 
въ какви гнѣзда турятъ птичкитѣ своитѣ малки. Гнѣздата имъ 
отговарятъ най-много на истина та. Тѣ не сѫ много дълбоки. 
Птичкитѣ правятъ гнѣздата си върху клончетата на дърве-
тата, дѣто самъ вѣтърътъ ги люлѣе и то по-добрѣ, отколкото 
майкитѣ — своитѣ дѣца. Тъй че люлкитѣ на птиченцата сѫ 
много по-хубави отъ тѣзи на дѣцата.

— Изобщо, трэбва ли да сыществува люлка та, защото 
въ педагогията по този въпросъ има споръ?

— Въ сѣмействата има два вида люлки: на вѫжета и въ 
корита. Въ първитѣ става голѣмо за шеметяване на дѣтето. Най-
добри люлки сѫ тѣзи, които се приближаватъ до естественитѣ. 
Нѣкои майки сѫ противъ люлѣенето. Не е хубаво много 
люлѣене. Изобщо не туряйте люлкитѣ като срѣдство. Нѣкой 
пѫть майката туря дѣтето си въ люлката и спи му се или не, тя 
го люлѣе, усилва люлѣенето, докато се зашемети и заспи.

При сегашнитѣ условия е мѫчно да се при лагатъ новитѣ 
методи на възпитание. Да се прила гат нови методи при сегаш-
ното възпитание, то е все едно да се кърпи стара дреха съ нова 
кръп ка — дупката става по-голѣма. Ако прилагате но витѣ 
методи, трѣбва да ги прилагате изцѣло, а не само палеативно, 
иначе ще станатъ по-голѣми дупки.

Работете за усилване на волята. Какъ? Скръбенъ, тѫженъ 
си нѣщо, имашъ голѣма неприятность въ живота, гледай 
чрѣзъ силата на волята си да прѣвърнешъ това състояние въ 
положител но. Имате нѣкоя мисълъ, която ви измѫчва, ка жете 
си: “Добъръ е Господъ, всичко ще обърне на добро.” Наблюда-
вате нѣкого, че е тѫженъ, не го питайте защо тѫжи, а се поста-
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райте да намѣрите причината за неговата тѫга и да я отстра-
ните. На нѣкое дѣте умрѣла майката и то тѫжи. Вие го питате 
защо тѫжи. Тѫжи, защото се е лишило отъ любовьта на майка 
си. Ако заемете мѣстото на майка му, веднага ще се утѣши. 
Напримѣръ нѣкой отъ васъ е тѫженъ. Защо? — Защото него-
вата майка я нѣма. Всички тѫги, които изпитва ме, се дължатъ 
на това, че сме лишени отъ любовь та. Щомъ се лишимъ отъ 
Божествената любовь, въ каквато форма и да е тя, ще изпит-
ваме тѫга. Дойде ли отново тази любовь, веднага се връща и 
радостьта. Това е първата любовь, Бо жествената любовь. Тази 
първа любовь е и неизмѣняемата любовь въ живота.

Освѣнъ това стремете се да не свѣждате всич ки хора 
подъ еднакъвъ знаменатель, не желайте всички хора да бѫдатъ 
като васъ. Приятностьта въ земния животъ се състои именно 
въ разнооб разието. Колкото по-голѣмо разнообразие сѫщес- 
твува въ свѣта, толкова по-добрѣ. Затова право казва българ-
ската пословица: съ едно цвѣте пролѣть не става. Хиляди и 
милиони цвѣтя сѫ не обходими, за да се счита, че иде пролѣть, 
а послѣ и лѣто.

Хиляди, милиони мушици сѫ необходими, за да кажемъ, 
че лѣтото е дошло.

И тъй, когато нѣкой е наскърбенъ, натѫженъ отъ нѣщо, 
напрегнете мисъльта си, да намѣрите начинъ какъ да му напра-
вите тайно едно добро, безъ да го питате защо е тѫженъ.

— Мислено ли да му помогнемъ?
— Да, по сърдце, мислено.
— Може ли като се направи нэкому мислено едно добро, 

той да го почувствува веднага?
— Той ще почувствува и ще благодари на Бо га, безъ да 

ти каже нѣщо по това. Кажешъ ли: “Азъ направихъ това”, 
работата ти пропада, при родата веднага разваля твоята лъж-
лива мисъль. Ти се радвай самъ за себе си, че твоята мисъль е 
подѣйствувала, а той нека разбере, че нѣкой му е помогналъ и 
да се радва самъ за себе си.

— Какъ да се прэдпазваме отъ духовно обира не, защото 
сме слушали, че нэкой се страхуватъ много отъ такива оби-
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рания?
— Богатиятъ изворъ никой не може да го обе ре, а 

бѣдниятъ всѣки може да го обере, но това сѫ малки изключе-
ния. Прѣдставете си, че сме въ едно общество и се прѣдпазваме 
този да не ни обе ре, онзи да не ни обере; тази мисъль се обмѣня 
между всички, а това вече е една крайность.

Новото учение трѣбва да започне съ опити. Срѣщнешъ 
нѣкой бѣденъ — не му казвай, че Господъ е добъръ и ще му 
даде, а го повикай въ кѫщи, нахрани го, дай му нѣщо да си 
занесе и тогава кажи: “Добъръ е Господъ!”. Той ще ти отговори: 
“Дѣйствително, добъръ е Господъ! Нахраниха ме, облѣкоха ме.” 
Живиятъ примѣръ е важенъ.

— Ние сме рэшили да не убиваме животни и да не се хра-
нимъ съ месо, а какво да правимъ, когато отидемъ нэкыдэ на 
гости и ни угощаватъ съ месо?

— Щомъ си рѣшилъ веднъжъ за винаги да свършишъ 
съ тѣзи работи, ще кажешъ: “Ако ме обичате, не ми причи-
нявайте врѣда, защото яде нето на месо е врѣдно за менъ.” 
Трѣбва да постѫпваме принципално, да сме послѣдователни, 
но сѫщеврѣменно да сме меки и учтиви. Ако нѣкой те пита 
какво да ти сготви, кажи му, че мо же да ти даде малко хлѣбъ и 
солчица. Всичко у васъ трѣбва да става по дълбоки вѫтрѣшни 
убеж дения, да произлиза отъ сърдцето и да нѣма двѣ мнѣния 
дали тъй или иначе трѣбва да се постѫпи. Никому да не нала-
гаме да приеме това или оно ва, а да чакаме нѣщата да ставатъ 
естествено, всички прѣобразувания да ставатъ отвѫтрѣ навънъ, 
защото това, което е отвѫтрѣ, то не се раз лага, а това, което е 
отвънъ, то се разлага.

— Какъ да се постыпва, когато ти, като учитель, гово-
ришъ на ученицитэ противъ ядене на месо, а майка имъ не е 
съгласна съ това, кара ги да ядатъ месо?

— Ще дѣйствувашъ постепенно, ще ги възпи тавашъ 
морално. Ще разказвашъ на дѣцата за нещастнитѣ агънца, 
които оставатъ сами слѣдъ ка то заколятъ майка имъ. За да 
почувствуватъ по-живо положението на агънцата, ще имъ 
дадешъ примѣръ съ нещастието, което сполетява дѣца та, 
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когато загубятъ майка си. Като разбератъ по ложението на 
сирачетата, дѣцата ще разбератъ положението на агънцата, на 
които майка имъ е заклана.

— Какво да се прави съ такава майка, която върви про-
тивъ думитэ на учителя, когато той съвэтва дэцата въ 
училището? Учительтъ казва, че не е добрѣ да се колятъ 
животни, а майката казва на дэтето си: “Я вземи ножа, та 
отрэжи главата на тази кокошка!”

— Е, съ стария дяволъ е мѫчно да се работи.
— Нэкои казватъ, че въ Библията се говори, че може да 

се ядатъ агънца и да се употрэбява месо.
— Да, казва се, че на апостолъ Петра спусна ли отъ небето 

една кърпа, пълна съ всѣкакви жи вотни. Това, обаче, е въ 
прѣносна смисъль; това означава, че трѣбва да се промѣни 
животътъ на нѣкого — отъ лошъ на добъръ или отъ обикно- 
венъ на Божественъ.

— Бива ли да се допущатъ тэлеснитэ наказа ния въ 
училищата? Какъ да постыпи учительтъ, когато е поста-
венъ въ дилема: да запази автори тета си или да накаже 
ученика?

— Новото учение принципално не допуща ни какви 
тѣлесни наказания.

— Нали леки удари съ прычицата магнетизиратъ 
дэцата?

— Ако вашето дѣте или вашиятъ ученикъ е непослу-
шенъ, оставете да употрѣби другъ нѣкой прѫчицата, а не вие. 
Ако дѣтето не ви е послуша ло, то, като излѣзе вънка да играе 
съ другитѣ дѣца, нѣма да мине и половинъ часъ, дѣцата ще го 
набиятъ и то ще дойде да ви се оплаче, а ти тогава ще кажешъ: 
“Видѣ ли, майка, ако тази сутринь ме бѣше послушало, нѣмаше 
да ти се случи тава нѣщо.”

—  Каква да быде храната на малкитэ дэца?
— Въ най-ранната възрастъ на дѣцата, приро дата имъ 

прѣпорѫчва майчиното млѣко, а послѣ — това на добитъка. 
Добрѣ е да се дава на дѣца та житенъ сокъ, той е хранителенъ. 
Вие, майкитѣ, имате опитность върху храненето на дѣцата; се га 
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ви остава да провѣрявате всичко, което имате, и възъ основа на 
тази опитность да прилагате нѣщо ново. Въ храната трѣбва да 
има извѣстно разнообразие.

— Какво съдържатъ крушитэ и каква полза прина-
сятъ?

— Тѣ съдържатъ повече желѣзо.
— А ябълкитэ, сливитэ?
— Тѣ съдържатъ плодова захарь, която е полѣзна.
Добрѣ е плодоветѣ да се ядатъ съ малко хлѣбъ. Човѣкъ 

все таки трѣбва да се съобразява съ своя вкусъ и тъй да изпол-
зува плодоветѣ. Употрѣбявайте само тѣзи плодове, които оби-
чате, а които не сѫ ви приятни, употрѣбявайте по-рѣдко. При 
сегашнитѣ условия не е добрѣ да се храните са мо съ хлѣбъ или 
само съ плодове, това е крайность.

— Тогава съ какво да се замэстватъ плодоветэ?
— Вие съ какво ги замѣствате?
— Нэкой пыть съ бобъ или съ друго нэщо.
— Не е добрѣ да се яде много бобъ. Добрѣ е да употрѣбявате 

празъ лукъ, обикновенъ лукъ, прѣсно зеле, за които има начини 
да се запазватъ и прѣзъ зимата.

— Добрэ ли е да се яде кисело зеле?
— Добрѣ, но не за всички.
— Ами зелениятъ бобъ?
— Той е по-добъръ отъ сухия.
— Какъ да се постыпва съ дэцата, които грэшатъ 

много?
— Вие какво правите? Набивате ги, нали? Ако вашитѣ 

стари методи иматъ резултатъ, дръжте ги, докато придобиете 
нови и по-резултатни. Когато човѣкъ приложи новото учение, 
трѣбва да измѣни съвършено старитѣ методи и начини. Ако 
при сегашнитѣ стари методи искате да внесете нѣкои нови, 
безъ да изхвърлите старитѣ, това е несъвмѣстимо, ще се обра-
зуватъ по-голѣми дупки. При възпитанието не започвайте 
съ мекота и да свър шите съ грубость, а по-добрѣ започвайте 
съ грубость и свършвайте съ мекота. Новото учение изисква 
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мекота въ отношенията ни. И въ приро дата по нѣкога се явя-
ватъ бури, ставатъ землетресения, и веднага се смѣнявать съ 
други плав ни, медлени дѣйствия — значи и въ нея ставатъ 
рѣзки промѣни. Не мислете, че тѣзи грѣшки, ко ито имате, тъй, 
въ единъ день магически ще изчезнатъ. Не мислете, че слѣдъ 
като сте живѣли десеть години добъръ животъ, у васъ ще стане 
голѣма промѣна. За да стане една чувствителна промѣна въ 
васъ, изисква се цѣлъ животъ усиле на работа. При тази карма, 
която имате, съ единъ замахъ отъ десеть години не може да се 
направи нищо. Напримѣръ, да кажемъ, че имате една кар ма 
отъ 8 000 години; ако за всѣки 1000 години изплащане на 
кармата сѫ потрѣбни 10 години до бъръ животъ, тогава ще ви 
сѫ необходими 80 го дини добъръ животъ, за да ликвидирате съ 
тази карма. Ако кармата ви е отъ 2000 години, трѣбватъ ви 20 
години усилена работа, за да ликвиди рате съ нея; ако кармата 
ви е отъ 1000 години, въ 10 годишенъ чистъ и святъ животъ ще 
ликвиди рате съ нея. Но онѣзи, които регулиратъ този законъ, 
не оставятъ да се изплаща наведнъжъ кар мата.

— Изобщо всичко ли се изплаща или има мал ка 
отмэна?

— Господъ изисква въ края на краищата да поправите 
всичко, което сте развалили; ще съг радите кѫщата тъй, както 
си е била, и тогава ще имате извинение, прошка — всичко ще 
се ликви дира.

— Вчера тукъ се повдигна въпросътъ за perpetuum 
mobile. Приложимъ ли е законътъ за perpetuum mobile?

— Той има своето разрѣшение въ живата и разумна при-
рода. Докато въпросътъ не се разрѣши тъй, както е въ приро-
дата, той остава само хипо теза, която трѣбва да се прѣвърне въ 
теория, те орията — въ опитъ, а опитътъ да се реализира. Нѣкой 
може да приеме това твърдение, а другъ да го отхвърля, но 
двамата сѫ прави 50%. Законътъ на физическия свѣтъ е вѣренъ 
50%.

— Говори се, че тайната на движението на та зи 
машина се крие въ личностьта на човэка. Вэрно ли е 
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товая?
— Да, машината се движи само съ машинис та. Perpetuum 

mobile, това е една идея за упраж нение, за гимнастика на ума; 
много врѣме ще се измине, докато се приложи този законъ.

— Този въпросъ въ съврэменната научна ме ханика е 
разрэшенъ отрицателно.

— Ако днесъ хората биха изнамѣрили и при ложили 
perpetuum mobile, биха допринесли най-голѣмото зло на свѣта. 
Ето защо природата е пок рила въ мракъ силата на тази область. 
Щомъ се заловимъ съ такива въпроси, ще дойдемъ до едно 
мѣсто, дѣто работитѣ ставатъ неясни, срѣщаме непроница-
емъ мракъ, което показва, че се доб лижаваме до една сѫщина, 
чието откритие не е позволено. Вие може да образувате въ себе 
си perpetuum mobile. Всѣки отъ васъ може да стане perpetuum 
mobile. Младостьта и енергията, коя то виждате въ тружени-
ците, които се занимаватъ съ идеята за perpetuum mobile, се 
дължи именно на нея. Тази идея ги подмладява, ободрява и тѣ 
съ най-голѣмо търпѣние прѣнасятъ всички нево ли. Идеята за 
това вѣчно движение отхвърля всич ки лоши мисли у човѣка и 
такъвъ човѣкъ въ себе си е почти достигналъ perpetuum mobile. 
Ето за що тѣзи хора носятъ въ душата си тази красива мисъль.

— Дали прэзъ шестата раса тази идея ще мо же да се 
реализира на физическото поле?

— Тѣзи работи, които за сега сѫ невъзможни, за въ бѫдеще 
ще сѫ възможни. Въпросътъ е дали тази идея ще се осѫществи 
въ една или въ друга нѣкоя форма. Въ каквато форма и да се 
прѣдстави, то е все едно.

— Какво значение иматъ падащитэ звэзди?
— Науката не е дала положителенъ отговоръ на това явле-

ние. Това става на 11 августъ и на 26 де кември, понеже тогава 
земята минава прѣзъ ор битата на тѣзи малки тѣлца.

— При пытуването съ аеропланъ е забэлэзано сыщест-
вуването на небесни кухини, дэто ста ва силно връщателно 
движение. За едрия градъ, който пада, казватъ, че сыщест-
вували голэми ле дени планини, отъ тэхъ се откысвалъ и 



Бесэда за учителитэ и майкитэ като възпитатели

59

падалъ.
Отъ Фламариона има събрани и описани тъй нареченитѣ 

извънредни събития въ природата. Напримѣръ въ единъ градъ 
е паднало парче ледъ, което, като прѣтеглили, тежало единъ 
тонъ. За въ бѫдеще науката ще даде по-правилни обяснения на 
този родъ явления.

Наблюдавали ли сте такъвъ психологически методъ? 
Кажешъ нѣкому нѣколко думи или една фраза, но този 
човѣкъ остава недоволенъ отъ те бе. Или нѣкой поетъ напише 
нѣщо, всички го харесватъ, доволни сѫ отъ него, а другъ поетъ 
на пише нѣщо идейно — хората не могатъ да го търпятъ. На 
какво се дължи това? Ако съберете редъ думи, въ които има 
силни букви, ще се образува верига отъ силни сътресения, 
които се отразяватъ злѣ на хората, тѣ не обичатъ тѣзи силни 
сът ресения. Ето защо, макаръ и да има хубава идея въ книгата 
на нѣкой писатель, обаче въ думитѣ му има много силни букви, 
които прѣдизвикватъ дисхармония въ съзнанието. Напримѣръ, 
ако из говорите името “МĈро” съ ударение на първата сричка, 
ще прѣдизвикате лошъ ефектъ, болка. Ако кажете “Марийке”, 
намалявате този лошъ ефек тъ. Затова трѣбва да бѫдете внима-
телни при изговаряне на всѣка дума, име или фраза, за да не 
прѣдизвиквате у слушателитѣ неприятни чувст ва. Има много 
имена, които прѣдизвикватъ подобенъ ефектъ. Напримѣръ 
името “Михалъ” въ бъл гарския езикъ има съвършено отвраща-
теленъ характеръ. Сричката "ми" е мека, но изговори ли се вто-
рата сричка — “халъ”, създава цѣла буря. Буквата “а” въ нача-
лото или на края на една срич ка се отразява врѣдно, раздраз-
нително. Напримѣръ, ако кажешъ нѣкому: “Азъ те обичамъ”, 
това се отразява неприятно. Какво отъ това, че ти ме обичашъ, 
толкова хиляди хора ме обичатъ! Ка жешъ ли нѣкому така, 
това значи, че твоята любовь се различава малко отъ любовьта 
на дру гитѣ, а това не се знае още. Поставишъ ли дума та “оби-
чамъ” въ безлична форма, ефектътъ е по-силенъ, отколкото ако 
се употрѣби въ лична фор ма. И тъй, кажешъ ли “Обичамъ те”, 
това показ ва, че като те обичатъ другитѣ, и азъ те обичамъ. 
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Като кажешъ думата “аз”, трѣбва да разбирашъ Бога въ себе си. 
Щомъ не Го разбирашъ, не Го споменавай.

— Буквата “а” съответствува на тона “ла”.
— Вие трѣбва да изучавате музиката на мекитѣ тонове. 

Всѣки, който иска да даде обемъ и просторъ на душата си, 
трѣбва да прави упраж нения съ буквата “а”. Звукътъ на буквата 
“а” е отворенъ, гласенъ.

— Какъ да се разбира, че слэдъ всэки 100 000 000 обръща-
ния става едно изключение?

— Това е минаване отъ едно състояние въ дру го. Движе-
нието минава въ нова форма. Нека допуснемъ, че простран-
ството между земята и слън цето е изпълнено съ ефиръ, и 
земята, като обика ля около слънцето, срѣща едно прѣпятствие, 
ко ето постепенно прѣдизвиква едно измѣнение. Ако има 
такова прѣпятствие, колкото малко и да е то, като се срѣщне 
съ земята, създава едно изключе ние. Въ течение на мили-
они години земята ще на мали скоростьта на движението си, 
докато най-послѣ се върне въ слънцето. Ще дойде день, ко гато 
това обръщане ще спре. Тъй се разбира то ва изключение. Това 
изключение вече дѣйствува въ съставнитѣ части на материята 
и въ нея става едно прѣорганизиране. Когато стане изцѣло това 
прѣорганизиране, сегашнитѣ континети ще изчезнать и ще се 
явятъ нови, създадени отъ по-хуба ва материя.

— Сыщиятъ законъ не се ли отнася и до  плътьта?
— Да, щомъ направимъ 100 000 000 обръща ния около сво-

ята ось, насъ ни очаква промѣна. Хората не знаятъ, че всѣка 
промѣна, която става въ земята, става и вѫтрѣ въ насъ, защото 
мате рията е една и сѫща. И тъй, мозъкътъ, очитѣ, ди хателната, 
нервната, костната системи, всички растения и животни, 
всичко ще се видоизмѣни; ако не сме готови за новото врѣме, 
да създадемъ нови органи, ще пострадаме, а ако успѣемъ да съз-
дадемъ нови органи, за насъ ще дойде новъ жи вотъ. Добритѣ 
хора нѣма нищо да изгубятъ, за тѣхъ идатъ блага, но за лошитѣ 
— голѣми стра дания.
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Втори день — ПЕТЪКЪ
августъ20 

 6  ч. сутринъта

 Добрата молитва.1. 
 За идването на Духа Божи, Христовия Духъ въ насъ, 2. 
Който да ни просвѣти и изяви дълбокитѣ тайни, 
които сѫ скрити въ Бога.
 Лозинката.3. 
 91 Псаломъ.4. 
 Хвалата.5. 
 Благославяй, душе моя, Господа.6. 
 Отче нашъ.7. 

 7 ч. сутринъта

Мэрило за правилно разбиране

За да може Божествената свѣтлина, Божествениятъ 
животъ да засегне душитѣ ви, вие трѣбва да живѣете въ 
миръ. Този Божественъ животъ ми нава сега въ България, 
но брѣговетѣ му се ронятъ, затова по краищата го правятъ 
нечистъ, а въ основата и въ срѣдата е чистъ. Вие трѣбва да зна-
ете, че Божественото учение ще изчисти всич ко, затова трѣбва 
да отворите свободенъ пѫть. Вие трѣбва да прѣвърнете религи-
ята въ Божест вена наука на разбиране.

— Вчера въ бесэдата си рускиятъ мисионеръ каза, че 
нашето учение не е отъ Бога, а отъ дяво ла.

— Това не е за пръвъ пѫть казано. Какво каз ваха 
правовѣрнитѣ за Христа? — "Този човѣкъ има бѣсъ. Ние зна-
емъ, че Господъ е говорилъ само на Мойсея, на този не е гово-
рилъ. Той е отъ дя вола, неговото учение е дяволско." Евреитѣ 
Му казваха: “Ние познаваме Мойсея, тебе не позна ваме.” Но 
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ако евреитѣ познаха Мойсея, щѣха да познаятъ и Христа. Тѣ не 
приеха Мойсеевото уче ние, не можаха да приематъ и Христо-
вото. Зара ди Божията любовь ние търпимъ всичко, търпимъ и 
всѣки човѣкъ.

 Дѣ е училъ Христосъ да се турятъ икони въ църквитѣ, да 
се кади тамянъ? — Това е учението на Мойсея. 

Нѣкой ви питатъ: “Вѣрвашъ ли въ Света Тро ица?”. Всички 
вие, като православни, какво сте разбрали подъ думата “Света 
Троица”?

— “Свэтата Троица”, това е проявление на Бога като 
Баща.

— Въ пълния смисъль на думата баща е само този, който е 
създалъ всичко. А такъвъ е само Богъ. Бащата не може да бѫде 
нито единъ човѣкъ, нито единъ народъ. Въ свѣта сѫществува 
само единъ Баща, а всички други сѫ Негови синове. Единъ е 
Богъ. Христосъ казва: “Защо ме нарича те благъ? Благъ е тъкмо 
единъ Богъ.” Богъ е вѣченъ, съвършенъ, неизмѣняемъ, отъ 
Него всич ко произтича и никаква външна причина не може да 
измѣни Неговото настроение.

Нѣкой казва: “Азъ вѣрвамъ въ Бога.” Добрѣ, като вѣрвашъ 
въ Бога, имашъ ли Неговата благость и търпѣние? Ако не 
можешъ да бѫдешъ ка то Него благъ и търпѣливъ, твоята вѣра 
е външ на. Ако едно агне не може да прояви навицитѣ на майка 
си, то не е родено отъ овца. Роденото отъ Бога е Божествено.

Нѣкой казва: “Азъ съмъ комунистъ.” Комунизъмътъ е 
учение за братството, затова всѣки ко мунистъ трѣбва да воюва 
за правата на своитѣ братя, да ги повдига, да ги облагоро-
дява. И днесъ въ името на това учение колятъ, бѣсятъ, затва-
рятъ. Отъ такъвъ комунизъмъ не разбирамъ! Застрѣлването, 
бѣсенето, затварянето сѫ дяволски, а не Божествени постѫпки. 
Застрѣлване въ име то на Бога не може да става. Отъ Бога е 
всѣка благость, всѣка любовь. Тогава какъ може тѣзи хора да 
прѣслѣдватъ такава Божествена идея, а да постѫпватъ по дявол-
ски? Това е, защото тѣ, като искатъ да прокаратъ своитѣ идеи 
съ наси лие, вървятъ по кривия, а не по Божествения пѫть. 
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Тѣзи хора сега искатъ да създадатъ нѣщо но во. Но смѣшно 
ще бѫде, когато една блудна же на, слѣдъ като е прѣкарала 
десятки години въ недостойнитѣ домове, излѣзе отъ тамъ 
и започне да учи хората на благочестие! Смѣшно ще бѫде, 
ко гато единъ човѣкъ съ проказа започне да лѣкува другитѣ! 
Първо той трѣбва да се очисти съвър шено отъ своята проказа, 
та тогава да се докосва до другитѣ. Отъ нечисто гърне вода 
не пия, нито искамъ вие да пиете. И на васъ прѣпорѫчвамъ 
то ва учение: отъ старо, нечисто гърне вода не пий те; нови гър-
нета, нови бъклици употрѣбявайте! Въ всичко може да турите 
вода, но не и въ старо гърне. Не е вѣрна поговорката: “Живота 
на попа не гледайте, сана му гледайте!”. Свещеникъ, май ка, 
баща, всички трѣбва да иматъ чисти сърца! Това е Божестве-
ното учение. Вие съ вашия жи вотъ ще трѣбва да докажете на 
свещеницитѣ, че тѣ не сѫ прави. Когато една въшка влѣзе въ 
гла вата ни, съ помощта на гребена ние я изкарваме навънъ и 
я чукваме или я поставяме на нокета и съ другия я клъцваме. 
Проказата трѣбва да излѣ зе навънъ!

— Колко години има откакъ българитэ сы приели хрис-
тиянството?

— Въ 864 година. Значи всичко хиляда и двеста години. 
А въ тѣзи хиляда години на Балканския полуостровъ е имало 
сто и педсеть войни. Тъй че на всѣки 8 години се пада по една 
война.

Нѣкой казватъ за насъ, че сме били противъ войната. 
Не, и ние сме за войната, но да воюва ме, безъ да убиваме. Ние 
воюваме за събаряне на затвори и бѣсилки. И тъй, ние се раз-
личаваме отъ другитѣ по това, че туй, което тѣ събарятъ, ние 
градимъ, а това, което тѣ градятъ — ние съ баряме. Тѣ убиватъ 
хора — ние ги въздигаме, оживѣваме; тѣ градятъ затвори, а 
ние ги събаря ме. По това се отличаватъ хората отъ новото и 
старото учение. Въ нашата програма влиза уни щожението на 
всички болници и затвори, всички окови и пушки; когато се 
приложи новото учение въ свѣта, дори и въ най-затънтенитѣ 
мѣста ще има училища.
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Сега ще започнете съ числото 1000. Пропускътъ на всинца 
ви ще бѫде това число. Ще опита те този пропускъ и ще видите 
прѣзъ коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които 
присѫствувате тука, ще знаете числото 1000. Ка то срѣщнешъ 
нѣкого, ще го запиташъ: “Ти знаешъ ли числото 1000?” — Ако 
каже, че го знае, значи той е отъ нашите. И тъй, ние започваме 
своето организиране съ числото 1000. Ще изучавате ка чествата 
на това число. Коя е основата, коренътъ на това число? — Еди-
ницата, десетьтѣ, т.е. 103. Ще прѣведа сега този законъ.

Човѣкъ трѣбва да прѣмине прѣзъ двѣ състоя ния, за да 
разбере тази лозинка.

Водата се движи въ плоскость, а воднитѣ па ри, въздухътъ 
— въ кубъ.

Числото 1000 показва, че човѣкъ трѣбва да знае да се 
движи както водата и както въздуха. Когато водата достигне 
своя краенъ прѣдѣлъ и движението Ă се спре, нѣма вече накѫдѣ 
да оти ва, тя ще вземе друга посока; тази посока ще бѫде точно 
по правъ ѫгълъ на първата посока. Това значи, че нашиятъ 
сегашенъ животъ е дошълъ въ застой, достигналъ е точката 
на замръзването. Единственото движение вече е нагорѣ, къмъ 
Бо га. Отъ гледището на небето направлението е на горѣ, а отъ 
гледището на земята трѣбва да се спу щаме надолу. Ние сме 
ледове, които трѣбва да се разтопятъ.

Сега сме се събрали тукъ не да вършимъ на шата воля, но 
да дадемъ условия на Божествения Духъ да се прояви чрѣзъ 
всинца ни — да станемъ добри проводници на Божия Духъ. Ако 
сме про водници на Божия Духъ, нѣма отъ какво да се плашимъ; 
ако Божиятъ Духъ е съ насъ и дѣйствува винаги съ насъ, отъ 
какво ще се плашимъ? Мно зина може да се опълчатъ противъ 
насъ, но Той ще прѣвърне всичко на добро.

Първото нѣщо, което ще учите тази година, е мълчани-
ето, ще говорите чрѣзъ мълчание. Съ свещеницитѣ нѣма да 
влизате въ споръ, а като ви дите, че говорятъ невѣрни нѣща, 
ще си кажете: “Не сте прави.” Ще ги оставите да си изкажатъ 
всичко лошо, а послѣ ще вземете кошове, ще на товарите на 
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тѣхъ всичкия имъ сметъ и ще имъ дадете да си го носятъ. 
Ще имъ кажете: “Ние не можемъ да носимъ вашия сметъ” — 
тъй говори Господъ, тъй е писано въ новото учение. “Ако вие 
искате да ядете, а да оставите на насъ боклуцитѣ, това новото 
учение не го приема. Ние не искаме да торимъ вашитѣ ниви, 
а искаме да работимъ на Божествената нива. Земята е Божест-
вена, тя е Бо жия собственость и вие нѣмате право на нея. И 
църквата не е ваша собственость.” Но ще кажатъ: “Тя е наша 
майка.” — Колкото е ваша, толкова и наша. Ако църквата е 
Божествена майка, тя е и на мене, и на васъ; считате ли я ваша 
майка, то е другъ въпросъ, тогава тя е само ваша майка. Дой де 
ли до живота, църквата не може да бѫда ваша. 

И тъй, Божествената църква е църква на всички. Тя не 
може да бѫде нито ваша, нито наша собст веность. Нашата 
идея не е църквата, а Царството Божие. Божественото уче-
ние не казва: “Търсете първо църквата”, а “Търсете Царството 
Божие и неговата Правда.” Павелъ казва: “Вие сте храмъ Божий 
и Духъ Божий живѣе въ васъ.” Който нѣма Царството Божие 
въ себе си, той не е въ църква та и не може да влѣзе въ нея. Тъй 
че ние нѣма какво да споримъ, а пристѫпваме къмъ Царство то 
Божие, въ което живѣе Богъ. Щомъ намѣримъ Царството 
Божие, намираме и Бога. Съврѣменната църква казва: “Насъ не 
ни трѣбватъ проро ци.” Съврѣменнитѣ българи казватъ: “Насъ 
цър ква не ни трѣбва.” У българитѣ има обичай, ко гато броятъ 
билетитѣ при гласуването, изгасватъ свѣщитѣ. Да, когато се 
гласува, свѣщитѣ може да се изгасватъ, но когато се броятъ 
билетитѣ, безъ свѣщи не може. 

Всички ще се стараете да не храните лоши чувства 
къмъ никого и да избѣгвате съвършено лъжата. Ще си 
кажете: “Трѣбва да обичаме всички.” — Обичайте всички, но 
не сподѣляйте съ тѣхъ кривитѣ мисли, защото кри вото си е 
криво. Къмъ тѣхъ ще имате вашата най-добра воля, но ще се 
отвращавате отъ лошитѣ и кривитѣ имъ постѫпки. Ще кажете: 
“Ами тѣзи хо ра може да сѫ прави.” Не, човѣкъ не може да бѫде 
едноврѣменно и правъ, и кривъ. Щомъ проповѣдвашъ едно 
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учение и въ душата си имашъ прѣдъ видъ Великия Господъ, ти 
си на правата страна. Щомъ е Богъ въ душата ти и съзнавашъ, 
че работишъ за Него и въ всичкитѣ си постѫпки взимашъ Него 
за мѣрило, ще си кажешъ: “Азъ съмъ правъ.” Почувствувашъ 
ли, че не постѫпвашъ така, ще си кажешъ: “Азъ не съмъ правъ” 
и ще започнешъ да се поправяшъ.

Освѣнъ това, замислете се върху тѣзи мѣста отъ Стария 
Завѣтъ, дѣто се говори за Мойсея, който избра служители на 
Бога въ църквата само измежду левититѣ. Запитвали ли сте се 
нѣкога за що Господъ не избра пророцитѣ измежду левититѣ, 
а ги избра помежду простия народъ. Левити тѣ сѫ служители 
на църквата, а пророцитѣ — на Бога. И тъй, ние признаваме, 
че свещеницитѣ сѫ левити, а ние — пророци; тѣ служатъ на 
църква та, а ние — на Царството Божие. И днесъ свещеницитѣ 
ни казватъ: “Върнете се въ църквата!”. А то е все едно да кажешъ 
на свободния човѣкъ: “Върни се въ затвора!”. Или все едно да 
кажешъ на свободния волъ: “Сложи си ярема!”. Да допуснемъ, 
че ще се върнемъ въ църквитѣ. Какво обещаватъ да ни дадатъ 
свещеницитѣ? — Спасение. — Тѣ сами иматъ ли това спасение? 
— Не. Тога ва ще ни дадатъ благодатьта. — Тѣ сами иматъ ли 
тази благодать? — Не. Тогава ще ни дадатъ чистъ животъ. — Тѣ 
иматъ ли чистъ животъ? Азъ ги считамъ като онѣзи графове, 
контове, князе, които нѣматъ петъ пари, а се женятъ за богати 
американки, за да имъ дадатъ титлитѣ си. Тогава богатата мома 
ще се ожени за единъ покваренъ контъ и ще се счита щастлива! 
Та и свещеницитѣ сега искатъ да ни дадатъ своитѣ титли, но 
ние нѣмаме нужда отъ такива титли.

И тъй, Христосъ учи: “Новото, Божественото учение има 
за цѣль идването на Царството Бо жие.” Той казва: “Наближило 
е Царството Божие, идете да проповѣдвате на всѣка плътъ.”

Свещеницитѣ ни считатъ еретици, езичници, наричатъ 
учението ни еретическо. Тѣ казватъ за насъ: “ Тѣзи хора не четатъ 
Библия, Евангелие, тѣ сѫ езичници, не ги слушайте.” Питамъ: 
кой православенъ, кой правовѣренъ отъ тѣхъ е челъ Библията 
и Евангелието толкова пѫти, колкото вие? Свещеницитѣ ни 
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прѣчатъ да се проявимъ и съ това искатъ да ни прѣпятствуватъ 
за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики 
ра боти. А това нѣщо свещеницитѣ го знаятъ. Начинитѣ, по 
които тѣ дѣйствуватъ, сѫ приоми на чер ното братство. Тѣ 
искатъ да ни убѣдятъ въ това, че каквото иска Богъ да каже, ще 
го каже чрѣзъ свещеницитѣ. Това не е вѣрно. Господъ може да 
каже нѣщо и чрѣзъ свещеницитѣ, но Той не си служи съ тѣхъ. 
Ние имаме отъ Стария Завѣтъ примѣръ за свещеникъ Илия. 
Той бѣше патриархъ, но чрѣзъ кого му говори Господъ? Чрѣзъ 
Самуила. Значи Господъ не говори направо на този пръвъ све-
щеникъ, на този патриархъ, а чрѣзъ едно дѣте, чрѣзъ Самуила. 
Тогава дѣ е основата? Све щеницитѣ казватъ: “Вие сте дѣца, 
вие не сте по мазани.” Да, прави са. Човѣкъ може да е пома-
занъ нѣколко пѫти съ елей, и пакъ да нѣма Духа въ себе си, а 
може безъ да е помазанъ да има Духа Божий въ себе си. Първо 
човѣкъ трѣбва да има Духъ Божий въ себе си, а послѣ да дойде 
помазването. Тѣзи нѣща ще ги имате прѣдъ видъ.

Гледайте да не попаднете въ съмнение и да се запитвате: 
“На правъ пѫть ли съмъ?”. Правило е: щомъ живѣешъ по закона 
Божий и Неговата любовь, на правъ пѫть си. Щомъ си въ миръ 
съ всич ки хора, ти си въ Божия, въ Христовия пѫть.

(Въ врэме на бесэдата около насъ се спусна единъ паякъ.) 
Учительтъ каза: 

— Този паякъ дори и не подозира, че тукъ има хора. 
Не трэбва да се убива. Дръжте винаги въ ума си мисъльта, 
че убийството въ новото учение е абсолютно забра нено. По 
този въпросъ нѣма никакъвъ споръ. При никакви условия 
не се позволява никакво убийст во, даже и когато трѣбва да 
се защищавашъ. Он зи, който иска да бѫде членъ на Бѣлото 
братст во, не трѣбва да извършва никакво убийство. Нап рави 
ли нѣкакво убийство, той е изключенъ отъ Братството и за да 
го приематъ отново, трѣбва да мине прѣзъ редъ изпичания, 
докато се прѣчисти и добие смирение. Съ убиването на пър-
вия чо вѣкъ се основа черната ложа. Каинъ уби Авелъ. Каинъ 
основа черната ложа, затова Христосъ каз ва, че той е отначало 
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человѣкоубийца. Кой е основатель на бѣлата ложа? — Авелъ, а 
слѣдъ него дойде Ситъ. Прѣди 2000 години Христосъ дойде да 
тури основа на Бѣлото братство.

— Защо вчера сказчикъть (рускиятъ мисионеръ) каза, 
че дяволътъ е учитель?

— Всѣки, който учи убийството и го подържа, е учитель, 
но ние не подържаме това учение. Ние признаваме фактитѣ 
тъй, както сѫ си. Дяволътъ сѫществува като единъ факторъ, но 
защо, за как во, то е другъ въпросъ.

— Какво да ни служи като козъ въ рыцэтэ, ко гато ни 
нападатъ ?

— Ще цитирате стихове отъ Светото Писание.
Напримѣръ Христосъ каза на евреитѣ: “Съборе те този 

храмъ и Азъ въ три дни ще го съградя.” Тѣ отговориха: “Какъ 
така, ние въ четиридесеть години го съградихме, а Той за три 
дни само ще го въздигне!”. Тѣ разбираха храма, а Той подраз-
бираше Своето тѣло. Христосъ имъ казваше: “Ако не ядете моята 
плъть и не пиете моята кръвь, нѣма да имате животъ въ себе 
си.” Тѣ отговори ха: “Този човѣкъ ни учи на человѣкоядство, 
това не е култура, това е подивяване.” Под тѣзи думи Христосъ 
подразбираше Своето учение, а евре итѣ ги взимаха въ буквална 
смисъль — човѣшка плъть и кръвь.

Свещеницитѣ казватъ за насъ, че сме вѣрвали въ духове. 
Ние ще имъ цитираме стихъ по стихъ отъ Евангелието, да 
видятъ, че и тамъ се говори за духове, за разговори съ тѣхъ. 
Какъвъ бѣше то зи човѣкъ, който се яви на Павла въ видѣние 
и му каза: “Мини въ Македония и помогни ни!” — Той бѣше 
единъ духъ, който искаше да подобри по ложението на своето 
отечество Македония. Павелъ не бѣше ли въ общение съ тѣзи 
духове?

За кое богослужение говорятъ свещеницитѣ? За това, 
което е въ църквата ли? Това богослу жение, което тѣ извърш-
ватъ, сѫ го взели отъ гръцката църква, а то е едно прѣдставление, 
кое то гърцитѣ сѫ вършили въ монастиритѣ. Не, има друго 
Богослужение, което свещеницитѣ никога не сѫ извършвали. 
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Тъй че тѣхното богослужение не е онова Божествено богослу-
жение, за което тѣ проповѣдватъ и говорятъ. Тѣ казватъ, че 
Хрис тосъ е Богъ. Ако бѣше Богъ, Той нѣмаше да ка же: “Азъ не 
дойдохъ да извърша своята воля, а волята на Отца си, Който 
живѣе въ мене. Азъ съмъ Синъ Божий.”

Свещеницитѣ ни осѫждатъ, че не ходимъ въ църква. 
Самарянката казва: “Евреитѣ казватъ, че трѣбва да се молимъ 
въ Ерусалимъ, ние казваме, че трѣбва да се молимъ на тази 
гора, ти какво ще кажешъ?”. Христосъ Ă отговори: “Тъй е било 
до сега, но иде врѣме, когато истинскитѣ поклонни ци нѣма да 
се кланят нито въ Ерусалимъ, нито на тази гора, а ще се кланятъ 
въ Духъ и Истина на Отца си, и това ще бѫде навсѣкѫдѣ.”

Питамъ: дѣ сме непослѣдователни и дали тѣ или ние сме 
непослѣдователни?

Какъ разбиратъ смисъла на думата Богъ? Подъ думата 
“Богъ” тѣ разбиратъ сѫщество, което уп равлява всичко. Иде-
ята, която ние имаме за Бо га, е друга. Христосъ казва: “Защо 
ме наричате благъ? Благъ е само Богъ.” Ако ние не сме бла ги, 
защо да се считаме за богове?

И тъй, днесъ колкото църкви имаме, толкова различни 
тълкувания се даватъ на евангелскитѣ истини и отъ тамъ се 
пораждатъ спорове и ненависти между тѣхъ. Единъ руски 
царь се отнесълъ писмено до четиридесеть монастира въ Русия 
съ молба, въ който монастиръ се намира главата на Свети 
Иванъ Кръститель, да му я изпратятъ. Пристигнали четири-
десетъ глави отъ четиридесетьтэ монастира. Царътъ свиква 
Светия Синодъ на съвѣтъ и запитва: “Знаете ли колко глави 
има св. Иванъ?” — “Една глава”, отговарятъ тѣ. — "Не, чети-
ридесеть глави." Завежда ги да видятъ. “Мо ля ви се, махнете 
тѣзи заблуждения” — имъ каз ва царьтъ и разпраща главитѣ по 
мѣстата имъ.

— Свещеницитэ ни запитватъ отдэ взимаме учението 
за прэраждането, имаме ли нэкакво на ше Евангелие.

— Вие ги попитайте дѣ точно е указано въ Евангели-
ето, че Богъ е въ три лица. Казва се: “Идете да учите хората 
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въ името на Отца и Сина и Светаго Духа.” Така е написано въ 
Евангелие то, но никѫдѣ не е казано изрично: “Идете да учи те 
хората въ името на троеличния Богъ.”

Нека идатъ свещеницитѣ на кое и да е мѣсто въ Индия, 
да видятъ, че прѣраждането тамъ е фак тически доказано. Тамъ 
има съ хиляди дѣца, кои то помнятъ своитѣ прѣраждания. И 
въ Търново имаше едно шестгодишно дѣте, което казваше 
на майка си: “Мамо, азъ по-рано правехъ обуща въ Габрово.” 
Тя му отговаряше: “Я не говори таки ва глупости!”. Въ закона 
на прѣраждането не мо же да има двѣ мнѣния, но понеже не 
искамъ да споря, не го правя и въпросъ. А дали го приематъ 
или не, това не е важно.

Не забравяйте, че споредъ Божествения законъ на разви-
тие, тѣзи хора сѫ необходими за насъ ка то сѣнка, за да изпѫкне 
свѣтлината.

Попитайте ги каква е ползата отъ страдания та. Тѣ ще ви 
отговорятъ: “Такава е волята Бо жия.”

10.30 ч. сутриньта

Необходими условия за ученика

 Абсолютна чистота на сърдцето.1. 
 Пълно самообладание на ума и сърдцето.2. 

Вие вече се считате или искате да бѫдете уче ници на 
Окултната школа.

Но правилата за ученицитѣ въ тази школа се различа-
ватъ отъ тѣзи, които сѫ за ученицитѣ на тукашнитѣ школи — 
школитѣ на земята. Като постѫпишъ за ученикъ въ една отъ 
тукашнитѣ школи, ще си платишъ таксата и като свършишъ 
четири години на нисшия курсъ на образование то си, ще полу-
чишъ прѣпорѫка или свидѣтелство, че си свършилъ и слѣдъ 
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това ще минешъ въ по-горенъ курсъ на своето образование. За 
уче ника на окултната школа сѫ потрѣбни двѣ нѣща:

Абсолютна чистота на сърдцето. Тази чисто та трѣбва 
да бѫде жива, тъй както е жива чисто тата на онзи изворъ, който 
постоянно блика и са мъ се чисти. Тъй подразбирамъ живата 
чистота. Не поставяйте въ ума си слѣднитѣ въпроси: мога ли 
или не мога да бѫда чистъ — тѣзи два въпроса трѣбва да бѫдатъ 
изключени отъ ума ви. Който иска да бѫде ученикъ, трѣбва да 
бѫде абсолютно чистъ, да бѫде живъ изворъ. Въ Писанието се 
каз ва: "Сине мой, дай ми сърдцето си.” Слѣдователно, за да 
бѫде сърдцето ви чисто, трѣбва да го дадете на Господа. Под 
думата “Господъ” подразбира мъ това Велико Бѣло братство, 
чрѣзъ което Господъ работи сега въ свѣта. Тѣзи бѣли братя 
сѫ сегашнитѣ учители на цѣлото човѣчество, и на мѫже, и на 
жени, и отъ сега нататъкъ ще се за познавате съ тѣхъ.

Второ необходимо условие за ученика е пъл но самооб-
ладание на ума и сърдцето, т.е. да владѣе ума и мислитѣ си, 
да владѣе сърдцето и жела нията си. И тъй: абсолютна чис-
тота на сърдцето и пълно самообладание на ума и сърдцето 
сѫ абсо лютно необходими за ученика на окултната шко ла. 
Ако нѣмате абсолютна чистота и пълно са мообладание, как-
вото и да ви кажатъ, нищо нѣма да използувате, то ще мине 
и замине, безъ да ос тави нѣкакви послѣдствия. Тѣзи отъ васъ, 
които нѣматъ чистота и самообладание, като влѣзатъ въ тази 
школа, ще започнатъ да мислятъ, че иматъ тѣзи качества и ще 
изпаднатъ въ лицемѣрие, ще изпитватъ една тягостъ, която 
ще имъ прѣчи. Кой то влѣзе тукъ, трѣбва да бѫде чистъ. Ако 
не иска да бѫде чистъ, нека стои вънъ, за да не цапа другитѣ. 
А азъ казвамъ, че всички вие имате възможность да бѫдете 
чисти, защото чистотата не за виси отъ васъ, а отъ Бога, Който 
е единъ изворъ. Ти трѣбва да бѫдешъ смѣлъ и рѣшителенъ, да 
не се страхувашъ. Страхътъ може да дойде отвънъ, но ти нѣма 
да го приемешъ въ себе си като гостенинъ. Ако си чистъ, ако 
имашъ самообладание, бѣлитѣ братя, небето ще пристѫпятъ 
при тебе и ще ти помогнатъ.

Тѣзи нѣколко картини, които виждате тука, не ка оста-
нать въ ума ви.

Първата картина, триѫгълникътъ, показва пър вото състо-
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яние на човѣшката душа въ Бога, този блаженъ покой, когато 
е още въ Него.

Втората картина съ крѫговетѣ - показва възраж дането на 
първата Божествена култура на земя та, когато бѣлитѣ братя 
сѫ започнали да работятъ, когато човѣкътъ е билъ безгрѣшенъ 
и чистъ. Съ обърнатия триѫгълникъ надолу се изразява 
грѣхопадането на човѣка.

Третата картина, на която отъ единъ общъ центъръ изли-
зать прави линии, едни отъ дѣсно къмъ лѣво, а други отъ лѣво 
къмъ дѣсно, показва пѫтя на човѣшката еволюция, по който 
минаватъ же ната и мѫжътъ въ своя животъ на земята. Жена та 
започва своя пѫть от дѣсно къмъ лѣво, а мѫ жътъ — отъ лѣво 
къмъ дѣсно. Напримѣръ единъ грѣшенъ мѫжъ иска да си 
поправи живота, започ ва отъ една права линия, върви назадъ и 
дохожда въ положението на жена. Като жена става много мекъ, 
иска да се удоволствува въ живота и Гос подъ, за да я направи 
по-груба, поставя я въ дру гата половина и отново дохожда 
въ формата на мѫжъ. Този мѫжъ, ако се огруби значително, 
за почва да изтезава жена си и отново го изпращатъ въ форма 
на жена, за да омекне. Ако и сега не си поправи поведението, 
ще слѣзе надолу. Въ живо та има слизания и качвания. Ако се 
развивате правилно, ще имате възможность да минете прѣзъ 
всички линии. И тъй, щомъ станете много мекъ, ще ви изпра-
тятъ отново на земята да се втвърди те; станете ли много грубъ, 
ще ви изпратятъ на земята да омекнете. Мекотата и твърдост-
ьта сѫ условия, при които човѣкъ трѣбва да се развива. Като се 
слѣете съ Бога, ще прѣстанатъ всички страдания и вие нѣма да 
бѫдете нито мѫжъ, нито жена, ще дойдете до това положение, 
че като се събудите въ вѣка, въ състоянието на ангелитѣ, ни то 
ще се жените, нито за мѫжъ ще отивате. А по неже сега сте въ 
въртенето на това колело, как вото и да мислите, както и да 
философствувате, нищо нѣма да ви избави.

И тъй, чистота на сърдцето и пълно самообла дание на 
ума и сърдцето сѫ двѣ сѫществени усло вия въ окултизъма. 
Безъ тѣхъ нищо не може да се постигне.

— Не може ли тэзи двэ състояния на мекота и твър-
дость да се смэсватъ?



Необходими условия за ученика

73

— Че жена, която не работи, всѣкога е мека. Въ окулт-
ната школа, въ Бѣлото братство не се позволява да мислите, 
че вие сте нѣщо повече отъ другитѣ хора, да мислите, че еди-
кой си е невѣжа, а вие стоите по-високо отъ него. Когато 
мислишъ, че стоишъ по-високо отъ другитѣ, а тѣ сѫ невѣжи, 
ще се намѣрятъ други, които ще мислятъ сѫщото за тебе; трети 
пъкъ ще мислятъ за вто рия така и т.н. И въ края на краищата 
ще се наре ди редица отъ невѣжи, а вие ще мислите, че сте 
много учени хора. Не, всички сте подъ еднакъвъ знаменатель. 
Ще извадите отъ ума си мисъльта за голѣмство надъ другитѣ 
и ще знаете, че всѣки човѣкъ, всѣка душа има възможность 
да облаго роди живота си и да бѫде чиста. Прѣзъ сегашния си 
животъ вие имате достатъчно врѣме, за да свършите работата 
си и ще ви остане единъ часъ свободно врѣме, за да се вър-
нете въ кѫщи. Но ако прѣзъ това врѣме се потривате натукъ-
натамъ, ще изгубите всички възможности за работене и една 
часть отъ работата ви ще остане недовър шена, ще я свършите 
въ бѫдещия си животъ. Не мислите, че вие, женитѣ, се нами-
рате при усло вия, които ви спъватъ.

При каквито условия и да се намирате, тѣ не ви спъ-
ватъ. Щомъ сте готови, бѣлитѣ братя ще ви създадатъ добри 
условия за работа, тъй както когато младата булка е готова, 
извеждать я отъ кѫщи. Ако не вървите добрѣ изъ пѫтя, ще 
дойде нѣкой да ви хване като ратай и ще ви впрегне въ колата. 
Въ окултизъма онзи, който ви дава мно го, напримѣръ много 
пари, той ви мисли най-голѣмото зло, а онзи, който не ви дава 
пари, той ви мисли доброто. Ученикътъ на окултизъма, слѣдъ 
като свърши всичката си работа, казва на Учителя си: “Бла-
годаря Ти, Учителю!”. Когато ученикътъ свърши добрѣ рабо-
тата си, Учительтъ му казва: “Благодаря ти.” Нѣма нужда отъ 
никаква заплата, а една благодарность изплаща всичко. Тъй че 
вие имате условия за работа. Щомъ иска те да ви се създадатъ 
по-добри условия, ще рабо тите, а условията ще дойдатъ сами 
по себе си.

Сега вие като ученици си казвате: “Защо ме сполетѣ това 
зло?”. Такива разсѫждения въ окул тната школа не се позво-
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ляватъ. Ученикътъ трѣбва да работи, да рѣшава зададенитѣ 
задачи, безъ да задава въпроситѣ “защо” и “за какво”. Въ окулт-
ната школа на шапки и обуща не се обръща вни мание. Бѫдете 
свободни и знайте: всѣко нѣщо е на врѣмето си. Вие нѣма да 
останете въ това по ложение, въ което сте. Не мислете, че всичко 
мо же да стане набързо. Въ тази школа за всѣко нѣщо се изис-
ква извѣстно врѣме. Ученикътъ Иванъ каз ва: “Азъ зная урока 
си.” Мара казва: “И азъ си го зная.” — Хубаво, излѣзъ на дъската, 
рѣши зада чата! Излиза — мълчи. Мълчанието не е филосо фия: 
щомъ мълчи, работата е свършена. Учени кътъ казва: “Ама азъ 
така мисля.” — Рѣши я то гава! Нѣкой казва: “Азъ познавамъ 
окултизъма.” Добрѣ, рѣши ли задачитѣ за самообладанието, за 
чистотата на сърдцето си? Рѣзко, рѣзко трѣбва да ги рѣшите.

“Да, но азъ живѣя въ грѣшенъ свѣтъ.” — Това не ми важи. 
Свѣтътъ може да си е грѣшенъ, но ти живѣешъ като ученикъ 
въ Школата, затова ти трѣбва чистота на сърдцето. Не казвамъ, 
че сърд цата ви сѫ нечисти, но казвамъ какъвъ е законътъ: за 
най-малката нечистота и за най-малкото леке те изпѫждатъ за 
хиляди години отъ тази школа. Занимавайте се съ тѣзи задачи, 
ако искате Богъ да ви благослови. Ако търсите по-лесни задачи, 
има и такива.

Въ Бѣлото братство има и жени, които сѫ за вършили сво-
ето развитие прѣди милиони години. Днесъ тѣ сѫ нито мѫже, 
нито жени, изпратени сѫ като велики учители и рѫководятъ 
сѫдбинитѣ на цѣлото човѣчество. Тѣ ви познаватъ, знаятъ 
жи вота ви и казватъ: “Зная те, сестро, познавамъ те.” Когато 
спомена името на нѣкоя отъ васъ, тѣ ми казватъ: “Знаемъ я, зна-
емъ нейнитѣ истории, еди-кога си какво е направила.” Тъй че 
нѣма за що да се прѣпорѫчвате — нито единъ фактъ отъ вашия 
животъ нѣма пропуснатъ. Съ какво ще се прѣпорѫчвате? Ще 
ми отговорите: “Сега сме по -добри.” Питамъ ви: Рѣшихте ли 
задачата за чис тотата на сърдцето си, научихте ли да контроли-
рате ума и сърдцето си? Нѣмате ли тѣзи два еле мента, не сте ли 
рѣшили тѣзи двѣ задачи, ще ви кажатъ: “Вие още не сте готови, 
идете вънъ въ свѣта да поработите и като бѫдете готови, ще 
дойдете тукъ.”

Сега искамъ между васъ да се създаде хармо ния, искамъ 
отъ васъ сериозно учение, а не да на пуснете свѣта и съ това 
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да мислите, че сте се са мопожертвували. Нека всѣки отъ васъ 
стои на своето мѣсто всрѣдъ свѣта, да бѫде чистъ и да упраж-
нява изкуството на самообладание.

И тъй, искамъ отъ васъ абсолютна чистота и абсолютно 
самообладание, но рѣзко, безъ никак во изключение. Ще 
кажете: “Ама може ли?”. За този, който спрѣга глагола “мога” 
— може, а за този, който не го спрѣга, нищо не може и той ще 
излѣзе навънъ. Като спрѣгнете глагола “мога” и като изпълня-
вате двѣтѣ правила, нѣма да бѫдете лишени отъ нищо, било 
като майки, като учите ли, като търговци, като земледѣлци, и 
всичко ще ви бѫде добрѣ. Ако си чистъ, дѣто и да отидешъ, 
даже и въ Америка, всички твои сестри и братя ще те погле-
днатъ привѣтливо, ще те посрѣщнатъ братски. Не си ли чистъ, 
дѣто и да отидешъ — въ Англия, Франция, даже и въ България, 
навсѣкѫдѣ ще има хомотъ за тебе. Имате ли чистота на сърд-
цето и самообладание на ума и сърдцето, навсѣкѫдѣ ще бѫдете 
добрѣ приети.

Искамъ да се запознаете съ тѣзи бѣли братя и никакъвъ 
другъ въпросъ да не поставяте прѣдъ себе си, напримѣръ дали 
вървите добрѣ въ свѣта, какъвъ е Христосъ, какво нѣщо е 
чистотата и т.н. Ако не си спасенъ, прѣдложи сърдцето си на 
Бога. Така една богата американка обичала единъ вла дика и му 
прѣдлагала всичкото си богатство, за да я вземе за жена. Той Ă 
отговорилъ: “Сърдцето си дай на Бога, имането — на бѣднитѣ 
хора, а рѫката си на този, който я иска.” И азъ ви казвамъ: "Сър-
дцето си дайте на Бога, за да е чисто; ума — на вашия Учитель; 
а рѫката — на вашия Духъ, който ви рѫководи." Само така нѣма 
да бѫдете не щастни въ свѣта. Щомъ сте дали сърдцето си на 
Бога, ума на този, който ви учи, а рѫката на онзи духъ, ангелъ, 
който ви рѫководи, задачата е рѣшена правилно. Ако дадете 
сърдцето си нѣкому, паритѣ на този или онзи, а рѫката на този, 
който не заслужава, ще видите какво ще стане, нѣма какво да 
ви уча азъ. Та и вие сега, като уче ници въ окултната школа, 
трѣбва да имате тако ва смирение, каквото е ималъ Христосъ 
въ свѣта и да бѫдете послушни като раби. Послушни ли сте, 
бѣлитѣ братя ще ви бѫдатъ полезни; не сте ли послушни, тѣ 
ще ви покажатъ вратата.
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Не мислете, че вие сте вече въ школата, вие сте още 
извънъ нея. Въ вѫтрѣшната школа се изисква самопожертву-
ване, отричане отъ себе си, това, което вие сега още не може да 
направите. И тъй, вие сте далечъ отъ школата. Като минете сега 
този изпитъ, ще дойде втори и трети, но първиятъ е важенъ, 
другитѣ сѫ лесни. Ще създавате добри мисли и желания, ще се 
учите едни други и нѣма да мислите, че стоите по-високо отъ 
дру гитѣ. Единъ по-силенъ ученикъ може да бѫде учитель на 
по-слабъ, а на по-силния ще бѫде учитель още по-силенъ отъ 
него и т.н. Въ свѣта всѣки си има по единъ учитель.

И тъй, прѣпорѫчвамъ ви чистота и самообла дание. Това 
ще учите прѣзъ цѣлата година. Ще дойде малко нечистота, 
мѫтна вода върху изво ра, затова нѣма да ви държа отговорни, а 
ще ви питамъ: “Изворътъ блика ли, има ли чиста вода въ него, 
излива ли нечистотата?”. Ако излива не чистотата — добрѣ ще 
е, но ако нечистотата ос тане върху васъ и за да ви изчистятъ, 
трѣбва да се ангажиратъ много слуги, които работятъ по цѣли 
дни около васъ, това нѣма да бѫде.

Всѣки отъ васъ трѣбва самъ да се чисти, за щото нѣма тол-
кова пари за слуги. 

(Бесэда, държана въ горницата на група отъ 72 жени. 
Сыщото нэщо се го вори на  останалитэ мыже и жени.)
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Трети день —СЫБОТА
21 августъ

6 ч. сутринъта

Размишления:

1.   Отче нашъ.
2.  Да се въдвори Божията правда на земята въ всичката   

    Да осэни първо всички домове.
Да вдъхне въ сърцата на вэрующитэ Божест вената рев      
ность, да я възприематъ въ всичката нейна красота и     
да я приложатъ въ всичката ней на хубость и пълнота.

3.  Благославяй, душе моя, Господа.
4.  Пытьтъ на живота.
5.  Добрата молитва

7 ч. сутринъта

Идване и възприемане на Духа

Първото условие за единъ ученикъ на окултната школа 
е да има необоримъ стремежъ, който прѣдъ нищо да не спира. 
Този стремежъ може да се изопачи, но това е второстепенно 
нѣщо. Най-първо въ съзнанието на душата си трѣбва да има те 
единъ великъ стремежъ къмъ Бога. Но какво нѣщо е Богъ? 

Когато философитѣ искатъ да докажатъ, че Богъ 
сѫществува, че Той е такъвъ-онакъвъ, тѣ заблуждават хората. 
Богъ, това е мѣрката на нѣщата. Чрѣзъ Него ние познаваме 
нѣщата, чрѣзъ Него разбираме живота, чрѣзъ Не го възприемаме 
любовьта, чрѣзъ Него възприе маме истината и мѫдростьта, 
както и всички дру ги добродѣтели. Изобщо всичко, което се 

 нейна пълнота.
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проя вява, става чрѣзъ Него. Тъй щото, ти като мислишъ, Богъ 
е вѫтрѣ въ тебе, чрѣзъ Него мислишъ. Когато чувствувашъ и 
любишъ, чрѣзъ Него чувствувашъ и любишъ. И слѣдъ всичко 
това какво друго ще мислишъ за Бога и какво ще Го доказ-
ваш? Щомъ се спремъ да мислимъ какво е Той, у насъ изчезва 
всѣко чувство, всѣка мисълъ и усѣщаме една вѫтрѣшна праз-
нина. Тогава казваме, че животътъ нѣма смисълъ. Имате ли 
опитностьта, когато започвате да чоплите любовьта на нѣкой 
вашъ приятель, дали той ви обича или не? Какво изпитвате? 
Чоплите ли любовьта, тя изчез ва. Богъ и любовьта не търпятъ 
никаква критика, никакво раздвояване. Започне ли човѣкъ да 
мис ли какво е Богъ, изгубва Го. 

И тъй, споредъ на шия езикъ, ние сме призовани да изу-
чаваме само онова, което произтича, което излиза отъ Бога, 
което е вънъ отъ Него. Всички проявления на ду шата вървятъ 
постепенно. Има много методи за проявяването на нашитѣ 
мисли и чувства, но то ва не става безразборно. Наблюдавайте 
какъ за почва развитието си едно малко сѣменце отъ нѣкое 
цвѣте или отъ нѣкое плодно дърво, като го посѣете въ земята. 
Явява ли се цвѣтътъ на расте нието, докато сѣмето не поникне? 
— Не, изисква се извѣстенъ периодъ отъ врѣме, докато корен-
четата се спуснатъ надолу. Коренчетата сѫ нашиятъ материа-
ленъ животъ, нашето тѣло, което първо трѣбва да се прояви. 
Слѣдъ това въ стре межа на зрънцето става раздвояване, явя-
ватъ се стъбълце и клончета на растението, които посте пенно 
се оформяватъ и отъ вѫтрѣшното битие на това растение се 
явяватъ пѫпките. Отъ тѣхъ, чрѣзъ едно малко разтваряне, се 
явява цвѣтътъ, който послѣ се оплодява. Минава извѣстенъ 
пе риодъ, плодътъ узрѣва и слѣдъ това пада на зе мята. Но вие 
не трѣбва да се спирате. Този процесъ става и въ вашия умъ и 
сърдце. 

Прѣдставете си, че този плодъ узрѣва. Какво ще напра-
вите съ него? Напримѣръ вашето дѣте плаче. Азъ му давамъ 
единъ плодъ и то започва да се радва. За що? — Защото про-
цесътъ на развитието на този плодъ се произвежда въ душата 
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на дѣтето и въ вашата душа. Радостна е майката, радостно е 
и дѣтето за този плодъ. А слѣдъ това, когато май ката благо-
дари, че на дѣтето ѝ е даденъ този плодъ, тази мисълъ отново 
започва да цъвти и да вързва въ ангелския свѣтъ. Тогава имате 
една редица на проявления. Знаете ли какво чувствува единъ 
ангелъ, когато му се даде плодъ отъ негово дѣте или отъ кое и 
да е дѣтско сърдце? Ще запитате: “Ангелитѣ иматъ ли дѣца?” 
— Да, вие сте дѣца на ангелите. Вие сте малки ангелчета, като 
онѣзи малки дѣца, които се зараждатъ въ утробата на майка 
си. Разбирайте това нѣщо въ прѣносна смисъль. Тази истина 
не ще я разберете днесъ на пълно, но слѣдъ нѣколко милиарда 
години ще я разберете, но не въ това ѝ обикновено схващане, а 
въ смисъль какво нѣщо е човѣшкиятъ духъ. То гава свѣтътъ ще 
бѫде въ една достѫпна форма, за да ни даде външната страна 
на тази красота, която ние сега виждаме. 

Често казвате: “Азъ познавамъ този човѣкъ.” Не, за да 
познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на неговитѣ чувства; 
за да познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на неговитѣ 
мисли; за да познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на 
неговитѣ дѣйствия. И тъй, чувствата, мислитѣ и дѣйствията 
сѫ плодове. По неже вие още не виждате тѣзи плодове, затова 
въ васъ има едно вѫтрѣшно недоволство. Имайте прѣдъ видъ, 
че когато разсѫждавате върху при родата и искате да се раз-
вивате правилно, трѣбва да знаете, че човѣшката душа при-
надлежи къмъ тайнобрачнитѣ растения и ако нѣкои отъ васъ 
станатъ явнобрачни, тѣ изгубватъ посоката на жи вота си. 

Всѣка ваша мисъль, всѣко ваше желание и дѣйствие 
трѣбва да се зародятъ въ тайна. Не се ли зародятъ въ тайна, 
тази ваша мисъль, това ва ше желание не е човѣшко. Нѣкой 
отъ васъ може да възрази: “Ами нали всичко трѣбва да бѫде 
на явѣ?” — На явѣ трѣбва да бѫде само плодътъ. Цъвтенето 
трѣбва да става само въ Божествения свѣтъ. Като казвамъ, че 
всичко трѣбва да става въ тайна, подразбирамъ, че докато една 
мисъль, желание или дѣйствие се оформи, трѣбва да живѣе 
въ дълбочината на човѣшката душа и слѣдъ като се оформи, 
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тогава да се прояви въ физичес кия свѣтъ и да стане явно.
Сега вие трѣбва да изучавате Евангелието, Библията и да 

използувате всички методи, които се срѣщатъ въ живата при-
рода. Разбирайте Христовитѣ мисли и живата природа въ дълбо-
кия имъ смисъль. Напримѣръ, четете въ Евангелието ми съльта, 
дѣто Христосъ казва: “Ако те съблазня ва окото, извадѝ го.” 
Сегашнитѣ религиозни, уче ни хора казватъ, че това, което 
ние говоримъ, би ло неразбрано. Питамъ: цитираната по-горѣ 
Христова мисъль разбрана ли е? Ако разберете буквално тази 
мисъль, трѣбва да извадите едно то си око и да останете само 
съ едно. Като ви попитатъ защо сторихте това, ще отгово-
рите: “Христосъ казва да извадимъ едното си око, ако то ни 
съблазнява, и ние го извадихме.” Питамъ ви сега: Слѣдъ като 
сте извадили едното си око и съблазъньта пакъ остане, какво 
сте спечелили? Това показва, че Христовата мисъль не е добрѣ 
разбрана. Христосъ казва: “Извадѝ окото си и съблазъньта ще 
изчезне.” Щомъ извадишъ окото си и съблазъньта не изчезва, 
значи този методъ, който Христосъ прѣдлага и подразбира, не 
е употрѣбенъ правилно. Сега азъ турямъ тази Христова мисълъ 
въ слѣдната форма, прѣвеждамъ я въ тре тата ѝ степень. Да 
допуснемъ, че ви поканятъ на гости и ви гощаватъ съ отлична 
баница, но по нез нанието на домакинята брашното било малко 
пок варено, маслото и сиренето сѫщо. Вие се наяж дате много 
добрѣ, а слѣдъ това ви става тежко на корема, започвате да се 
прѣвивате отъ болки. Каз вамъ: "Извадете навънъ тази храна, 
която ви е съб лазнила." Какъ става това? — Чрѣзъ очистителни 
срѣдства. И изхвърляте я навънъ и казвате: “Сла ва Богу, олекна 
ми.” Втори пѫть като ви дадатъ отъ тази баница, казвате: “Тази 
баница е като пър вата, не ядвамъ отъ нея.” 

Ще приведа тази ми съль въ втората ѝ степень. Да допус-
немъ, че сте поканени да слушате въ църква или въ салонъ 
нѣкой знаменить ораторъ, проповедникъ или ученъ. Той е 
сготвилъ баницата и ви я прѣдлага, а вие си отваряте очитѣ 
и ушитѣ, възприемате, слуша те, но като се върнете дома си, 
умътъ и сърдцето ви сѫ смутени. Този човѣкъ съ своята бесѣда 
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прѣвърна цѣлия ви животъ и казва, че това, въ ко ето вѣрвате, 
е празна работа. Послѣ си казвате: “Защо отидохъ да го слу-
шамъ?”. Не е тамъ въпросътъ, че си отишълъ да го слушашъ. 
Христосъ казва: “Извадѝ окото си.” Какъ? — Като повър нете 
възприетата мисъль, която ви безпокои. Законътъ, който 
дѣйствува въ този случай, е слѣдниятъ: човѣкъ, който произ-
вежда смущение въ ума на хората, смущава и своя умъ. Лоши-
ятъ човѣкъ не може да произведе миръ и радость въ умоветѣ 
и въ сърдцата на хората. Законътъ е сѫщъ и за доб рия човѣкъ. 
Добриятъ, благородниятъ човѣкъ, който е пъленъ съ любовь, 
не може да произведе въ душитѣ на хората скръбъ и страда-
ния. Слѣдователно доброто произвежда у човѣка добро, зло то 
— зло, истината — истина, т.е. всѣка реалность си има отра-
жение. Тогава какъ ще прѣвърнете ед на мисъль, която ви е 
смутила? Веднага ще си кажете: “Истината живѣе въ мене, азъ 
съмъ опитвалъ нейното влияние.” 

Всѣко нѣщо, което не да ва никакъвъ подйомъ на вашитѣ 
чувства, мисли и дѣйствия, което не дава потикъ на вашия 
животъ, оставете го настрана. Всѣко нѣщо, което не ви дава 
никакъвъ растежъ, което не произвежда Бо жествено дѣйствие 
у васъ, оставете го. Павелъ казва другояче: “Ако дойде нѣкой 
ангелъ отъ не бето и ви проповѣдва друго евангелие, не го при-
емайте.” Щомъ дойде нѣкой да ви проповѣдва за Бога, то значи, 
че любовьта, която ималъ е Богъ къмъ васъ, и проявленията на 
тази любовь са ви изоставили. Но Евангелието е наука, която 
каз ва, че Божията любовь не се е измѣнила и не се измѣня, 
тя е всѣкога сѫщата. Вие, обаче, трѣбва да изправите сърдцата 
и умоветѣ си да не сѫ из кълчени, за да възприемате винаги 
еднакво Бо жията любовь. Затова и азъ ви говоря върху този 
прѣдметъ. Умътъ ви трѣбва да бѫде ясенъ и положителенъ. 
Какъ? 

Азъ не искамъ да доказвамъ нѣщата. Онзи, който много 
доказва, той говори всѣкога криво. Има доказателства, които 
вървятъ послѣдователно, право, по единъ математически 
законъ. Когато едно доказателство е вѣрно, ма шината, която 
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то върти, трѣбва да дѣйствува правилно. Не може ли да стори 
това, доказателство то не е вѣрно. 

Да допуснемъ, че азъ ви доказвамъ, че 2+2=4. Какво ще при-
добиете отъ това? Как во подразбирате като ви кажа, че 2+2=4? 
Това зна чи, че майката и бащата могатъ да прѣповторятъ себе 
си само два пѫти: 2x2=4 или 2+2=4. Това зна чи: майката може 
да роди или момиче, или мом че, нищо повече, трето нѣщо не 
може да се роди въ дома на родителитѣ. Законътъ може да се 
пов тори само два пѫти. Първиятъ пѫть ще се повто ри въ момче, 
вториятъ пѫть въ момиче и ще произлѣзе числото четири, 
което показва, че законътъ е вѣренъ. Вие може да дадете друго 
тълкуване, но какъвъ е смисъльтъ отъ това? 

Слѣдователно, когато говоримъ за единицата, всѣкога 
подраз бираме първичната причина, която подтиква нѣщата 
къмъ разумно дѣйствие. И когато кажемъ “Азъ, единниятъ 
човѣкъ”, “Богъ единний”, трѣбва да разбираме всички причини, 
които подтикватъ нѣщата къмъ разумность. Когато кажемъ 
“двѣ”, трѣбва да разбираме онази сила въ свѣта, която строи, 
която туря всички нѣща въ хармония.Чис лото двѣ е майката, 
която ражда, която отглеж да. Слѣдователно бащата и майката, 
като работятъ заедно, ще проявятъ резултата си въ синоветѣ и 
дъщеритѣ си. 

Ако ме попитате какво нѣщо е Господъ, ще знаете, че Той 
е това, което сме и ние. Само чрѣзъ нашия животъ, само чрѣзъ 
нашитѣ мисли, желания и дѣйствия можемъ да се върнемъ 
назадъ, за да разберемъ какви сѫ отно шенията ни къмъ Бога. 
Любовьта, която чувствуваме, е Неговата любовь; мислитѣ, 
които въз приемаме, сѫ Негови мисли, създадени отъ ми лиони, 
милиони години, но всичко това е само ед но малко отраже-
ние отъ Божественото, защото не сме въ състояние да го въз-
приемемъ изцѣло. Ако майката би проявила всичката любовъ 
къмъ дѣтето си, тя би го удушила. Затова при тѣзи ус ловия 
ние прѣдпочитаме по-малко да ни обича нѣкой, защото ако ни 
обича много, като ни хва не, той ни стиска, докато ни изцѣди. 
И паякътъ обича мухата, но като я улови, тури смукалото и 
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смучи, смучи, докато я изхвърли навънъ. Паякътъ казва: 
“Много хубаво, много вкусно нѣщо е направилъ Господъ.” Да, 
хубаво е за тебе, но не и за мухата. Мухата пъкъ, като намѣри 
нѣкоя гнила ябълка, туря хобота си на нея и казва: “Много 
ху баво нѣщо е това.” И при месоядството е така. Всички злини 
въ свѣта сѫ произлѣзли все отъ та зи неразбрана любовь, 
навсѣкѫдѣ се правятъ опи ти за любовь. 

Единъ день, когато започнете да разбирате любовьта 
другояче, сегашниятъ ви жи вотъ ще се видоизмѣни. А за да 
стане това видоизмѣнение, трѣбва да възприемете Божест-
вения Духъ. И вие вече сте дошли до фазата да възпри емете 
Божествения Духъ въ вашето свръхсъзнание. Знаете ли какъ се 
познава кога е дошълъ Божествениятъ Духъ у васъ? Наблюда-
вали ли сте какъ нѣкоя дъщеря се гнѣви на майка си, на баща 
си, отговаря имъ, не ги зачита, капризна е, а тѣ се чудятъ какво 
става съ нея. Но когато започне да се момѣе, когато дойде ней-
ниятъ възлюбенъ, тя става мека не само съ майка си и баща си, 
но и съ братчетата и сестричетата — не я познаватъ въ кѫщи, 
тъй много се измѣня! Замине възлюбениятъ ѝ, тя отново 
става кисела. Родителитѣ, род нинитѣ ѝ казватъ: “Не знаемъ 
защо Марийка е та ка кисела.” Казвамъ: Той замина. Всичкото 
ѝ не разположение произлиза отъ това, че нейното слънце е 
залѣзло. Утре се яви той на пруста, вед нага тя се зарадва, става 
весела, доволна. 

Така често и вие казвате: “Нѣщо не сме доволни, не сме 
разположени.” Това е, защото Духътъ не е у васъ. И тъй, когато 
ме пита нѣкой защо е неразположенъ, казвамъ: Неразположе-
нието произли за отъ това, че възлюбениятъ ви го нѣма. Знаете 
ли колко е деликатенъ вашиятъ възлюбенъ? Ко гато момъкътъ 
дойде въ кѫщи и види, че момата се сърди на майка си, на 
баща си, не може да се владѣе, той си излиза навънъ. 

Сега вие, момитѣ, сте много внимателни, имате такива 
прѣживѣвания и си казвате: “Да се покажемъ изправни, доб ри 
прѣдъ възлюбения си.” Да, но Господъ не оби ча тѣзи работи, 
защото тѣ сѫ причина да се поя ви лицемѣрието. Това сѫ двѣ 



Учителя Петъръ Дъновъ

84

състояния — със тояние на личенъ егоизъмъ и лицемѣрие, които 
Богъ не обича. Въ васъ трѣбва да се появи алтруизъмътъ, т.е. 
Божественото. Тѣзи двѣ чувства на алтруизъмъ и егоизъмъ се 
борятъ въ човѣка. И въ религиозния животъ вие прѣживѣвате 
тѣзи двѣ състояния. Слѣдователно този, у когото дойде Духътъ, 
не трѣбва да допуща въ себе си никакви ло ши мисли, желания 
или дѣйствия, никакво разд вояване. Когато дойде Духътъ, Той 
е този вашъ познатъ, когото душата ви знае и очаква, Той е 
вашиятъ възлюбенъ. Нѣма да се спирате и пита те какво нѣщо е 
Духътъ. Вие Го познавате. Той е най-красивото, най-изящното, 
най-мощното нѣщо въ свѣта. Когато дойде Духътъ, на душата 
израстватъ крилѣ и тя казва: “За мене всичко е възможно.” 
Замине ли Духътъ, душата казва: “Азъ вече не мога да направя 
нищо, всичко се свър ши.” Затова Христосъ казва: “Безъ мене 
не може да направите нищо.” Под думитѣ “безъ мене” Хрис-
тосъ подразбира Божествения Духъ. Затова Христосъ казва: “Въ 
мене живѣе Отецъ ми и Азъ изпълнявамъ Неговата воля.”

Въ тазгодишното събрание ви говоря за Духа, затова не 
забравяйте слѣдната мисъль: ако наг рубявате майка си, баща си, 
братчетата, сестричетата си, вашиятъ възлюбенъ скоро ще си 
зами не. За да живѣе по-дълго врѣме у васъ, трѣбва непрѣменно 
да почитате майка си и баща си. За това и въ Писанието се 
казва: "Почитайте майка си и баща си, за да се продължи живо-
тътъ ви.” Питате ме защо боледувате. — Духътъ ви е изчезналъ. 
Като дойде Духъть у васъ, неразполо жението, болеститѣ изчез-
ватъ. Когато сте кисе ли, неразположени, ще си кажете исти-
ната: "Моять възлюбенъ не е дошълъ.” Вмѣсто думата “Ду хътъ” 
употрѣбявайте думата “моятъ възлюбенъ”. Киселъ си, кажи: 
“Моятъ възлюбенъ го нѣма.” Всѣка мома иска да бѫде харесана. 
Затова, като дойде момъкътъ, тя се облича хубаво, нарежда се 
съ панделки, чака. Сѫщиятъ законъ е и по от ношение на Духа. 
Когато дойде Духътъ, трѣбва да бѫдете душевно разположени, 
да имате благородно разположение на сърдцето и душата си. 
Това е, което Господъ изисква отъ васъ.

Този прѣдметъ, върху който ви говоря, е ос нова на живота 
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ви.
Лошитѣ мисли, лошитѣ желания образуватъ едно мрачно, 

облачно небе, прѣзъ което не може да се наблюдава слънцето 
и звѣздитѣ. Слѣдователно вашето вѫтрѣшно небе трѣбва да се 
изяс ни, за да виждате дълбочинитѣ на красивия Божественъ 
свѣтъ. Ако ти дойдатъ какви и да сѫ от рицателни мисли, тво-
ятъ умъ ще спре, защото просторътъ на ума зависи отъ ясно-
тата, прѣзъ ко ято минава човѣшката мисъль. Ограниченъ умъ 
има само този, у когото има пороци. Човѣкъ безъ пороци има 
широка душа и безграниченъ умъ. Тѣсногрѫдъ ли е човѣкъ, 
той има пороци. Онзи, който има широка, благородна душа, 
той е извадилъ всички пороци навънъ. А това трѣбва всич ки 
да направите, защото Господъ иска да сте по добни на Него. 
Нашиятъ Баща не е тѣсноуменъ, не е тѣсногрѫдъ, Той не е съ 
свита рѫка, та кога то дава, да цѣпи парчетата и затова, когато 
дава, Той пълни свѣта. 

Тъй че когато кажемъ, че сме подобни на Бога, трѣбва да 
сме щедри. Ако има ме широкъ просторъ на мисъльта, мязаме 
на Бо га. Ако можемъ да любимъ всички, мязаме на Бога. Ние 
ще обичаме всички до толкова, до колкото тѣ заслужаватъ. 
Онази душа, която е повече раз вита, съ нея можемъ да гово-
римъ за по-важни ра боти. Когато кажемъ, че обичаме всички, 
то е споредъ степеньта на любовьта, която живѣе у насъ. 
Любовьта има много степени. Вашата котка може да я погла-
дите малко, да я нахраните, и съ товa ще изразите любовьта си 
къмъ нея. Съ нея не може да разисквате върху Питагоровата 
теорема, върху това, че маслото е скѫпо и т.н., защото тя даже 
и не подозира тѣзи нѣща. Ако имате единъ разуменъ, благо-
роденъ приятель, който е нагласенъ споредъ вашата душа, той 
изведнъжъ, отъ малко ще разбере вашето положение. 

Та сега и ние трѣбва да се нагласяваме. Срѣщаме 
мнози на, който очакватъ да дойде Духътъ, и казватъ: “Ще 
дойде врѣме, когато Богъ ще изпрати Духа Си.” Щомъ хората 
подготвятъ сърдцата и умоветѣ си, искатъ да дѣйствуватъ пра-
вилно, непрѣменно Божиятъ Духъ ще дойде и ще заговори 
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върху тѣхъ съ огнени езици. Нѣкои казватъ: "Това врѣме е би ло 
отдавна, само единъ пѫтъ е слизалъ Духътъ.” Питамъ: Слън-
цето само единъ пѫтъ ли изгрѣ ва, само единъ пѫтъ ли залѣзва? 
То е изгрѣвало и залѣзвало милиони и милиарди пѫти, но 
вие ка то не разбирате Божия законъ, казвате, че слиза нето на 
Духа е станало въ далечни врѣмена на ми налото, въ врѣмето 
на апостолитѣ. Не, това и се га става, Петдесятницата и сега 
става. Откакъ Христосъ е възкръсналъ, отъ тогава вече приб-
лизително 2000 пѫти Духътъ е слизалъ и възлизалъ. Въ Писа-
нието се казва, че Духътъ нѣма да се върне, докато не принесе 
плода си. Божиятъ Духъ всѣка година слиза и ще подигне тѣзи 
ду ши, които сѫ подготвени, за да станать Негови съработници. 
А щомъ ги подигне, тѣ иматъ вече широки разбирания, схва-
щатъ правилно свѣта и казватъ: "Сега разбираме Божествения 
животъ!”.

Има хора, които отъ 2000 години не могатъ да разбератъ 
този животъ. Нѣкои казватъ: "Какъ нѣма да дойде Божиятъ 
Духъ, та да ни научи!”. Тѣзи хора не разбиратъ дълбокия сми-
съль. Азъ ви казвамъ: Божиятъ Духъ иде и скоро ще дойде. 
Ва шиятъ възлюбенъ иде и трѣбва да го чакате, той не е нито 
на единъ километъръ разстояние отъ васъ, не и на половинъ 
километъръ, а е само на сто духовни метра отъ васъ. Той може 
да завари нѣкои отъ васъ необлѣчени, да се суетите съ това- 
онова, какво ще стане, какъ ще се наредятъ работитѣ ви и т.н. 
Нѣма защо да се тревожите, този свѣтъ е създаденъ за насъ. 
Кой свѣтъ? — Новиятъ свѣтъ. Стариять свѣтъ си заминава. И 
ние всички трѣбва да сме подготвени да влѣземъ въ този новъ 
свѣтъ съ нови мисли, чувства, желания и съ нови похвати. Съ 
старото трѣбва да се простимъ съвършено.

Сега ще ви прѣдамъ една отъ опитноститѣ на Христа: 
“Това като рече Христосъ, смути се Ду хътъ Му и каза: “Истина, 
истина ви казвамъ, че единъ отъ васъ ще ме прѣдаде.”

Защо се смути Духътъ на Христа? — Защото единъ отъ 
Неговитѣ ученици ще Го прѣдаде, зна чи той ще развали 
доброто дѣло. Питамъ ви сега: Вие, които сте господари на 
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вашата кѫща, трѣбва ли да оставите този прѣдатель пакъ да 
смути Ду ха на Христа? Ние казваме, че Духътъ на Христа се 
смутилъ, но този Духъ може и сега да се сму ти. Допуснешъ 
ли една лоша мисъль, тя е прѣдатель и като стои тази мисъль 
отвънъ, тя ще сму ти Духа ти, ще изгубишъ силата си и съ това 
ще бѫдешъ неспособенъ за работа въ свѣта. Слѣдователно 
нѣма да допущате никой да смущава ва шия Духъ и ще казвате: 
“Не позволявамъ никому да смущава моя възлюбенъ.”

Като четете отъ Стария Завѣтъ книгата “Пѣсень на 
пѣснитѣ”, тамъ има сѫщо единъ такъвъ пасажъ.

И вие трѣбва да създадете сега за Христовия Духъ, за вашия 
възлюбенъ най-добритѣ условия, при които Той да се прояви 
и създаде всичко най-добро. Затова Христосъ казва: “Когато 
дойде Синъ Человѣчески на земята, ще намѣри ли достатъчно 
вѣра въ хората, за да разбератъ това велико Божествено учение 
и да отворятъ душитѣ и сър дцата си за този Великъ Духъ, да 
стори това, кое то Богъ отъ хиляди години желае да направи?”. 
И когато вие така отворите сърдцата, умоветѣ и душитѣ си за 
вашия възлюбенъ, тогава ще се проявяватъ най-добритѣ пло-
дове, скрити въ Бога.

Въ Писанието се казва: “Когато излѣя Духа си върху тѣхъ, 
ще пророчествуватъ, ще иматъ съ нища и т.н.”. Казва се още: 
“Въ послѣднитѣ дни.” Кои сѫ послѣднитѣ дни? — Послѣднитѣ 
дни сѫ тѣзи, прѣзъ които стариятъ свѣтъ си заминава. Тогава 
вашитѣ дъщери и синове сънища ще иматъ, ще пророкуватъ 
и т.н. Тогава и вѣстницитѣ, и учителитѣ, и майкитѣ ще про-
рокуватъ, но понеже днесъ хората не вѣрватъ въ пророкуване, 
казватъ: “Това е лъжа, слѣдъ Христа пророци не може да има.” 
Ако майката пророкува, казватъ, че нейно то пророчество не е 
вѣрно и че днесъ никой не може да пророкува, а това е ставало 
едно врѣме, когато живѣли пророцитѣ. Азъ казвамъ, че едно 
врѣме не е имало пророчество, сега има такова. Всички про-
роци пророкуватъ въ настоящето, а не въ миналото. Казватъ: 
“Младоженецътъ иде!”. - Азъ не казвамъ “Младоженецътъ иде”, 
а казвамъ: “Възлюбениятъ иде.” Не мислете, че този възлю-
бенъ е само единъ. Тѣ сѫ много, и за всѣки отъ васъ ще има по 
единъ. Това сѫ милиони възвишени духове, които отъ мили-
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они години чакатъ да дойдатъ на земята. Тѣ казватъ: “Чакайте 
да видимъ тѣзи наши малки братя и сестри, които отъ толкова 
години сме изпратили на земята, какво сѫ направили досега.” 
Тѣзи духове сѫ нашитѣ сродни души, нашитѣ възлюбени. Кой 
братъ или коя сестра не се радва, когато види своята сестра или 
братъ, съ които не се е срѣщалъ милиони го дини? Съ какъвъ 
трепетъ се изпълва нашата ду ша при една подобна срѣща!

И тъй, тѣзи наши братя, които не сѫ идвали отъ милиони 
години на земята, сега идватъ. Тѣзи братя сѫ на разстояние 
отъ насъ само сто духов ни метра. Ще запитате: “Какъ?” — Тѣ сѫ 
прѣдъ насъ и надъ насъ. Когато Божествениятъ Духъ дойде, вие 
ще започнете съ великата Божествена наука и очитѣ на всинца 
ни ще се отворятъ. Зато ва се казва въ Писанието: “И отвćри 
умоветѣ имъ, за да разбиратъ Писанието.” Азъ казвамъ: Богъ 
ще отвćри умоветѣ ви, за да разбирате тази ве лика написана 
книга, въ която отъ всѣки листъ ще може да четете написани 
великитѣ слова. По всѣки листъ, по всѣко клонче на дърветата, 
по всѣка мушица ще четете и ще ви се даде възможность да 
разбирате великитѣ тайни, които досега не сте разбрали. Това 
е великата Божествена кни га, която Духътъ ще ви открие, за да 
станете ра достни и щастливи, че можете да четете по нея. 

Нѣма нищо по-хубаво въ свѣта отъ това, да знаешъ какъ да 
четешъ отъ тази книга, да знаешъ какъ да ядешъ Божественитѣ 
плодове. За пояснение на мисъльта си ще направя едно сравне-
ние: прѣдставете си, че прѣдъ васъ има много хубави плодо ве, 
но стомахътъ ви е разстроенъ, очитѣ и устата ви сѫ затворени 
и всички наоколо ви хвалятъ тѣзи плодове. Какво ще бѫде 
вашето положение? Нѣма по-хубаво нѣщо въ свѣта отъ това, да 
отворишъ книгата на Божествената наука и да четешъ, да раз-
бирашъ тѣзи Божествени плодове! Нѣма по-хубаво нѣщо отъ 
това, да четешъ живото Божес твено слово и да виждашъ онѣзи 
велики промѣни, които Богъ е извършилъ въ вашата душа. Ние 
ще се молимъ на Бога да отвори устата ни. Коя уста? — Устата 
на нашата душа, за да може да разговаряме съ Него. Ние ще се 
молимъ на Бога да отвори очитѣ ни, за да виждаме всичката 
она зи красота, която е направилъ. Евангелиститѣ ще кажатъ: 
“Да видимъ Божественото Слово!”. Дѣ е Божественото въ тази 
книга? За тази Божестве на книга, която е направена отъ пар-
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цали и напи сана съ мастило, казватъ, че всичко трѣбва да се 
възприеме отъ нея тъй, както е писано. Не, прия тели, като 
приемете всичко отъ нея и то влѣзе вѫтрѣ въ вашата душа и 
умъ и се прѣработи, то гава ще излѣзе нѣщо отъ Божественото 
Слово. Православнитѣ взематъ една отъ тѣзи книги, турятъ 
я подъ възглавницата и казватъ: “Ще дойде спасението.” Не, 
вземи единъ стихъ отъ тази кни га, напримѣръ стиха “Богъ е 
Любовь”, тури го подъ възглавницата на твоята душа, тогава 
ще възраснешъ и ще разберешь какво е Богъ. 

Слушахъ една баба да разказва: “Цѣлъ мѣсецъ държахъ 
тази книга подъ главата си и нищо не научихъ.” Казвамъ Ă: 
"Бабо, нищо нѣма да научишъ така." — "Ами какъ, синко?" — 
Искамъ да напусне те вече старитѣ схващания, старитѣ методи, 
съ които сте си служили въ живота, за да дойдете до онази 
велика Божествена наука. Само Божествениятъ Духъ носи това 
истинско знание, а когато дойде Той, вие ще се почувствувате 
пълни съ та зи Божествена свѣтлина и видѣлина, и ще стане те 
много красиви. Нѣкой пѫть сте черни като ара пи. Мине малко 
врѣме, пакъ побѣлѣете, пакъ се разхубавѣете. Това се дължи 
на редица ваши жи воти, които се въртятъ на това Божествено 
коле ло. Казвате: “Че не сме станали още ангели.” Та именно 
тази чернота трѣбва да се прѣмахне. А това ще стане, когато 
дойде този вашъ възлюбенъ. Тогава вашитѣ души ще станатъ 
свѣтли, радост ни, ще растете въ благодать, както едно плодно 
дърво, и ще принесете плодове, съ които ще хра ните вашитѣ 
приятели. 

Какъ ще нахраните вашия възлюбенъ? Нали ще наберете 
отъ най-хубавитѣ круши и ябълки, ще ги измиете и ще кажете: 
“Заповѣдай!”. Слѣдъ това ще заговоришъ сладко-сладко съ 
него. Добрѣ, да допуснемъ, че нѣмашъ никакви плодове, какво 
ще правишъ? Нѣма какво да прѣдложишъ на възлюбения си. 
Тогава пъкъ той носи. Ще ги измие, ще ги сложи, но устата ти 
сѫ затворени и не можешъ да ядешъ. Остава ед но отъ двѣтѣ: 
или въ вашата градина да има пло дове, отъ които той да вкуси, 
или вашата уста да бѫде отворена, за да може вие да вкусите 
отъ не говитѣ плодове. 

Азъ желая да вземете тѣзи мис ли въ съображение, да ги 
приложите и да започ нете да мислите по сѫщия начинъ. Каз-
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вате: “Мо ятъ възлюбенъ иде и азъ ще отида да го посрѣщна.” 
Не разказвайте това нѣщо само на думи, а го вършете въ тайна, 
вѫтрѣ въ себе си. Ако май ка ви, баща ви се противопоставятъ 
на посрѣщането на вашия възлюбенъ, ще имъ кажете: “Ако не 
приемете моя възлюбенъ, азъ ще го приема, ще отида съ него, 
защото той ще остане тукъ за малко врѣме.” А Той казва: “Азъ 
идвамъ тукъ за мал ко врѣме и послѣ ще си замина, втори пѫть 
не дохождамъ.”

Щомъ сте въ тази школа, идването на Божест вения Духъ 
върху васъ е необходимо. Ако нѣкой каже, че безъ присѫствието 
на този възлюбенъ може да придобиете нѣкаква наука, нѣкакво 
дъл боко знание, той не говори истината. Божествениятъ Духъ 
трѣбва непрѣменно да дойде у васъ, защото само Той е носителъ 
на истинскитѣ Бо жествени знания, само Той може да озарява 
хо рата, само Той е въ сила да озари вашитѣ умове и сърдца.

Азъ искамъ въ първо врѣме да възприемете Духа отвѫтрѣ, 
защото въ този случай има нужда още отъ двама свидѣтели 
отвънъ. Вашиятъ Духъ е първиятъ свидѣтель, азъ — вториятъ, 
а вие — третиятъ. Слѣдователно по този начинъ ние съставля-
ваме една троица.
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Четвърти день — НЕДЭЛЯ
22 августъ

 
 6 ч. сутринъта

Размишления:
1. Отче нашъ.
2. За прѣуспѣването на Царството Божие въ насъ и около       
насъ.
 За изявяване силата Божия чрѣзъ насъ и въ насъ. 
 Да прѣмахне Господъ всички прѣпятствия отъ пѫтя  
 на Своето Царство.
3.  Лозинката.
4. Благославяй, душе моя, Господа.
5. Молитвата на Триединния Богъ.
6. Добрата молитва.

  7 ч. сутринъта

Работа за прэзъ годината

Личната работа, която всѣки отъ васъ ще има прѣзъ тази 
година, е слѣдната. Ще работите:

1.  Върху вашето сърдце.
2.  Върху вашия умъ.
3.  Върху вашата воля.
4.  Върху вашия животъ.
5.  Върху вашето здраве.
Ще се стремите да бѫдете здрави по тѣло, т.е. да имате 

такова здраве, което да ви дава разпо ложение.
Ще се стремите да придобиете изобилието на живота.
Ще работите върху сърдцето си, за да въздиг нете въ него 

всички най-благородни чувства и же лания.
Ще се стараете да внесете въ ума си най-свѣтлитѣ мисли 

насъ.
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и ще уякчите волята си, да бѫде те твърди и рѣшителни въ 
всичкитѣ си добри намѣрения, да вършите Божията воля, безъ 
да се колебаете.

Това е желанието на Господа сега. Ако вие пос лушате и 
изпълните Неговия гласъ, Той ще из прати Духа си прѣзъ годи-
ната и ще имате всич кото Негово съдѣйствие.

Онѣзи, които се изпрѣчватъ на вашия пѫтъ и ви 
прѣпятствуватъ, ще изчезнатъ както кѫщния димъ.

И тъй: всѣка добра мисълъ, всѣко добро жела ние, всѣко 
добро намѣрение и всѣко добро дѣйствие, което проникне 
въ душата ви, въ сър дцето ви, въ ума ви, вѣрвайте, че иде отъ 
живия Господъ; дайте му мѣсто и ще имате благословението 
Му. Черпете тази сила отъ живота тъй, как то пчелитѣ събиратъ 
меда отъ хилядитѣ цвѣтове. Тѣзи трудолюбиви пчелички не се 
срамуватъ да събиратъ медъ и отъ магарешкия трънъ. 

Божествениятъ законъ е такъвъ: за добрия чо вѣкъ всичко 
е добро, за лошия човѣкъ всичко е лошо. Двѣ мнѣния по това 
нѣма. Умниятъ и добриятъ човѣкъ, като хване нечиста риза, 
ще я нап рави чиста. Какъ? — Вие знаете. Ще свари вода и ще я 
изпере. А лошиятъ човѣкъ и чиста риза да вземе, ще я направи 
нечиста. Какъ? — Пакъ зна ете какъ.

Умниятъ, добриятъ човѣкъ, като вземе неразработена 
земя, дѣто растатъ тръне и глогове, мо же да направи отъ нея 
най-хубавата плодородна нива. А на лошия човѣкъ да дадете и 
най-хубава та градина, той ще я развали.

Сега Господъ ни призовава на Неговата нива, на Неговото 
лозе. Това лозе е обрасло съ тръне и бодили и ако сме умни и 
добри, ще го прѣкопаемъ и изчистимъ. Не мислете, че днесъ 
това лозе не може да се изчисти. Ако работятъ на него ум ни 
и добри хора, нѣма да минатъ и десетъ годи ни, това лозе ще 
процъвти и ще даде своя изобиленъ плодъ.

Бѫдете сега смѣли и рѣшителни, трудолюби ви и работ-
ливи!

Работете не за пари, а за една Божия усмивка!
Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той 
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да ви даде една усмивка.
Божията усмивка да бѫде заплатата ви!
Това се отнася до всѣки отъ насъ. Това е материалътъ, 

върху който ще работите надъ себе си. Само така като рабо-
тите, ще прѣдставлявате една здрава нишка отъ цѣлия органи-
зъмъ. Дока то всѣка една нишка е здрава, тѣзи хиляди нишки, 
събрани на едно мѣсто и прѣплетени добрѣ, образуватъ едно 
вѫже, което не се кѫса. А когато всѣка нишка е слаба, хилава, то 
колкото и да е дебело вѫжето, нищо не струва. Понеже всѣки 
отъ васъ съставлява една нишка, всѣка нишка трѣбва да бѫде 
здрава. А вие знаете, че вѫжетата сѫ потрѣбни. Напримѣръ, за 
да минемъ нѣкой мостъ, да впрегнемъ нѣкоя кола, потрѣбни 
сѫ вѫжета. Нѣкой пѫть употрѣбяватъ вѫжета за бѣсене на 
хората, но ние нѣма да бѣсимъ никого. Вѫжето — това е сим-
волъ на човѣшката вѣра.

Когато работите по този начинъ върху себе си, вие вече 
ще бѫдете подготвени за онази велика Божествена наука, 
която иде сега въ свѣта. Тази Божествена наука ще разберете 
само като бѫде те чисти по умъ и сърдце. Тя е сѫществувала 
отъ хиляди, милиони години. Господъ не прѣдава тѣзи зна-
ния по единъ начинъ, а има милиони начини, по които Той ги 
прѣдава на всѣка душа. Той по знанията на всѣка душа знае до 
колко може да раз бере това, което Ă дава, затова Ă дава тол-
кова, колкото е потрѣбно.

Христосъ казва: “Като дойде Духътъ на Исти ната, той ще 
ви припомни всичко, което е казано отъ самото начало на съз-
даването на свѣта и ко ето Богъ е вложилъ въ него.”

Слѣдователно, слушайте този Духъ!
Днесъ цѣлия день ще прѣкарате врѣмето си по слѣдния 

начинъ: ще се разпрѣдѣлите на групи, отдѣлно мѫже и жени; 
въ всѣка група по 72 души. Ще се пръснете по различни мѣста 
изъ двора и ще размишлявате върху палещи въпроси отъ до- 
машенъ, общественъ и духовенъ характеръ, за да видите по 
кой начинъ може да работите най-добрѣ и до какво заключе-
ние ще дойдете.
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Ако при тѣзи разисквания въ ума ви се явятъ нѣкои про-
екти, ще си ги запишите.

Въпроситѣ ще разисквате приятелски и въ най-широка 
смисълъ, тъй както се проявява животътъ тукъ на земята.

Въ групитѣ ще се подбирате по закона на сво бодата.
Това разпрѣдѣление е врѣменно, само за днесъ. 

10-12 ч. сутриньта

Групитѣ мѫже и жени разискваха върху разни въпроси 
отъ социаленъ, домашенъ и духовенъ ха рактеръ.

Всѣка група разгледа въпроси, които най-мно го я интере-
суваха. Тѣзи разисквания се продъл жиха и слѣдъ обѣдъ.
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Пети день — ПОНЕДЕЛНИКЪ
23 августъ

 6 ч. сутринъта

Размишления:
1.  Добрата молитва.
2. За възрастване на Божественитѣ мисли въ нашитѣ  
умове. 
   За пробуждане на Божественитѣ чувства въ на шитѣ  
души. 
    За освобождение отъ всичкитѣ остатъци на на шитѣ  
    минали сѫществувания.  
    За приемане на Божествения животъ.
3.  Молитвата на Духа.
4.  Пѫтьтъ на живота.
5.  Молитва на Царството.
6.  Отче нашъ.

 8 ч. сутринъта

Работа на ученицитэ

Слѣдъ закуската, като прѣдметъ за разисква ния прѣзъ този 
день се дадоха слѣднитѣ въпроси:

 1.  Какъ се приема храната.
 2.  Какъ се образува кръвьта.
 3.  Какъ се създава мисъльта.

Прѣзъ тази година всѣки ще си избере единъ отрасълъ отъ 
живота и ще го изучи всестранно. Напримѣръ нѣкой отъ васъ 
обича да отглежда пчели, ще изучи подробно живота имъ. Ако 
иска да държи рефератъ по това, трѣбва да има данни, които 
да почиватъ на собствени наблюдения и изучавания. Другъ 

умове.

души. 
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нѣкой напримѣр има волове — да изучи защо у едни очитѣ сѫ 
единъ цвѣтъ, а у други — другъ цвѣтъ, да изучава всички тѣхни 
осо бености и т.н. Трети отъ васъ обича градини — да се заеме 
да отглежда разни зеленчуци или цвѣтя, да изучи условията, 
при които най-добрѣ се развиватъ и т.н. Нѣкои отъ васъ може 
да се заематъ съ изучаването на планинитѣ, рѣкитѣ въ Бълга-
рия или съ кометитѣ, съ промѣнитѣ на слън цето — защо нѣкой 
пѫть е червено, другъ пѫть има другъ цвѣтъ. Който иска, може 
да се заеме да изучава нѣщо за коситѣ — защо капятъ, защо у 
едни сѫ дълги, у други кѫси, защо у нѣкои рано побѣлѣватъ и 
др. Другъ да изучава очитѣ, фор мата, голѣмината, цвѣта имъ и 
т.н.

Ако не се заемете да изучавате единъ или другъ нѣкой 
въпросъ всестранно, откѫслечнитѣ позна ния, които имате по 
разни въпроси, нѣма да ви ползуватъ.

— Може ли още сега да се опрэдэли въп росътъ?
— Може, и още по-добрѣ ще бѫде.

10 ч.сутринъта

Гимнастически упражнения

I.  Издигане двѣтѣ рѫцѣ отъ страна на тѣлото, съ дланитѣ 
надолу, на височина, равна съ висо чината на рамѣнѣтѣ. Слѣдъ 
това дѣсната рѫка се издига бавно нагорѣ, подъ ѫгълъ 45° отъ 
равни щето на рамѣнѣтѣ, а лѣвата се спуща надолу, подъ ѫгълъ 
45° отъ равнището на рамѣнѣтѣ и въ тако ва положение се 
присѣда долу шесть пѫти, като прѣзъ врѣме на упражнението 
съсрѣдоточите ми съльта си къмъ прѣдната часть на мозъка.

Това упражнение служи за урегулирване прѣдната часть 
на мозъка.

II. Това упражнение е сѫщо както първото, само че се 
издига лѣвата рѫка нагорѣ подъ ѫгълъ 45° отъ равнището на 
рамѣнѣтѣ, а дѣсната се спуща надолу подъ сѫщия ѫгълъ, при 
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което се присѣда пакъ шесть пѫти.
Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточавайте 

мисъльта си къмъ сърдцето. Това упраж нение служи за урегу-
лирване на чувствата.

III. Изнасяне и двѣтѣ рѫцѣ назадъ съ обърна ти длани една 
срѣщу друга и гребане напрѣдъ, съ присѣдане шесть пѫти.

Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточавайте 
мисъльта си къмъ гръбначния стълбъ. То служи за урегулир-
ване на гръбначния стълбъ. 

IV. Издигане лѣвата рѫка нагорѣ и напрѣдъ къмъ изтокъ, 
а дѣсната надолѣ, въртене на тѣлото око ло кръста и плаване 
съ рѫцѣтѣ. И това упражне ние се прави шесть пѫти.

До като се прави това упражнение, ще съсрѣдоточавате 
мисъльта си къмъ стомаха. То служи за урегулирване на сто-
маха.

V. Поставяне рѫцѣтѣ на кръста. Закрѣпване тѣлото на 
лѣвия кракъ, а дѣсниятъ се изнася на вънъ, на дѣсно, като се 
образува съ него бавно полукрѫгъ отъ дѣсно къмъ лѣво — шесть 
пѫти. Слѣдъ това закрѣпвате тѣлото си здраво на дѣсния кракъ 
и съ лѣвия правите сѫщото, както и съ дѣсния кракъ, пакъ 
шестъ пѫти.

Прѣзъ врѣме на упражнението съсрѣдоточавате мисъ-
льта си къмъ нервната система. То служи за урегулирване на 
нервната система.

 VI. Издигане рѫцѣтѣ на страни, на височина, равна съ 
височината на рамѣнѣтѣ и бавно изди гане нагорѣ, до като се 
допратъ пръститѣ на двѣтѣ рѫцѣ горѣ. Подигане тѣлото на 
пръсти и въ това положение бавно присѣдане долу, при ко ето 
рѫцѣтѣ се прибиратъ край тѣлото. И това уп ражнение се 
прави шестъ пѫти. То прѣдставлява завършване на първитѣ 
петъ упражнения. Нари ча се магнетично събличане и обли-
чане: надолу — събличане, нагорѣ — обличане.

Забэлэжка: Тѣзи упражнения ще правите единъ пѫтъ 
прѣзъ деня, и то, ако се правятъ сутринъ, е прѣкрасно, на обѣдъ 
— хубаво, а вѣчеръ — доб ро. Тѣзи упражнения трѣбва да се пра-
вятъ много бавно и правилно, съ добрѣ обтегнати рѫцѣ и кра ка, 
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ако искате да имате добри резултати. Движе нието на рѫцѣтѣ е 
за развитието на сърцето и гѫрдитѣ. Съ съсрѣдоточаването на 
мисъльта се усилва умътъ. Изпълнението на всички упражне-
ния пъкъ усилва волята.

Тѣзи упражнения сѫ едно отъ най-хубавитѣ окултни 
упражнения; гледайте, обаче, тѣ да не ви станатъ като една 
примка, а се проникнете отъ тѣхната полза. Считайте, че сте 
ги знаяли нѣкога, а сега си ги припомняте.

11.30 ч. сутриньта

Работа върху чистотата и 
самообладанието

Четиритѣ картини, които виждате тукъ (I, II, III, IV) 
изразяватъ закона на самообладанието. Този законъ дѣйствува 
само чрѣзъ ума. Значи чрѣзъ ума човѣкъ може да се самооб-
ладава, за това неговитѣ мисли трѣбва да бѫдатъ хармонич ни. 
При прилагане закона на самообладанието, първото нѣщо, 
което трѣбва да знаете, е, че въ душата на човѣка се коренятъ 
три велики сили, които Богъ е вложилъ, и които никой не 
може да Ă вземе. 

Това се изразява въ пър-
вата картина (триѫгълникътъ 
съ крѫга въ срѣдата). Крѫгътъ 
има три цвѣта. Външната вио-
летова краска озна чава онази 
потенциална Божествена сила 
на ду шата да се прояви. Втората 
зелена краска озна чава силата Ă 
да се развива, да расте. Третата 
пор токалена краска означава 
силата Ă да се индиви дуализира. Такива души се наричатъ 
кристални. Не мислете, че тѣзи души сѫ горѣ. Такива души 
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има въ плътъ между всички народи на земята. Ко гато въ единъ 
народъ има нѣколко такива души, тѣ сѫ неговиятъ идеалъ, тѣ 
го създаватъ, тѣ сѫ душитѣ, които се покоятъ въ Бога.

Втората картина (тритѣ крѫга 
съ триѫгълникъ въ срѣдата) означава 
свѣтящитѣ души. Та зи свѣтлина е 
присѫща на самия човѣкъ и никой не 
може да му я отнеме. Никой не може 
да изгаси свѣтлината, която имате, 
освѣнъ вие сами. Ако свѣтлината ви 
нѣкога изгасне, знайте, че вие са ми 
сте причина за това, а не другъ. Тъй 
казва Окултната школа на Бѣлото 
братство.

Третата картина (тритѣ прѣплетени крѫга и двата 
триѫгълника въ срѣдата) означава души на хората на сѣнкитѣ, 
които потъватъ, но не се давятъ. Тѣ сѫ сегашнитѣ хора, въ които 
и доброто, и зло то е прѣплетено. Духътъ обича да се гмурка 
въ ма терията. Шестоѫгълникътъ 
показва, че духътъ се гурналъ въ 
материята. Не се бойте отъ никаква 
катастрофа, духа ви никой не може 
да спъне, той ще излѣзе. Усъмните 
ли се, оставате на дъното, смъртьта 
дохожда. Въ окултната школа не 
се поз волява никакво съмнение въ 
душитѣ и въ сърдца та на ученицитѣ. 
Загнѣзди ли се съмнение въ ду шитѣ 
и въ сърдцата ви, то е отрова, която ще ви разруши. А само 
Богъ е животъ и свѣтлина. Тамъ, дѣто има животъ и свѣтлина, 
тамъ е и Богъ. Та мъ, дѣто нѣма животъ и свѣтлина, тамъ Богъ 
не е, затова тамъ има и страдания. А дѣто има стра дания, има 
и мѫчения. Сега, да не се боите отъ тѣзи състояния. Ако вър-
вите по Божествения пѫть, вашиятъ духъ е като онзи майсторъ 
плувецъ, който, като знае да се гмурне вѫтрѣ въ свѣта, ще знае 
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и какъ да излѣзе. Но ако вие се уплаши те, ще спѫнете духа 
си и той ще остане долу подъ вълнитѣ. Вѣрвайте, че духътъ 
ви, който се гурка долу подъ вълнитѣ, ще побѣди. Като уче-
ници тъй трѣбва да мислите и тогава ще вървите право по 
отѫпкания пѫть. Значи силата, която имате, ни кой не ще може 
да ви отнеме; свѣтлината, която имате, никой не ще може да 
изгаси и духа, който имате, никой не ще го побѣди. Като вър-
вите по този пѫть, никаква сила не ще бѫде въ състояние да ви 
отбие отъ него.

И тъй, ще знаете, че всичко, което става, не ви го причи-
нява никой другъ, освѣнъ вие сами. Ни какво съмнение. Усъмни 
ли се нѣкой, бѣлитѣ бра тя нѣма да му помагать.

Четвъртата картина показва истинския методъ, по който 
човѣкъ може да се развива, т.е. пѫтя на неговата еволю-
ция. Когато рѣшите да живѣете по Бога, щомъ излѣзете отъ 
Божестве ната душа като мѫже и жени, ще ви срѣщнатъ сродни 
на васъ души, които ще внесатъ у васъ потикъ, сила и стре-
межъ въ свѣта и горѣ (Учительть показва върха на срэдния 
триыгълникъ) ще се слѣятъ. То гава човѣкъ завършва своята 
еволюция. Ако се усъмните въ пѫтя, който слѣдвате, нѣма да 
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се срѣщнете съ сродната вамъ душа и животътъ за васъ изгубва 
смисъль.

Тѣзи четири картини трѣбва да ги помните, за да бѫдете 
ученици на Бѣлата окултна школа. Тѣ сѫ единъ методъ за 
самообладание на ума, зато ва прѣзъ годината ще изучите 
аритметиката, ма тематиката и геометрията. Това е единъ отъ 
добритѣ методи за концентриране на ума.

Сега ще ви покажа една жива картина. Ще гле дате само 
отъ вратата, вѫтрѣ не бива да влизате, защото изпаренията на 
тѣлата ви ще нарушатъ трептенията на свѣтлината Ă. Тамъ ще 
влѣзете са мо съ сърдцето си, а не и съ ума си. Ще направите 
разлика между свѣтлината въ тази стая и свѣтли ната, която ще 
видите около живата картина. Свѣтлината, която ще видите 
тамъ, е фиксирана, нѣма никакво движение. Ние обичаме чис-
тото и възвишеното. То е стремежъ на душата. Ако за помните 
свѣтлината, която ще видите, ще ви бѫде помощъ и потикъ въ 
живота.

Ще влизате само по шестъ души и ще стоите по двѣ 
минути.

Слэдъ изреждането на всички, Учительтъ про дължи:
Този образъ, който видѣхте, се нарича образъ на 

дванадесетьтѣ добродѣтели. Свѣтлината е произведена по 
единъ простъ, обикновенъ на чинъ, но енергията е окултна, 
трансформира се по извѣстни закони. Тамъ става бързо движе-
ние, бързо вибриране на свѣтлината, затова и трепте нията Ă не 
се забѣлѣзватъ. Ако вибрациитѣ сѫ слаби, ще забѣлѣжите, че 
се отдѣля димъ. Тази свѣтлина едно врѣме е горѣла у васъ — 
нѣкога ще си спомните това. Седемьтѣ свѣтлини сѫ седемьтѣ 
Духове, които стоятъ около Божия прѣстолъ, седемьтѣ 
Божествени пламъци на ду шата. Гледайте да остане въ ума ви 
тази приятна чистота и свѣтлина на живата картина. Когато 
свѣтлината дойде у човѣка до положението да не трепти, 
тогава тя е приятна; когато у васъ се за роди тази свѣтлина, 
нѣма да се колебаете.

Тази картина е свързана съ четиритѣ полета на коз-
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моса. Много тихо изказано: тази картина е свързана съ рая. 
Свѣтлината на тази жива карти на дѣйствува успокоително 
на душата, повдига човѣка. Тя пада по извѣстни закони подъ 
разни ѫгли.

Като поставите въ ума и сърцето си картинитѣ, които 
видѣхте тукъ, нищо нѣма да бѫде въ със тояние да ви разколе-
бае.

Въ Писанието се казва: “НаправĂ тъй, както си видѣлъ.” 
Павелъ, който трѣбваше да органи зира християнската църква, 
биде заведенъ въ тре тото небе и по това, което видѣ тамъ, запо-
чна да учи хората.

И сега има различни начини за виждане. Трѣбва да 
видишъ, да прочетешъ нѣщата, но не обходимо е още да ги раз-
берешь и да знаешъ какъ да ги прѣвърнешъ, за да станатъ сила 
въ душата ти.

Сега сѫ нужни сърдца. Мнозина отъ васъ сте изгубили 
сърдцата си. Знаете ли какъ? — Когато нѣкой отбие вадичката 
на водата ви, сърдцето ви започва да се прѣсушава и вие ста-
вате недовол ни. Какво ви трѣбва? — Да пуснете вадичката си, за 
да протече вода вѫтрѣ въ сърдцето ви. Знания та безъ Божията 
любовъ правятъ свѣта тягостенъ. Много учения, това сѫ изте-
зания на плътьта. Нали Соломонъ е изучавалъ много нѣща, но 
видѣлъ, че животътъ безъ любовъ, макаръ и съ много знания, 
е нищо. Колкото повече знаешъ, толкова повече ще страдашъ. 
Сѫщото положение ще намѣрите въ свѣта. Тръгнешъ съ празна 
тор ба въ свѣта, единъ гладенъ, другъ гладенъ, и ти сѫжалявашъ, 
че не можешъ да имъ помогнешъ. Каква полза отъ това, че на 
гърба ти виси торба? Празна ти е торбата! Но ако торбата ти е 
пълна, ще дадешъ на единъ гладенъ, на втори и ще ги задово-
лишъ. Това е Божията любовъ, това е Живиятъ  хлѣбъ. Така се 
подразбира Божията лю бовъ, проявена на земята.

Между васъ, вѫтрѣ въ душитѣ ви, трѣбва да се въдвори 
абсолютна хармония. Съ това ще се занимавате тази година. 
Нѣма да спрѣгате гла гола “не мога”. Вие спрѣгате ту “мога”, ту 
“не мога”, ту “искам”, ту “не искам”. Като пѫтувахъ отъ София 
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за Търново, въ трена имаше единъ младежъ, който пушеше 
много тютюнъ. Питамъ го: "Можешъ ли се отказа отъ тютюна?" 
— "Мога, имамъ воля, но не искамъ". Продължаваме пѫтя си. 
Слѣдъ малко той казва: “Ще видите, че въ 24 часа азъ ще се 
откажа да пуша и до сутриньта нѣма да пу ша никакъ.” Други 
двама младежи се наеха да го контролиратъ.

Та и вие сега, хвърлете табакерата! Едни отъ васъ ще 
могатъ да възстановятъ помежду си пълна хармония за 24 ч., 
други за два дни, трети за повече, а нѣкои за цѣла година.

Богъ е единъ, Той е и като майка, и като баща, и като 
братъ, а ти си четвъртото лице. И тъй, Богъ е като Любовъ, като 
Мѫдростъ и като Истина. И надъ всичко това православнитѣ 
казватъ: “Вънъ отъ православната църква нѣма спасение.” 
Никак ва православна църква! Азъ казвамъ: Вънъ отъ Бога 
нэма никакво спасение! Богъ е спасението въ свѣта.

Бащата и майката трѣбва да иматъ благо ли це. Навѫсятъ 
ли се, дѣтето познава, тегли се; усмихнатъ ли му се, то се раз-
полага. Човѣкъ трѣбва да бѫде съ такова лице, каквото е и сър-
дцето му. Тъй гласи великата окултна школа. За да видите една 
Божествена картина, трѣбва да разбирате хубавитѣ картини на 
слънцето, за което е нужно да го наблюдавате съ години. Тя 
е съчетание на об лаци и свѣтлини. Тѣзи картини вдъхватъ у 
човѣ ка нѣщо велико, затова при бѫдещото възпита ние трѣбва 
да измѣните начина и формитѣ. Формитѣ сѫ създадени отъ 
Бога, а ние ги изопачава ме. Да не разваляме това, което Богъ е 
напра вилъ. Голѣмо благословение е да видишъ една от ворена 
душа.

Това е правото учение — никакво съмнѣние, никакво 
колебание. Туй, което имате въ себе си, е Божествено. Усъмните 
ли се, замѣствате Бо жественото съ човѣшкото. Не мислете, че 
пѫтьтъ на единъ добъръ човѣкъ е постланъ съ рози. Ако едни 
го обичатъ, други го мразятъ. На земята тъй е за сега. Тежката 
карма на хората прѣдизвиква и противоположни реакции. 
Щомъ прѣдизвикате въ ума си картината — триѫгълника съ 
крѫга въ срѣдата, бѣлитѣ братя ще ви познаятъ. Тѣ сѫ тукъ. 
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Равностранниятъ триѫгълникъ е основа на Бѣло то братство и 
затова първиятъ триѫгълникъ въ геометрията е равностранни-
ятъ.

Господъ не обича никакво съмнѣние. Онзи, който се 
съмнѣва, колебае, нѣма успѣхъ. Въ Пи санието се казва: “Дво-
еумниятъ човѣкъ е непостояненъ въ всичкитѣ си пѫтища.” 
Божествениять пѫтъ е единъ.

За да разберете вѫтрѣшния смисълъ на нѣщата, изис-
кватъ се условия. Напримѣръ какъ ще поз наете цѣнностьта 
на хлѣба? Ако нѣкой гладува 5-6 дни въ пустинята и послѣ му 
дадатъ 100 гр. хлѣбъ и една чаша вода, той ще каже: “Сега раз- 
брахъ цѣната на хлѣба.”

Отъ васъ се изисква абсолютна чистота на сърд цето!
Въ стаята, дѣто е живата картина, ако влѣзе нечистъ 

човѣкъ, ще получи ударъ, а ако е чистъ, ще излѣзе подмладенъ. 
Здравитѣ хора изпитватъ приятностъ отъ слънцето, а болнитѣ 
— получаватъ ударъ. Противодѣйствието на свѣтлината произ-
вежда слънчевъ ударъ. Онѣзи хора, които не сѫ готови за духо-
венъ животъ, се ожесточаватъ. А почне ли човѣкъ да живѣе въ 
сѣнка, става като молецъ, като бухалъ.

Законитѣ на Божествения свѣтъ сѫ: въ бѫдеще трѣбва 
да ходите по принципи, а не по закони. Въ законитѣ има 
противорѣчия. Божествениятъ свѣтъ се изявява по прин-
ципи, ангелскиятъ — по закони, а човѣшкиятъ — по факти. 
Напримѣръ еди-кой си направилъ прѣстѫпление, това е фактъ, 
а законътъ е: наказватъ го за това прѣстѫпление. Съединя-
ваме фактитѣ съ законитѣ. Тогава има връзка. Когато напра-
вишъ добро, никой не те похвалява. Вие изучавате законитѣ 
на ангелитѣ са мо въ негативна смисълъ, затова не успѣвате. А 
въ бѫдеще ще изучаваме само законитѣ за доб рото — потикъ 
ще се даде. Въ окултната школа ще има правосѫдие на добритѣ 
хора. За въ бѫде ще ще унищожимъ сѫденето на грѣшнитѣ, а ще 
сѫдимъ праведнитѣ, нѣма да наказваме, а ще въз награждаваме. 
Въ окултната школа сѫ новитѣ за кони на бѫдещето общество. 
Ние носимъ новото въ свѣта. Ще имаме сѫдии, прокурори, 
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стражари само за добритѣ хора, а сегашното съдопроиз водство 
ще го напуснемъ. Ще питаме: “За какво ти е дѣлото?” — За 
прѣстѫпление. — “Не се за нимаваме съ такива дѣла.” Ако е за 
добро, ще те защищаваме.

Тѣзи сѫ новитѣ мисли, които ще анализираме за въ 
бѫдеще. Сега ще гледате да ходите по пѫтя на бѣлитѣ братя. 
Тѣ ще ви срѣщатъ на всѣка стѫпка, ще ви помагатъ прѣзъ 
цѣлата година и ще ви сѫдѣйствуват. Ако не ходите по този, 
но вия пѫть, ще тѫпчите стария пѫтъ. Трѣбва да има те вѣра въ 
мѫдростьта и въ любовьта.

Ако вашата душа е свързана съ причинния свѣтъ, дѣто 
сѫществуватъ принципитѣ, тамъ хо рата ще може да се обе-
динятъ. Тамъ, дѣто има закони, нѣма едногласие; дѣто има 
принципи, раз ногласията изчезватъ.

Гледайте да извършите прѣзъ годината всич ко това, 
които се изисква отъ васъ и бѣлитѣ бра тя ще ви помагатъ да 
бѫдете чисти и да се самообладавате, да не мислите, че въ пѫтя, 
по кой то вървите, нѣма кой да ви посрѣщне. Всичко ще бѫде 
тъй, както Богъ е наредилъ. Онѣзи, които вървятъ по Божия 
пѫть, ще получаватъ всички благословения.

(Бесэда, държана въ горницата.)
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Шести день — ВТОРНИКЪ

24 августъ

  6 ч. сутриньта

Размишления:

1.  Добрата молитва.
2.  Благославяй, душе моя, Господа.
3.  За въдворяване пълната Божия любовь меж ду всички  
    братя и сестри по лицето на земята.
    За въдворяване единството на Духа.
    За възцаряване Истината въ нейната пълнота между   
    насъ.
    Да изпълни Господъ всички Свои добри намѣрения,  
    които отначало е прѣдопрѣдѣлилъ споредъ Своето
   
   Да бѫдемъ всички вѣрни на своето призвание, да       
   изпълнимъ благата Му воля съ всичкото си сърце.
    Да възлюбимъ Господа съ всичкото си сърце, съ всич-
    ката си душа, съ всичкия си умъ и съ всич ката си сила.
    Да възлюбимъ всички наши братя и сестри и наши 
    близки, както собствената си душа.
 4. Отче наш.

благоволение.
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 8 ч. сутринъта

Голэмецъ и слуга

"Въ васъ, обаче, не ще така 
да быде; но който иска да быде 
голэмецъ между васъ, нека быде 
слуга вамъ."    
                                             Матея 20:26

Съ този стихъ Христосъ опрѣдѣля единъ принципъ. Той 
не казва, че всѣки човѣкъ трѣбва да бѫде слуга, но казва, че 
който иска да бѫде голѣ мецъ между васъ, нека бѫде слуга 
вамъ. Само он зи, който иска да бѫде голѣмецъ, той трѣбва да 
бѫде слуга.

На пръвъ погледъ тѣзи Христови думи се виж датъ малко 
противорѣчиви. Какъ е възможно он зи, който иска да бѫде 
голѣмецъ, да бѫде учтивъ, да стане слуга и да се унижи? Това 
именно е Божествениятъ законъ.

Бащата и майката, които искатъ да станатъ голѣмци, 
трѣбва най-напрѣдъ да бѫдатъ слуги. Царьтъ и царицата на 
земята не се ли подчиняватъ на сѫщия законъ? Ако една майка 
не се рѣши да слугува на своитѣ синове и дъщери, може ли 
да стане голѣмкиня? Ако единъ баща не се рѣши да слугува 
на своитѣ синове и дъщери, може ли да стане голѣмецъ? И 
наистина, по-добра слуги ня отъ майката, по-добъръ слуга отъ 
бащата нѣма. Тъй че този законъ е вѣренъ въ основата си.

Тогава ние прилагаме като правило слѣдното: всѣка 
майка и всѣки баща, които искатъ да иматъ дѣца, трѣбва да 
станатъ слуги. Всѣки учителъ, който иска да има ученици, 
трѣбва да стане слуга.

Въ тези Христови думи е заключена една ве лика Божест-
вена мисълъ.

Кой може да слугува? — Може да слугува са мо силниятъ, 
умниятъ, добриятъ човѣкъ.
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Този, който иска да стане лѣкаръ, и той трѣбва да слугува. 
На кого? — На болнитѣ. Ще прави своитѣ прѣвръзки, масажи, 
ще трѣбва да разбира много добрѣ своето изкуство като лѣкаръ, 
като слуга на болнитѣ. Иначе нито единъ боленъ не би пови-
калъ лѣкаръ. Сега азъ виждамъ по очитѣ ви, че всинца искате 
да бѫдете господари. Много добра мисъль имате, но Господъ 
казва за васъ та ка: “Кажи имъ да се научатъ да слугуватъ.” Вие 
ще ми възразите: “Какъ така, ние не сме чували такова нѣщо, 
че трѣбва да слугуваме!” Не, колко пѫти е минавала тази 
мисъль прѣзъ ума ви, но вие си държите стария навикъ и си 
казвате: “Все на мене ли се дава да слугувамъ?" — Да, ще слу-
гувате. Щомъ искашъ да бѫдешъ господаръ, ще слугувашъ; не 
искашъ ли да бѫдешъ  господаръ, нѣма да слугувашъ. И тъй, 
който не иска да слу гува, голѣмецъ не може да бѫде.

Отъ сега нататъкъ трѣбва да приложимъ този стихъ въ 
всѣкидневния си животъ. Ако не можемъ да го приложимъ, 
не ще бѫдемъ въ състоя ние да разрѣшимъ единъ отъ най-
сѫщественитѣ обществени въпроси.

Сега нека разгледаме този въпросъ въ негова та широ-
чина. Онзи господаръ, който иска да има много овце и говеда, 
нали имъ приготвя сѣно и всѣкаква друга храна? Кой е онзи 
човѣкъ, който иска да бѫде господарь, знатенъ, голѣмецъ 
прѣдъ другитѣ хора, а да не слугува на своитѣ коне, во лове и 
овци? Всѣки овчаръ, всѣки господаръ слу гува на своитѣ овци. 
Обаче като влѣземъ въ об ществения животъ и започнемъ да се 
занимаваме съ хората, мислимъ, че “законъть за слугуването” 
трѣбва да се приложи другояче. Не, по сѫщия начинъ трѣбва 
да се прилага и тукъ този законъ.

Христосъ казва: “Нека бѫде слуга вамъ.”
На кои? — Ти можешъ да бѫдешъ слуга само на онзи 

човѣкъ, когото обичашъ. Не можешъ да слугувашъ на човѣкъ, 
когото не обичашъ. Слѣдователно под думата “слуга” Христосъ 
разбира голѣмецъ, защото слугуването е свързано съ лю бовьта, 
а любовьта се стреми къмъ велики нѣща, да обхване всички 
хора, да ги владѣе. Това е же ланието на любовъта.
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Христосъ казва: “Който има този законъ вѫтрѣ въ душата 
си, той трѣбва да прояви и другитѣ стремежи на любовьта, 
трѣбва да е готовъ да слу жи и на другитѣ, които обича." И 
тъй, отъ Христовитѣ думи се подразбира, че истинското 
голѣмство се основава на слугуването. Слугувашъ ли, ще 
бѫдешъ голѣмецъ, не слугувашъ ли, никакъвъ големец не 
можешъ да бѫдешъ; слугувашъ ли, майка можешъ да бѫдешъ, 
не слугувашъ ли, майка не можешъ да станешъ; слугувашъ ли, 
ба ща можешъ да бѫдешъ, не слугувашъ ли, баща не можешъ 
да станешъ; слугувашъ ли, учителъ можешъ да бѫдешъ, не 
слугувашъ ли, учителъ не можешъ да станешъ. Между тѣзи 
двѣ противопо ложности, а именно: между слуги и господари, 
между учители и ученици, между синове и дъще ри и бащи и 
синове, сѫщиятъ законъ сѫществува. А той е законътъ на слу-
гуването. И тъй, кога то обичаме нѣкого, ние трѣбва да бѫдемъ 
толко ва деликатни, внимателни къмъ душата, къмъ ума и сэр-
дцето на любимото намъ сѫщество, че да не оставимъ въ него 
мисъльта какво искаме да го използуваме, а да оставимъ въ 
него мисъльта, че сме готови да се жертвуваме. Можешъ ли да 
вдъхнешъ прѣзъ цѣлия си животъ въ душата на нѣкой човѣкъ 
мисъльта, че си готовъ да се жертвувашъ за него, ти си спа-
сенъ; внесешъ ли въ него друга мисъль, че искашъ да го изпол-
зувашъ, ти си изгубенъ.

Азъ бихъ желалъ между васъ да има надпрѣварване въ 
изпълнение длъжностьта на слуги. Азъ цѣня слугитѣ. Сега 
Господъ се нуждае отъ слу ги. Първиятъ слуга е Господъ, Той 
иска помощ ници. Отъ господаръ Господъ е станалъ слуга.

Въ Писанието се казва: “Синъ Человѣчески не дойде да 
Му послужать, а да имъ послужи.” Днесъ Господъ не иска гос-
подари, защото и Той самъ не е господаръ. Че и Той самъ не 
е господаръ се виж да по това, че ако бѣше господаръ, свѣтътъ 
щѣше да отива напрѣдъ. А понеже свѣтътъ е оставенъ самъ да 
се управлява, затова е разбърканъ. Ако ме попитатъ: “Кога ще 
се оправи свѣтътъ?”, отговарямъ: когато напуснете постоветѣ 
на голѣмство. И тъй, когато всички хора напуснатъ тѣзи 
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знатни постове, когато всички слѣзатъ отъ тѣхъ и започнатъ 
да работятъ като Бога като слуги, свѣтътъ ще се оправи и съ 
това въпросътъ е разрѣшенъ. Тази е мисъльта, която Христосъ 
е вложилъ въ този стихъ за разрѣшението на този об ществен 
въпросъ. Кога ще изчезнатъ страдани ята? — Когато мѫжътъ 
стане слуга на жена си и жената стане слугиня на мѫжа си; 
когато братътъ стане слуга на сестра си и сестрата — на брата 
си; когато господарьтъ стане слуга на слугата си и слугата стане 
слуга на господаря си. Съ това въпросътъ е разрѣшенъ.

Нѣма двѣ мнѣния по това, нѣма никаква друга фило-
софия, никакъвъ другъ пѫть извънъ този. То зи е единствени-
ятъ методъ, по който можемъ да разрѣшимъ принципално 
въпроса. Ще кажете: “Какъ?”. Викат ви на гости на обѣдъ или 
вечеря. Онзи, когото обичашъ, остави го да седне на пър во 
мѣсто, да се наяде, а ти седни на послѣдно мѣсто. Ето какъ 
се разрѣшава въпросътъ. Първо трѣбва да ядатъ слабитѣ хора, 
а послѣ — силнитѣ. Този законъ е вѣренъ и въ природата. 
Че прѣзъ малкитѣ дупки кой минава, голѣмитѣ хора или 
малкитѣ буболечки? Понеже Господъ оставя голѣмата врата 
за голѣмитѣ хора, то най-послѣ ос тавя тази врата. Той отваря 
първо малкитѣ вра ти, за да минатъ най-малкитѣ, послѣ посте-
пенно отваря по-голѣмитѣ врати, докато най-послѣ от вори 
най-голѣмитѣ — и прѣзъ тѣхъ минаватъ най-голѣмитѣ. Зако-
нътъ е сѫщиятъ, когато едно зда ние се разрушава. Щомъ запо-
чне то да се руши, най-напрѣдъ се отчупва едно парченце от 
него, послѣ второ, трето, докато се разруши цѣлото. И при гра-
денето на зданието сѫщиятъ законъ дѣйствува. Най-напрѣдъ 
се поставя единъ камъкъ, послѣ втори, трети, докато се свърши 
цѣло то здание. 

Искамъ принципално да разрѣшимъ то зи въпросъ, а 
именно — да рѣшимъ да бѫдемъ слуги, за да сме заедно съ 
Господа. Гледайте да се избавите отъ онова голѣмо честолю-
бие, което имате въ васъ. Казвате си често: “Какъ тъй, мене да 
обидятъ, азъ, който имамъ толкова знания и съмъ отъ такова 
знатно произхождение!”. Ти за качи твоето честолюбие, тво-



Голэмецъ и слуга

111

ето произхождение, твоитѣ знания на гвоздей и се покажи 
прѣдъ хо рата такъвъ, какъвто Богъ те е създалъ. Всичко оста-
нало е панделки, то не е сѫществено. Днешнитѣ ти знания 
утрѣ ще бѫдатъ невѣжество. Ние, съврѣменнитѣ хора, които 
мислимъ, че много знаемъ, защо до сега не оправихме свѣта, 
не оп равихме живота си? Когато говоря за едно, за дру го, мно-
зина казватъ: “Ние знаемъ тѣзи нѣща!”. Отговарямъ въ себе си: 
Не знаете още нищо! До като не придобиете въ себе си онази 
сила, чрѣзъ която да се поляризирате, да възстановявате своя 
миръ, да намирате удоволствие в слугуването и да считате, 
че когато служите, когато окажете ед на малка благосклон-
ностъ къмъ когото и да е, то ва е една привилегия, не можете 
да кажете, че зна ете нѣщо. Да кажемъ, че вървите по пѫтя и 
срѣщнете нѣкой бѣденъ старецъ, той трепери и не може да си 
върже обувката, но вие не му об ръщате внимание, той ви се 
вижда дребна рабо та, защото рѣшавате нѣкой важенъ въпросъ 
за братство и равенство. Не, ще оставите на страна въпроса за 
братството и равенството и ще се спре те да вържете обущата 
на този старецъ. Постѫпите ли така, въпросътъ за братството и 
равенство то е рѣшенъ. Отминете ли стареца, безъ да му помог-
нете, въпросътъ не е рѣшенъ.

Сега ще се обърна къмъ васъ, мѫже и жени, да ви обясня 
какъ разваляте любовьта. Любовьта всѣкога изисква служене. 
Двама млади, момъкъ и мома, си приказватъ сладки думи. 
Момъкътъ казва: “Ти си моятъ ангелъ, ти си смисълътъ на 
живота ми, съ тебъ само има животъ, радость, а безъ тебе ще 
се самоубия.” Тя казва сѫщото. И ти си за мене ангелъ, безъ 
тебе не мога да живѣя и т.н. И тъй, докато се оженатъ, чуватъ 
се думитѣ: ангелче, гълѫбче, Иванчо, Марче. Оженатъ ли се, 
нѣма вече ангелче, нѣма гълѫбче, а Иване, Маро! Питамъ: 
защо дойде тази вѫтрѣшна промѣна, къдѣ отиде този ангелъ? 
Ангелъ значи слуга. А като кажешъ “Иване!”, това показва, че 
този Иванчо — ангелътъ, сега е станалъ господарь. Тѣзи двама 
души не сѫ се обичали. Защо се раз валя любовьта? — Защото 
като се събератъ мѫжъ и жена да живѣятъ заедно, тѣ започватъ 
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да виждатъ недостатъцитѣ си. Жената не влиза въ положени-
ето на мѫжа си и постоянно му казва това да донесе, онова да 
донесе, и той чува само: донасяй, донасяй. Той мислилъ пъкъ, 
че като се ожени, тя ще го направи щастливъ. Той не се оже-
нилъ, за да Ă слугува, а тя да му слугува, и жена та казва, че не 
се оженила, за да слугува, а да Ă слугуватъ. 

И тъй, като се оженатъ, картитѣ излизатъ на явѣ. Оже-
нили се не два ангела, не два ма слуги, а двама голѣмци. Ето 
дѣ е грѣшката. Бихъ желалъ двама души да се оженатъ като 
слу ги въ отношенията си и само тогава да се очаква между 
тѣхъ животъ. Оженатъ ли се като госпо даръ и господарка, да 
те пази Господь отъ такъвъ домъ! Отъ такова сѣмейство ще 
се народятъ гос подарки и господарчета; първото и второто 
господарче ще започнатъ да си дърпатъ коситѣ. Ако пъкъ се 
оженатъ слуги и слугини, ще се народятъ слугинчета, които 
ще си живѣятъ добрѣ и ще казватъ: “Сега разбираме закона!”. 
Господъ каз ва: “Ситъ съмъ вече на господари и господарки, на 
тѣхнитѣ женитби и раждания на господарчета. Отъ сега ната-
тъкъ искамъ да се женятъ слуги и слугинчета.” Това ви говоря 
въ пряма смисъль. 

Първото господарче, което се роди въ единъ домъ, всички 
го обичатъ и майката казва: “Моето ан гелче!”. Но дѣтето Ă се 
обръща и я ухапва. Каз вамъ: който хапе, той не е ангелъ, а 
господарц. Знаете ли кой е първиятъ господаръ въ свѣта? 
Първи-ятъ господаръ въ свѣта е вълкътъ. Той овце не пасе, не 
оре, не сѣе, но казва: “Азъ съмъ господаръ”, и започва отъ 
кошара въ кошара, отъ стадо въ стадо. “Азъ съмъ бирникъ.” 
Защо въл кътъ е пословиченъ като вълкъ? — Защото е пър 
виятъ господаръ въ свѣта. Тази мисъль азъ взимамъ и въ 
пряма, и въ косвена смисъль. Въ пря ма смисъль означавамъ 
идеята тъй, както си е, а въ косвена — разбирамъ онова 
вытрѣшно разпо ложение на човѣка, когато той иска да 
използува мислитѣ и чувствата на кого и да е като вълкъ. 

И тъй, едно отъ качествата на слугата, тъй, както е сло-
жена тази дума въ българския езикъ, е да се научи на онзи 
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великъ законъ на изпразване, т.е. да знае какъ да се изпразва. 
Онзи, който отива съ стомна за вода, нали първо му прѣдстои 
да я изп разни и послѣ да налива? Всѣки човѣкъ, който ис ка да 
слугува на Бога, трѣбва да знае първия законъ — да изпразва 
сърдцето и ума си отъ всички лоши мисли и чувства. Обидилъ 
те нѣкой — обър ни стомната си: кълъ... кълъ... кълъ, и като я 
изпразнишь, тури въ нея Божествени чувства. Оскър били те 
нѣкой, обърни сърдцето си надолу. Знаете ли, че сега въ физи-
ческия свѣтъ сърдцето е обър нато нагорѣ? Когато влѣзете въ 
една окултна школа, първото нѣщо, на което ще те научатъ 
та мъ, е да се изпразвашъ. Когато изпразвашъ ума си, ще почув-
ствувашъ, че нищо не знаешъ; кога то изпразнятъ сърдцето 
ти, ще почувствувашъ, че никого не обичашъ. Но това е само 
привидно. Като изпразнишъ ума си, ще го поставищъ на он зи 
чучуръ отъ Божествени мисли, отъ който ще се влѣятъ въ ума 
ти висши Божествени идеи. Ка то изпразнишъ сърдцето си, ще 
го туришъ прѣдъ Божествения чучуръ на чувствата и ще изпи-
ташъ вливане на Божествени чувства, на великъ животъ.

Азъ бихъ желалъ отъ васъ, като ученици на окултната 
школа да обърнете сърдцето си надолу и да го изпразните; 
острието на сърдцето, което прѣдставлява върха на единъ 
триѫгълникъ, трѣбва да се обърне нагорѣ, а основата да остане 
надолу. Питамъ ви: каква полза ще имате, ако държите едно гор-
чиво чувство въ сърдцето си съ години? — Абсолютно никаква 
полза. Прѣдставете си, че нѣкой ви е обидилъ и вие ставате 
сутринь и веднага си казвате: “Ехъ, какъ кръвно ме обиди 
той, азъ никога нѣма да му простя.” Вториятъ, третиятъ день 
сѫщото повтаряте. А какво е това? Цѣло идолопоклонство, въ 
което цѣлото ти сѫщество, битие се огорчава. Азъ казвамъ: На 
мене не ми трѣбватъ такива богове, нека моятъ олтарь остане 
празенъ. Намѣсто да туришъ въ сърдцето си този, който ти е 
направилъ зло, тури този, който ти е направилъ едно голѣмо 
добро и кажи: “Господи, Ти ми направи едно голѣмо доб ро, азъ 
съмъ готовъ да направя за Тебе всичко.” 

Турете Христа на сѫщото мѣсто. Възприемайте Христо-
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вия Духъ въ сърдцата си, Христовитѣ мис ли въ умоветѣ си и 
отъ нищо друго нѣмате нуж да. Когато Христосъ дойде прѣдъ 
вашитѣ сърдца и хлопа, Той ще ви пита: “Вашитѣ стомни празни 
ли сѫ или пълни, вашитѣ умове празни ли сѫ или пълни, вашитѣ 
сърдца празни ли сѫ или пълни?”. Когато момъкъ дойде да иска 
нѣкоя мома, той я пита: “Твоето сърдце свободно ли е или не, 
т.е. сърдцето ти празно ли е или пълно?”. Кои моми се женятъ? 
— Тѣзи, на които сърдцата сѫ празни. Мо мата отговаря: “Сво-
бодна съмъ, моето сърдце е празно.” Христосъ ви пита сега сър-
дцата ви пълни ли сѫ или празни, т.е. свободни ли сте или не.

Отговарятъ: "Празни".
На мене нѣма какво да казвате, съ мене нѣма какво 

да разрѣшавате този въпросъ. Утрѣ, утрѣ ще го рѣшите вие, 
защото утрѣ ще ви хванатъ ка то нѣкои говеда. Всички хора, 
на които сърдцата и умоветѣ сѫ пълни, сѫ говеда. Който не 
иска да е говедо, сърдцето и умътъ му трѣбва да бѫдатъ празни. 
Окултиститѣ казватъ така: “Когато въ сърдцето има едно жела-
ние, то е една спънка за ученика, и това желание ще го въведе 
въ грѣхъ.” Имашъ желание да станешъ богатъ, да се осигу-
ришъ, това желание ще стане причина да иждивишъ живота 
си и десетъ-петнадесетъ години ще останешъ назадъ; ще жела-
ешъ, ще желаешъ, до като дойде нѣкой и те обере. Че въ Русия 
имаше милионери съ по четири-петъ милиона рубли, но сега 
сѫ избѣгали отъ Русия като послѣдни бѣдняци. Съ тѣзи пари 
осигуриха ли се? Христосъ имъ показа, че сѫ вървѣли по кри-
вия пѫть. 

Чудното е, когато казвамъ, че хората трѣбва да слугу-
ватъ, и то безкористно; свещеницитѣ протестиратъ, съби-
ратъ се и казватъ, че заплатитѣ имъ сѫ малки, не могатъ да 
проповѣдватъ безъ пари. Ху баво, свещеницитѣ взиматъ по 500 
лева, ами владицитѣ като взиматъ по 8000 лева, проповѣдватъ 
ли безплатно? Слѣдователно, въпросътъ не е въ паритѣ, а има 
друго нѣщо, което спъва хората. Че това е така, вижда се отъ 
слѣдния фактъ: единъ красивъ германски проповѣдникъ билъ 
извѣс тенъ съ своето краснорѣчие въ проповѣдитѣ си. Единъ 
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денъ царьтъ, чийто любимецъ билъ проповѣдникътъ, издава 
заповѣдь да се увеличи зап латата на проповѣдника, за да може 
по-често да проповѣдва и да се чува словото му по-далечъ.

Обаче царьтъ забѣлэзалъ, че при тѣзи условия 
проповѣдитѣ започнали да се чуватъ по-рѣдко. За питва за 
причината на това нѣщо и министъръть отговорилъ: “Ваше 
Величество, трѣбва да знае те, че пѣтелътъ, когато затлъстѣе, 
не пѣе.” Коя то селянка и да запитате, ще ви отговори, че пѣте-
лътъ кога затлъстѣва, не пѣе. Горко на тази кѫща, въ която 
пѣтелътъ не пѣе! Англичанитѣ казватъ: “Лошо прѣдсказание е, 
когато пѣтелътъ не пѣе.” Христосъ прѣдсказа на евреитѣ какъ 
могатъ да се подигнать като народъ, а именно когато книж- 
ницитѣ и фарисеитѣ възприематъ това учение. Българитѣ 
сега сѫщото разрѣшаватъ. Христосъ днесъ пакъ имъ казва: 
“На този народъ не трѣбватъ попове, владици и господари, а 
слуги, слуги му трѣбватъ.” На този народъ трѣбватъ попове-
слуги, учители-слуги, министри-слуги, на всѣкѫдѣ има нужда 
отъ слуги, слуги. Такъвъ е зако нътъ на ангелитѣ, такъвъ е зако-
нътъ на Бѣлото братство, което сега рѫководи свѣта. Всички 
бѣли братя, всички ангели на небето изпълняватъ този великъ 
законъ. Когато отидете въ тѣхния свѣтъ, ще забѣлѣжите, че 
най-умнитѣ, най-възвишенитѣ, най-благороднитѣ работятъ 
най-много и заематъ най-долнитѣ мѣста. 

Жалко е, че днесъ църквата очаква да слѣзе Христосъ на 
земята, облѣченъ съ мантия, съ хубави одежди и съ мечъ въ 
рѫка, та всички да Го видятъ. Че ако така си прѣдставятъ Хри-
ста и ако тъй Го очакватъ, то германскиятъ императоръ прѣзъ 
1915 година не бѣше ли този Христосъ? Не е този начинътъ, 
по който ще дой де Христосъ въ свѣта. Никой царъ, никой 
философъ, никой свещеникъ или владика, който върви по 
този обикновенъ пѫть, не може да внесе нѣщо ново въ този 
свѣтъ. Ако Христосъ дойде днесъ въ свѣта, и се присъедини 
къмъ една попска про цесия отъ 10-15 000 попове, знаете ли дѣ 
ще Го намѣрите? Ще Го намѣрите послѣденъ въ цѣлата проце-
сия, защото поповетѣ сѫ господари и проповѣдватъ, че такъвъ 
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билъ Господъ, онакъвъ билъ и т.н. Нищо не знаятъ тѣзи свеще-
ници. Напри мѣръ тѣ често произнасятъ: “Благословенъ Гос-
подъ Богъ нашъ.” Но азъ казвамъ: Господъ не мо же да бѫде 
благословенъ за този, който не знае да работи, а е благосло-
венъ за този, който знае да работи. Благословенъ е този Гос-
подъ, Който живѣе въ сърдцата на майки, бащи и слуги, които 
зна ятъ да слугуватъ.

Като ви говоря върху този стихъ, не искамъ да правите 
усилия изкуствено да го прилагате, а това слугуване да произ-
тича отъ едно вѫтрѣшно чувство, отъ едно вѫтрѣшно побуж-
дение. Нико му не казвайте: “Азъ съмъ слуга”, но животътъ, 
дѣлата ви да показватъ, че сте слуги. Азъ съмъ виждалъ много 
дъщери, които слѣдъ като работятъ въ кѫщи, започватъ да се 
оплакватъ и каз ватъ: “Е, много работихъ, пришки ми излѣзоха 
на рѫцѣтѣ.” Пришкитѣ, обаче, не сѫ признакъ, че човѣкъ е 
много работилъ. 

Поставете една селян ка и една гражданка на една и 
сѫща работа. Се лянката ще работи 10 часа и пришки нѣма да 
Ă излѣзатъ, а гражданката ще поработи 15 минути и ще има 
пришки по рѫцѣтѣ си. Ако сѫдимъ по пришкитѣ, ще излѣзе, 
че гражданката е работила повече отъ селянката. Това не е 
правилно. Пра вилно е да се рѫководимъ отъ онова велико 
чувс тво на доволство отъ себе си, което изпитваме, когато 
сме работили. Само по този начинъ меж ду насъ ще се въдвори 
братството. Да не казва ме: “Ама онзи не слугува.” Не, вие ще 
разрѣшите въпроса правилно за себе си, като се запитате така: 
азъ слугувамъ ли, показвамъ ли качества на слуга? Какъ ще 
познаемъ, че единъ художникъ е добъръ? — Ще разгледаме 
работата му, ще го на караме да нарисува една картина и слѣдъ 
като я нарисува, ще се произнесемъ дали е добра или ло ша. 
Когато кажемъ за нѣкого, че е музикантъ, произнасяме се, че 
е такъвъ, само слѣдъ като сме го чули да свири, и въ свиренето 
му има пълна хармония. Така постѫпваме въ всички случаи, 
ко гато даваме прѣцѣнка за нѣщо. 

Напримѣръ женитѣ казватъ: “Мѫжетѣ трѣбва да се попра-
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вятъ.” — Не, женитѣ трѣбва да се поправятъ. Мѫжетѣ казватъ: 
“Женитѣ трѣбва да се поправятъ.” — Не, мѫжетѣ да се попра-
вятъ.” Ще кажете: “Кой по-напредъ трѣбва да се поправи?” — 
Който се надпрѣвари да стане слуга. Жената, като излѣзе отъ 
реброто на мѫжа си и като видэ, че нѣма много знания, пожела 
да има такива и затова продаде своята честь. За голѣмство тя 
продаде честьта си въ рая, и то само за една ябълка. Вие ще се 
оп равдавате и ще казвате: “Ама тя била излъгана” и т.н. Не, 
първата ваша майка, тази първа кокона въ рая бѣше господарка 
тамъ и не бѣше научила закона на слугуването. 

Въ първоначалния езикъ думата “Ева” значи наука за 
малкитѣ величини. Господъ Ă бѣше опрѣдѣлилъ да изучава 
науката за малкитѣ величини, но тя не бѣше доволна и ка за, 
че ще учи голѣмитѣ величини и ще покаже на този хаплю, отъ 
когото е направена, че не стои по-долу отъ него. Но и двамата 
излѣзоха отъ рая. Вие сте женени, азъ не съмъ, но ще ви кажа 
как во е вашето състояние, слѣдъ като се ожените. Оженатъ се 
млади, и слѣдъ една недѣля всѣки отъ тѣхъ иска да бѫде гос-
подаръ и казватъ: “А да видимъ сега кой пѣтелъ ще пропѣе.” 
Нахокватъ се и започватъ помежду имъ психологически 
юм руци. Слѣдъ това започва примиряване, той иска извинение, 
тя сѫщо. Прощаватъ се. Мине малко врѣме, пакъ се скарватъ. 
Нѣма миръ мѣжду тѣхъ. Защо? — Защото и двамата искатъ да 
бѫдатъ господари въ кѫщата. Жената казва: “Какъ, при майка 
си бѣхъ слугиня, а тукъ искамъ да бѫда господарка.” Не, тази 
жена именно при майка си е била господарка; майката и бащата 
работятъ, а тя господарува. А сега тукъ, при мѫжа си, ще бѫде 
слугиня. Затова женитѣ, като се оженатъ, ще трѣбва да плюятъ 
на рѫцѣтѣ си, да се запретнатъ и да кажатъ: “Ела, Господи, на 
помощь, ще бѫда тукъ слугиня и започвамъ работа.” Сѫщото да 
кажатъ и мѫжетѣ. Азъ искамъ и вие, като уче ници на окултната 
школа, да си плюете на рѫцѣтѣ, тъй както и азъ съмъ плюлъ 
на рѫцѣтѣ си, и да бѫдемъ всички слуги на Господа. Слугата не 
трѣбва нито да прѣувеличава, нито да намалява нѣщата, които 
господарьтъ му е повѣрилъ. Като утѣшавашъ нѣкой твой братъ, 
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кажи му: “Братко, азъ зная защо си нещастенъ, не си научилъ 
зако на на слугуването, а искашъ да бѫдешъ госпо дарь.” Като 
утѣшавашъ сестра си, кажи Ă: “Сес тро, ти си нещастна, защото 
не си научила закона на слугуването, а искашъ да бѫдешъ 
господарка.” Слугуване трѣбва, но не наложително, а добро-
волно. Ако постѫпвате така, 95% отъ нещастия та ви ще се 
прѣмахнатъ. 

Този великъ законъ на слугуването се състои въ слѣдното: 
когато ние духовно възприемемъ да носимъ любовьта и всич ко 
да принасяме съ любовь, Господъ идва въ насъ. Любовьта е съз-
нателна, тя прониква навсѣкѫдѣ, тя ще започне да ти говори, 
тя е Богъ. Азъ не ви говоря, за да ви утѣшавамъ, но вие може 
да нап равите опитъ и да провѣрите това. Отворете сърдцето си 
и турете вѫтрѣ любовьта, и Господъ ще започне да ви говори 
тъй ясно, както никога не ви е говорилъ. Той ще ти каже: “Ето 
какъ ще ста не тази работа; тъй направи; ето какъ се слугу ва.” 

Прѣдстави си, че ти вървишъ въ Христовия пѫть и видишъ, 
че нѣкой богатъ човѣкъ раздава имането си и започва да слу-
гува на човѣчеството. Ти казвашъ: “Господи, ето единъ човѣкъ 
отъ добритѣ слуги.” Направи и ти сѫщото, бѫди и ти слуга на 
човѣчеството, щомъ харесвашъ дѣлата му. Азъ не говоря за 
материалното, но за това, което имате вѫтрѣ въ вашия умъ, въ 
вашето сър дце и воля; всичко това трѣбва да туримъ въ Цар-
ството Божие, въ това ново дѣло, което Господъ носи въ свѣта, 
за да изпълнимъ благата Му воля. Именно като слуги ние нѣма 
да напуснемъ поло жението си, нѣма да мислимъ дѣ сме; дѣто 
и да сме, все едно ще ни бѫде. Каква разлика има меж ду единъ 
слуга, разсиленъ при нѣкое министерс тво, и единъ слуга при 
нѣкой земледѣлецъ? Кой отъ тѣзи двамата слуги е при по-до-
бро положе ние? Азъ бихъ прѣдпочелъ да съмъ слуга на ни вата 
или въ нѣкоя градина, защото въздухътъ та мъ е чистъ. 

И тъй, ангелитѣ и светиитѣ сѫ първитѣ слуги. Тѣ не сѫ 
облѣчени съ мантии, съ великолѣпни одежди, но тѣ сѫ най-
добритѣ работ ници. Тѣзи ангели ще намѣрите между ученитѣ 
мѫже и жени, ще ги намѣрите между всички хо ра, които 
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утѣшаватъ нещастнитѣ и имъ казватъ: “Не бойте се, Господъ е 
между васъ, Той ще ви успокои.” Тѣ ги утѣшаватъ, а Господъ 
имъ каз ва: “Азъ съмъ тукъ, азъ ще уредя работата.”

Единственото нѣщо, което прави Господъ сега, е, че 
изпѫжда господаритѣ навънъ, т.е. не ги изпѫжда отъ свѣта, 
а имъ казва: “Вие си стойте, не се бъркайте въ нищо, ние ще 
ви нахранимъ.” Той ще имъ даде една голѣма трапеза, ще имъ 
даде легенъ съ вода да се измиятъ, ще имъ из чисти обущата, 
ще имъ наготви и ще ги пита: “Готови ли сте сега за трапе-
зата?”. Тъй гласи новото учение. 

И тъй, слугитѣ нѣма да изгонятъ госпо даритѣ, а ще 
имъ кажатъ: “Братя, вие като гос подари ще стоите на стола, 
а ние като слуги ще ви прислужваме.” Това е учението, което 
Хрис тосъ иска за васъ. И днесъ вече Христосъ иде, но не за 
господаритѣ на този свѣтъ, а за слугитѣ. Той като дойде, 
нѣма да пита дѣ сѫ учителитѣ, свещеницитѣ, владицитѣ, 
господаритѣ, а ще пита дѣ сѫ ученицитѣ на новото учение, 
слугитѣ. На първитѣ ще даде филони, корони и ще ги постави 
отвънъ, въ приемната стая. И тъй, щомъ си господаръ, щомъ си 
владика, проповѣдникъ или нѣкое голѣмо величие, ще оста-
нешь въ приемна та стая, а щомъ си ученикъ, щомъ си слуга, 
ще бѫдешъ при Господа. Тази мисъль ще схващате право и ако 
мислите така, ще разрѣшитѣ този въп росъ ребромъ. 

Идната година като дойдете, да не питате вече какъ ще 
се оправи тази работа. Този е единствениятъ пѫть, по който ще 
може да се оправи, другъ пѫть нѣма. Този е законътъ, който 
Христосъ е положилъ въ свѣта. Майкитѣ отъ хи ляди години 
сѫ започнали да прилагатъ този за конъ. Добрѣ започва всѣка 
майка. А нѣкои каз ватъ: “Тежка е тази работа, до сега сме били 
слу ги и за въ бѫдеще пакъ ще слугуваме.” Станете господари! 
И за господари има мѣста, и то по четни мѣста има за тѣхъ. За 
господаритѣ има опрѣдѣлени портфейли като за министри и 
се назначаватъ с указъ, а за слугитѣ нѣма никакво назна чение. 
На господаритѣ ще плащаме, а на слугитѣ нѣма да плащаме 
нищо, но за тѣхъ има другъ еди нъ законъ: всѣки, който слу-
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гува, ще му дадемъ една цѣлувка. А за господаритѣ ще кажемъ: 
“Добрѣ дошли, господа, заповѣдайте, вие сте отъ високо произ-
хождение, богатъ, ученъ човѣкъ сте, философъ, вие заслужавате 
нашитѣ почитания, уважения, но не и цѣлувка.” На слугата ще 
кажемъ: “Братко, ти си отъ низко произхождение, заповѣдай 
една цѣлувка.” 

И тъй, двѣ положения раздава Христосъ: на богатия и 
отъ високо произхожде ние човѣкъ — пари, а на слугата и отъ 
низко про изхождение човѣкъ — една цѣлувка. Не се отчай-
вайте! Който иска пари, господарь да стане, а кой то иска да 
работи безъ пари, слуга да стане! Ко муто е дотегналъ живота и 
иска господарь да ста не, да заповѣда на стола, а който не иска 
да почи ва, слуга да стане. Това сѫ принципи, които мо жете да 
приложите буквално. Като се срѣщнете, надпрѣварвайте се да 
си отдавате почитъ единъ на другъ; на такава велика работа 
обаче е способенъ само слугата. 

Сегашнитѣ дѣца азъ считамъ господари. Майката кара 
дѣтето си да се рѫкува, да цѣлува рѫка нѣкому, а то не иска, 
мръщи се. Майката казва: “Моето ангелче!”. Какъвъ старъ гос-
подарь е то! Нѣкои дѣца често си надуватъ ус тата, бузитѣ, а 
родителитѣ имъ ме питатъ защо правятъ така. На родителитѣ 
нищо не казвамъ, но въ себе си мисля: Старъ господарь е 
това дѣте. Това дѣте, като се надува, казва: “Голѣмъ съмъ азъ, 
имайте за мене по-голѣмо мнѣние!”. Такива погрѣшки има и 
въ духовнитѣ сестри. Нѣкои отъ тѣхъ, за да покажатъ, че не 
сѫ слуги и че много знаятъ, надуватъ се. И мѫжетѣ сѫщо се 
наду ватъ. Самото надуване е една негативна мисъль. Щомъ 
започнешъ да се надувашъ, ти си негативенъ, ти мислишъ, че 
нѣмашъ това, което трѣбва да имашъ и започвашъ да се демаг-
нетизирвашъ. За какво има да се надуваме? Ако у мене живѣе 
любовьта, по-хубаво нѣщо отъ това може ли да има? Що е любо-
вьта? Любовьта е Господъ, а Не го търси цѣлъ свѣтъ. И тъй, ние 
трѣбва да възприемемъ въ себе си любовьта, този живъ Гос-
подъ, и да Му станемъ слуги или да служимъ за едно съ Него. 
Така ще се научимъ на това велико изкуство да се обичаме, 
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но не може да има обичъ, безъ да се научимъ да слугуваме. 
Онзи, на кого то искашъ да слугувашъ, не трѣбва да гледашъ 
грѣшкитѣ му — правĂ се, че не ги виждашь и ще го обичашъ. 
Любовьта е като водата и тя казва: 

“Нищо, ти влѣзе при мене малко нечистъ, но ка то посто-
ишъ малко въ тази вода, ще се изчистишъ.” Казватъ за нѣкого: 
“Не го ли виждате кол ко е нечистъ?”. Нищо, водата като дойде, 
той ще попадне въ нея, ще постои малко и полека-лека тя ще 
го изчисти. Не считайте никого за неизправимъ, защото въ 
Божията любовъ всичко е чис то, стига да имаме търпѣние. 
Срѣщна ли ви на дути, ще зная, че сте господари, не сте ли 
надути — слуги сте. 

Нѣкои казватъ: “Дотегна ми вече да слушамъ какво нѣщо 
е любовьта.” А, тогава не си разбралъ какво нѣщо е любовъ. Въ 
свѣта има 35 000 000 начини, по които може да се опрѣдѣля и 
произнася любовьта. Нѣкои отъ тѣзи на чини ще ви покажа. 
Когато се произнася думата “любовъ”, трѣбва съ всичкия си умъ 
и съ всичкото си сърдце да проникнемъ и обхванемъ всичко, 
трѣбва да се научимъ да произнасяме правилно тоноветѣ. 
Щомъ се научимъ да пѣемъ правилно, хо рата ще ни харесатъ, 
но когато пѣемъ и мислимъ какво ли впечатление правимъ, 
съзнанието се раз двоява. Слѣдователно, когато любите, изва-
дете на вънъ всѣко съмнѣние; когото и да любите, той заслу-
жава вашата любовь, защото вие любите Бо жествената душа 
въ него. Никога не казвайте: “Съжалявамъ, че го обичахъ.” Съ 
това вие нищо не сте изгубили, а и вие, и той сте спечелили. 

Ще направя едно сравнение, отъ което ще видите как ва 
трѣбва да бѫде вашата любовъ. Да допуснемъ, че любовьта 
прѣдставя Божественъ огънь, въ кой то се разтопяват всички 
материали. Вие ми каз вате: “Азъ имамъ този Божественъ огънъ 
въ се бе си.” Азъ започвамъ да опитвамъ. Донасямъ ед на сламка 
и я поставямъ въ огъня — тя изгаря. Хубаво. Поставямъ една 
клечица — и тя изгаря. Пос тавямъ олово — то се топи и изгаря. 
Поставямъ желѣзо, сребро, злато — не се топятъ. Казвате: 
“Моята любовъ е Божествена.” Ако е Божестве на, тя щѣше да 
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разтопи всичко въ себе си. Лю бовъ, която не може да топи и 
изпарява желѣзото, не е любовъ; любовъ, която не може да 
топи и изпарява среброто и златото, не е любовъ. Божес твената 
любовъ трѣбва да стопи и изпари всички мисли и желания, 
които сѫ направени отъ желѣ зо, сребро и злато. Това е учението 
за слугуване то. Ако нашата любовъ може да стопи желѣзото, 
среброто, златото, ние ще бѫдемъ носители на новото учение. 
А кой огънъ може да топи тѣзи мѫчнотопими метали? — Само 
огъньтъ на слу гата. Огъньтъ на господаря не може да стопи 
жел ѣзото, среброто и златото. Слугата нѣма пари, бѣденъ е. 
Защо? — Защото подъ неговия огънъ всичко се топи и изпа-
рява. Че какъ ще се задър жатъ при този огънъ парите? При 
този огънъ всич ки мисли и желания отъ желѣзната категория 
ще изчезнатъ и ние ще бѫдемъ готови да служимъ на Господа. 
Азъ имамъ добро мнѣние за слугитѣ.

И тъй, дадохъ ви единъ методъ какъ да се лѣкувате. Ако ти 
е тежко на сърдцето, много желѣзо имашъ; ако не си доволенъ 
отъ живота си, много злато имашъ; ако мислишъ, че нѣмашъ 
зна ния, много сребро имашъ. Ще кажете: “Какъ тъй?” — Дайте 
нѣкому единъ левъ. Първо той ще бѫде доволенъ отъ него, но 
послѣ ще поиска да има два лева, слѣдъ това три, четири, петъ, 
шестъ лева и т.н., докато прѣзъ цѣлата година ще тру па, трупа, 
и ще замяза на натоварено животно. Ка то се върнете при Баща 
си на онзи свѣтъ, знаете ли какво ще ви каже Той? Той ще 
каже: “Пови кайте моя синъ-господарь! Е, синко, какво прави 
на земята? Събираше златни монети, разбогатѣваше, нали? 
Турете този мой синъ на стола, той е благородникъ. Повикайте 
сега моя синъ-слуга”, казва Господъ. Влиза слугата. Господъ го 
пита: “Какво прави на земята?” — "Е, Татко, всичко изпохар-
чихъ, колкото злато и сребро ми даде, всич ко изядохъ и похар-
чихъ." Бащата казва: “Доведе те ми най-хубавото теле, да ядемъ 
и да се веселимъ.” Тогава дохожда онзи синъ отъ нивата и като 
вижда такова угощение, казва: “Какъ така, азъ цѣлъ день работя 
на нивата, а за този се правятъ такива угощения!”. Надува се, 
разсърдва се. Ба щата казва: “Азъ за този, бѣдния си синъ, само 
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едно теле заклахъ.” Така стои разрѣшението на въпроса. Този, 
който е слуга, за него само едно теле ще заколятъ и ще яде, а 
на брата-господаръ ще има кѫща, ниви, пари. Братътъ-госпо-
даръ казва: “Да знаете, че азъ съмъ господаръ.” Малкиять бра-
тъ-слуга казва: “Тъй, братко, каквото кажешъ, тъй ще стане.”

И тъй, сега Христосъ се обръща къмъ всички ви и казва: 
“Вие, мои братя-господари, които ра ботите на нивата, и вие, 
мои братя-слуги, които сте изяли всичко и се връщате при 
Баща си, го тови ли сте да носите моето учение?”. Азъ вѣрвамъ, 
че мнозина отъ васъ сѫ готови, но прѣстанāте вече да се наду-
вате. Казватъ за нѣкого: “Хлътнало му е тукъ лицето.” — Да. 
А послѣ се надуе. Е, да, гайдичка е това. И тъй, за въ бѫде ще 
господаритѣ ще бѫдатъ гайди, а слугитѣ ще бѫдатъ играчи 
наоколо. Богатиятъ, господарьтъ ще свири съ гайдата виу-виу, 
виу-виу, а слугата ще скача: тропъ, тропъ, тропъ, тропъ. Тъй 
ще се оправи свѣтьтъ. И слугитѣ, и господаритѣ ще бѫдатъ на 
мѣстото си. Това е фигура.

И тъй, въ новото учение и за господаритѣ, и за слугитѣ 
ще има мѣсто. Ако си господаръ — гайда ще бѫдешъ, ако си 
слуга - хоро ще играешъ. ХорĈ ще се играятъ, ще се въртятъ, и 
така свѣтъть ще върви.

Въ васъ обаче, не ще така да бѫде; но който иска да бѫде 
голѣмецъ между васъ, нека бѫде слуга вамъ. Онова, което не 
засегнахъ сега, вие сами ще си го разрѣшите прѣзъ годината.

(Бесэда, държана на 24 августъ, вторникъ, 8 ч. сутри-
ньта.)
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Седми день — СРЭДА
      25 августъ

    6 ч. сутриньта

Добрата молитва.1. 
Благославяй, душе моя, Господа!2. 
Пытьтъ на живота.3. 
Ще се развеселя.4. 
Отче нашъ.5. 
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