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 Библията  е  написана  от  един  Дух ,  Който е диктувал на мнозина да пишат. 
Каквото Първичният човек е казал на Йезекиила, това и той е писал. Има един човек в 
света, който  никога  не  е  съгрешавал  и  не  съгрешава .  Той  е  Първичният  
човек .  Първичният човек  е  Христос ,  Който казваше на Петра: “Скрий ножа в 
ножницата си. Задачата ,  която  Бог  Ми  е  дал ,  Аз  ще  я  разреша”… “Тури ножа в 
ножницата си” – това значи: впрегни ума си на работа и мисли! 
 Кое е най-важното, което намерихте в Библията? Аз ще ви кажа: най-важното за вас 
е, че Бог във всичките векове е един и същ. И във времето на Адама, и във времето на 
Авраама, и във времето на Мойсея, и във времето на Христа, и в сегашните времена – 
Бог е един и същ, но само че методите, чрез които действа, са различни. Бог  е  един  и  
същ  и  в  Него  блика  живот ,  Любов .  Бог  е  пълен  с  Любов !  
 
 Главният  обект  в  Библията  е  животът  на  проявения  Бог  в  света  или  
проявлението  на  Христа .  Животът  на  всички  пророци ,  апостоли  – то  е  
все  изявяване  на  Божествения  живот  в  тях .  Централното  лице  в  Библията  
обаче  е  Христос .  Да  се  разбере  животът  на  Христа  в  най-широк  смисъл  – 
за  това  се  изисква  един  възвишен  ум .  Защото  според  степента  на  нашето  
съзнание  е  и  схващането  ни  за  Бога .  Ние  можем  да  схванем  Бога  като  
съдия  по  отношение  на  нашата  престъпност ,  а  можем  да  Го  схванем  и  
като  Любов  по  отношение  на  нашата  слабост  – както  майката  постъпва  с  
любов  по  отношение  на  детето  си .   
 
 В природата няма еднообразие, в нея съществува вечно разнообразие. Като четете 
Словото Божие, всеки нов ден ще го разбирате по различен начин. Има някои, които са 
чели Словото Божие и сега пак го четат и ми казват: “Едно нещо разбрахме от него – че 
колкото повече го четем, всеки ден откриваме по нещо ново в него.” Защо е така? Защото 
Словото Божие е живо. И в природата също така има един вечен растеж. Словото Божие е 
вътре в нас. Ние всеки ден се променяме в нашите схващания. Тези схващания също са 
вътре в нас. Тази лоза, т.е. Словото Божие, трябва да даде плод. 
 
 Ако  Духът ,  Който  е  живял  в  Христос ,  не  ви  предаде  Своята  мисъл ,  
никога  не  можете  да  разберете  свещените  книги .  Духът  се  е  проявявал  и  
чрез  пророците ,  и  чрез  Христос ,  но  продължава  да  се  проявява  и  до  днес .  
 
 Писанието ,  което  наричаме  Слово  Божие ,  е  живо .  И като го четем, ние 
сме в общение с тия души, които са го писали. Туй, което е казал Христос, то е живо. Някои 
казват: “Какво е казал Христос?” Щом изречеш тези думи, ти влизаш във връзка с Христа. 
Сега дойдат други тълкуватели, казват: “Ще можем ли с такива чисти души да влезем в 
общение?” То значи, като дойда до един чист извор, да питам: “Ще мога ли от теб да пия 
вода? Аз съм много грешен – ще мога ли да се измия от твоята вода?” Този извор казва: 
“Приятелю, пий колкото искаш, само  че  по-малко ,  защото  съм  студен .” 
 
 Като изучавате науката  за  небесните  светила , с нея заедно ще изучавате и 
свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. Засега свещените 
книги са затворени за хората. Няма  да  мине  много  време  и  тайните ,  които  те  
крият  в  себе  си ,  ще  излязат  наяве ,  ще  станат  достъпни  (ако не за всички 
хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях). За тази цел вие трябва да се 
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приготвите да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползвате от знанията, които днес 
имате, бъдещите знания ще представят нещо по-мъчнодостъпно за умовете ви. 
 
 Като четете Библията, трябва да прониквате във вътрешния смисъл, който е вложен 
в отделните книги. Забележете реда, по който са наредени книгите на Библията.  Първата  
книга  е  “Битие”  – начало  на  нещата .  Втората  е  “Изход”  – излизане .  Третата  е  
“Левит”  – ръководна  книга  за  онзи ,  който  е  излязъл  вече  и  започнал  да  ходи .  
Четвъртата  книга  е  “Числа”.  Числата  подразбират  сметка ,  изчисление  за  
колко  време ,  за  пример ,  човек  може  да  проходи  самостоятелно .  След  “Числа”  
иде  книгата  “Второзаконие”- приложение  на  закона .  Има  ли  закон ,  нужно  е  
приложение .  После  иде  книгата  “Иисус  Навин” .  Иисус  Навин  е  един  от  
героите ,  който  се  учи  при  Мойсея .  Като  дойдете  до  книгата  “Съдии” ,  
помислете  защо  се  е  създала  епохата  на  съдиите .  Явяването  на  съдиите  
почива  на  нещо  дълбоко .  След  “Съдии”  иде  книгата  “Рут”  – влиянието  на  
жената  в  света .  След  това  вече  иде  царският  период .  Еврейският народ, който се 
счита за избран народ от Бога, възприе едно външно влияние – царизма. Той започна да се 
управлява от царе, между които особено забележителни са Давид и Соломон. Във времето 
на Соломона културата стигна своя разцвет. След него започна упадък  на  еврейската  
култура  и  мъдрост .  Пророците  носят  друга  култура  на  човечеството . Те 
обръщат вниманието му върху бъдещия живот, като говорят за далечното бъдеще, за 
новата култура в света. Като изучавате Библията съзнателно, вие дохождате до 
заключението, че животът на миналото, описан в тази книга, е живот и на отделния 
човек. Всеки човек минава през “Битие”, “Изход”, “Левит”, “Числа”, “Второзаконие” и т.н. 
Като се стреми да се освободи от старото и да придобие нещо ново в себе си, по този 
начин той се учи. 
 
 Вие четете набързо “Отче наш” и както четете – така става. Светът бързо си 
върви и не се оправя. Не ви упреквам, но ви казвам, че вие сте чели свещената Книга 
набързо, като литературно произведение, и нищо не сте разбрали. Има особен начин за 
четене, който ще донесе особено разбиране. Особеното се състои в това, да четеш с 
любов. Тогава ще те озари особена светлина, в която нещата се виждат ясно. Има стихове 
в Писанието, които, четени  с  любов  и  прозрение ,  откриват  пред  човека  
картини  на  миналото  и  бъдещето .  Бог  не  е  престанал  да  говори  на  човека  
и  няма  да  престане . От хиляди години Той говори, но малко се възприема от това, 
което говори. И днес Той говори по нов начин. 
 
 В Господнята молитва има три важни думи: “Да се свети името Твое, да дойде 
Царството Твое, да бъде волята Твоя”… Волята Божия няма да се изпълни, докато нашият 
ум не стане седалище на тази Негова воля. А когато се казва: “Не ни въвеждай в 
изкушение”, иска да се каже да не ни дава изпитания, които не можем да понесем… И 
така, Господ иска от нас: 1. Да  осветим  името  Божие  – по  отношение  на  
тялото ;  2.  Да  дойде  Царството  Божие  – по  отношение  на  сърцето ;  3. Да  
бъде  изпълнена  волята  Божия  – по  отношение  на  ума .  
 
 В Господнята молитва е казано: “Не въведи нас в изкушение, но избави нас от 
лукаваго.” В превода на този стих има нещо пропуснато, поради което се явява известно 
противоречие, една непоследователност. Щом се молим на Бога да не ни въвежда в 
изкушения, защо трябва да се молим да ни избави от лукавия? Правилно би било така: “И 
въведи нас в изкушение, но избави нас от лукаваго.” Изкушението  подразбира  
изпитание ,  изпитване .  Чрез  изкушението  човек  се  изпитва  да  познае  колко  
може  да  издържа .  Когато  ни  поставят  на  изкушения ,  т .е .  на  изпитания ,  
тогава  има  смисъл  да  се  молим  на  Бога  да  ни  избави  от  ръцете  на  
лукавия .   
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 Някой прочете Библията един-два пъти – мисли, че е разбрал нещо. Има начини за 
четене, за разбиране на тази книга. За да разбереш тази книга, която е писана преди 2000 
години, трябва  да  преживееш  това ,  което  тези  писатели  са  писали . Не 
можеш да разбереш Давида, ако не минеш през неговия път. Не можеш да разбереш 
пророчеството на Исайя, ако не преживееш това, което той е преживял. 
 
 Някой прочете Библията един път и мисли, че това е достатъчно. И десет пъти да я 
прочете, няма да я разбере. Всяко нещо е разбрано, когато се посади и даде плод. Ето ,  и  
аз  посаждам  Словото ,  което  ви  говоря .  От  време  на  време  поглеждам  дали  
е  израсло .  Ако  е  израсло  – дали  е  дало  плод .  Колцина  от  вас  имате  саксии  за  
посаждане  на  това ,  което  слушате? 
 
 След като прочетете цялото Евангелие, цялата Библия, две идеи има: Старият 
Завет е Завет на Земята – според този закон, ако ти не изпълняваш волята Божия, веднага 
ще те осъдят на смърт; Евангелието е закон на свободата. Казва: “По свобода ще 
изпълниш Божия закон, но ако не изпълниш, и тогава ще те сполети същото.” Ако  ти  
живееш  по  Любов ,  сам  себе  си  ще  съдиш .  Ако  живееш  по  закон  – други  ще  
те  съдят .  Ако  не  живееш  по  закон ,  ти  сам  ще  се  съдиш .  Ако  живееш  по  
Бога ,  ще  оставиш  Бог  да  уреди  твоите  работи .  Ти ще добиеш най-високото 
състояние: ти ще мислиш, ще чувстваш, ще постъпваш – ще оставиш Бог да уреди твоите 
работи. Ако не мислиш правилно, ти не можеш да очакваш Бог да дойде и да уреди твоите 
работи. Други ще ги уреждат. Казвам онова, което вие трябва да приложите на Земята: 
най-първо  вие  не  се  отказвайте  от  живота !  
 
 Когато четете Библията и Евангелието, дето се говори за Христа, за 
пророците, за добрите хора, които са живели по това време, вие трябва да се 
свържете  с  тях  и  да  отправите  мисълта  си  към  онази  посока , дето и те са 
отправяли своята мисъл. Свържете ли се с тия разумни души, не питайте дали 
Христос ви разбира, дали Бог ще приеме молитвата ви. Щом отправите съзнанието си 
към общото съзнание на всички същества, все ще получите нещо от общото благо, 
независимо от това дали го заслужавате или не. Достатъчно е да отправите 
съзнанието си нагоре, за да получите поне по едно самунче – на човешки език казано. Не 
отправите ли съзнанието си към съзнанията на всички същества, колкото да плачете 
и да се молите на Бога, нищо няма да получите. Бог  не  обича  да  се  занимава  
само  с  едно  лице .  На вашата молитва Той ще отговори: “Ще почакаш за утре!” На 
другия ден ще станеш рано и ще чакаш да дойде определеният момент, когато  
всички  души  отправят  съзнанието  си  към  Бога .  Тогава и ти ще отправиш 
мисълта си към Него и няма да питаш дали си в права посока, или не, дали ще видиш Бога. 
Това са второстепенни въпроси. За тебе е важно да отправиш ума си нагоре и да чакаш – 
все ще получиш нещо от общото благо. И слепият не вижда, но като погледне нагоре, все 
ще дойде някой да му тури едно самунче в ръката. Той казва: “Слънцето не видях, но хляб 
получих.” Това е достатъчно за него. Това са фигури, които изясняват добре идеята. И тъй, 
всички хора трябва да отправят съзнанието си към Бога. – “Де е Бог?” – Бог е на това 
място, към което всички разумни и добри хора отправят ума си. Не само хората, но 
всички същества, от най-малките до най-големите, отправят ума си към Бога. 
 
  Вземете превода на свещените псалми от еврейски език. Те се четат много мъчно, 
не са преведени както трябва и онези, които са ги превеждали, те са били далеч от да 
разбират вътрешния смисъл на онези псалмопевци, които са ги писали преди хиляди 
години. Следователно не е упрек, че те не могат да преведат вътрешния смисъл на един 
псалом или пък да разберат съвременното Евангелие, което е писано преди 2000 години, 
или пък Посланията на апостолите, за пример Посланията на ап. Павла. А днес те седят и 
се догаждат тъй, както геолозите се догаждат за Земята, както астрономите се догаждат за 
Слънцето, както биолозите, химиците, физиците се догаждат по известни въпроси. И 
всички все с догадки ходят. 
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 Когато четете Библията, трябва да имате предвид две неща: духа и плътта. Духът  
подразбира  вътрешния  смисъл  и  съдържание  на  прочетеното ,  а  плътта  – 
буквата ,  външната  му  форма .  Плътта подразбира променливия, неустойчивия 
живот; Духът – вечното, Божественото начало на нещата. Духът  и  плътта  коренно се 
различават, но като се говори за тях, човек не трябва да се спира много, да ги 
разграничава какво е плътта и какво – духът. В плътта се крият условията за всички видове 
престъпления. Обаче не смесвайте страданията, причинени от престъпленията, с 
вътрешните, по-високите страдания. Страданията  са  преходен  период  от  
плътта  към  духа .  Страданията  са  граници  между  плътта  и  духа . Който не 
може да мине през тази граница, той не може да влезе в духа. Някой се смущава, безпокои, 
защо му идват страдания. Ако не страда, човек не може да мине от неустроеното, от 
нечистото, от държавата на плътта към мястото на духа. Следователно  смъртта  
царува  в  плътта ,  а  животът  – в  духа .  
 
 Сега четете Библията по буква, без дълбоко разбиране на нейното съдържание. В  
Библията  външните  форми ,  числата ,  събитията ,  законите  – всичко  е  
символ ,  и  за  да  я  разберете  и  да  се  ползвате  от  нея ,  ще  трябва  да  
намерите  реалността ,  смисъла  на  друго  място .  Или (да преведа на ваш език): 
вие имате една ябълчна семка. Аз казвам: “В тази семка се крие цялото дърво.” – “Как е 
възможно?” – “Вземете семката, изровете малка дупка, посейте я – след 10 години ще 
имате едно голямо дърво.” Ако всяка една мисъл, като една семка, не я вложите във вашия 
мозък и не работите с вашия ум, с вашето сърце, с вашата воля – всеки текст от Библията 
ще ви остане неизяснен, а той трябва да се разчепка, да се проучи по-дълбоко, да се 
разбере – не да се чете механически или пък да му давате свое повърхностно 
тълкувание. Така само думата “любов” ако вземете и я изговаряте често и я проучвате, ще 
опитате нейното съдържание – тя ще развие една динамическа сила у вас. Невъзможните 
неща за вас ще бъдат възможни. 
 
 Човек трябва да регулира силите в своя организъм. Това може да се постигне чрез 
връзка с Първата Причина, с космическото съзнание. Само по този начин човек може 
правилно да се лекува. Космическото  съзнание е в сила да  регулира  енергиите  в  
човешкия  организъм ,  като  ги  насочва  в  права  посока . Когато имате връзка с 
Божественото или космическото съзнание и започнете да изучавате някой предмет, то ще 
хвърли светлина във вашето съзнание и вие лесно ще изучите този предмет. На това се 
дължи фактът, дето едни хора разбират Библията правилно – по дух, по вътрешен 
смисъл, а други я взимат само в буквален смисъл. Първите имат връзка с космическото 
съзнание, а вторите нямат такава връзка.  Да  разбирате  Библията  правилно  – 
това  е  изкуство  и  наука .  Да  разбирате  вътрешната  връзка  на  живота  – 
това  е  изкуство  и  наука .  
 
 Някои окултисти твърдят, че за да се постигне това нещо (да възпитаме и 
очистим ума си и да облагородим сърцето си – бел. Р.Ив.), изискват се поне 777 живота, 
и то епохални, през които човек да е играл някаква велика роля. Покрай тези животи има 
още много незабелязани. Ако някои религиозни хора слушат тия неща, ще кажат: “Това 
учение е еретическо, не е по Бога”. Чудно нещо! Да се казва на хората, че те се раждат и 
прераждат, не било по Бога, а да отиват на бойното поле да се бият и убиват – това е 
по Бога! При това някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се говори за 
прераждането. Казвам: на  всяка  страница  в  Писанието  се  говори  за  
прераждането ,  но  то  се  отнася  само  до  онези ,  които  имат  очи  и  могат  да  
виждат ,  и  за  онези ,  които  имат  уши  и  могат  да  чуват .  Преди всичко 
прераждането  не  е  закон  на  материята .  Да се облича човек – това е закон на 
материята, а да се преражда – това е закон на човешкия дух. Когато се казва, че човек 
един път само се ражда, това се отнася до Божествения свят, дето има само един дълъг 
ден, а когато се казва, че човек се преражда много пъти, ние разбираме материалния свят, 
дето могат да се реализират идеите, които Бог е вложил в човека. 
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 Като четете Евангелието, вие се натъквате на някои неразбрани неща. За да ги 
разберете, трябва да работите с неизвестни числа. Защо? Защото  много  работи  от  
Словото  на  Христа  са  пропуснати .  За да ги намерите, вие трябва да познавате 
математическите закони и правила и с тях да откривате неизвестните. Както 
палеонтолозите по отделни кости на животни, съществували в предисторически времена, 
могат да възстановят цялото животно, така и вие от известното, което ви е дадено от 
Словото на Христа, можете да дойдете до неизвестното. Когато изучава мистичната 
страна на духовния свят, човек работи с неизвестни числа. Като четете Евангелието, 
вие се спирате върху живота на Христа като главен обект. Защо? Защото  животът  на  
Христа  представлява  сбор  от  живота  на  всички  напреднали  души ,  
съществували  преди  Него .  Като  е  дошъл  на  Земята ,  човек  изучава  сегашния  
си  живот ,  но  същевременно  той  трябва  да  прониква  и  в  своите  минали  
животи .  Човек  трябва  да  знае  през  какви  форми  е  минавал .  
 
 И най-малката опитност струва  повече  от много философски трактати. В 
какво се заключава стойността на Библията? Тя е ценна за това, че изразява живота на 
един народ във всички негови прояви. И досега още християните не са достигнали до 
висотата  на  еврейския  народ .  И  Евангелието ,  и  животът  на  апостолите  
пак  изнасят  живота  на  евреите .  Има ли нещо лошо в това? Някои не обичат 
евреите. Може да не обичаш дрехата на един човек, но ако той ти донесе хляб, ще му 
благодариш. Дрехата му не е хубава, но хлябът е хубав. Това ,  което  е  хубаво  у  
евреите ,  не  може  да  им  се  откаже .  Бъдете  справедливи !  
 
 “И векът ти ще възсияе като пладнешкото слънце, а мракът ти ще се превърне в 
зора” (Йов 11:17). Вековете ,  за  които  се  говори  тук ,  са  епохите , през които 
минава развитието на човека: златен ,  сребърен ,  меден  и  железен . Железният век е 
най-далечният, а сега  идва  епохата ,  в  която  ще  настъпи  златният  век , за 
който човечеството жадува и в който ще заживее. Ние  не  притежаваме  друга  книга  
като  Библията !  На мнозина тя може да изглежда разхвърляна, съставена без 
определена система и безсмислена, но там  се  съдържат  велики  истини ,  които  
като  възприемем ,  ще  се  възстанови  хармонията  в  света… 
 … От своя сребърен период човечеството е преминало в медния си период, след 
който следва железният, в който се намираме сега, но и той вече изтича и  сега  ще  се  
върнем  пак  отново  в  пролетта .  В това развитие действат определени закони, 
между които и законът за растенето и падението. 
  

* 
 Библията е една книга на миналото. В Евангелието е писано какво е говорил 
Христос на хората. Но  и  днес  Той  не  е  престанал  да  говори . Той е говорил 2000 
години и сега говори, и в бъдеще ще говори. Някои признават Стария Завет, други 
признават Новия Завет и казват: “Ново няма вече.” Слънцето веднъж ли изгрява? – Много 
пъти изгрява. Дърветата само веднъж не цъфтят, много пъти цъфтят. Реките само един 
път не текат – постоянно текат. Трябва да имате ясна представа за живота – той е 
важен. Трябва да разрешите вътрешния живот. Щом разрешите вътрешния живот, и 
външния ще разрешите. 
 
 Ако бих имал време, бих ви изтълкувал защо Христос е говорил с притчи. Това 
представлява един определен метод, определен начин да предаде Своето учение на 
света. Понеже в  Неговото  време  хората  не  бяха  готови  за  учението  Му , Той 
даде на света тези образи, за да може то да се запази за нашето време. Ако Христос 
дойде сега, Той няма  да  се  занимава  с тези образи. Той ще говори други неща. Онези, 
които преди 2000 години не са Го разбрали, трябва да Го разберат. Тогавашното  
учение  на  Христа  е  основа  на  сегашното ,  което  Той  ще  изнесе  пред  света , 
и затова именно тези форми, които са Негово дело, ще претърпят известни промени – 
кръвоносните съдове, дихателната система, всички клетки ще претърпят изменение. 
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 Когато здравият човек чете една книга, например Библията, той я чете с дълбочина, 
с разбиране. Има три начина, по които може да се чете Библията. Първият начин – човек я 
чете като обикновена книга, без да се задълбочава в нея. Вторият начин – човек я чете с 
вдълбочаване, с мисъл, вследствие на което всички образи в нея му се представят като 
живи. Те са живи лица за него. И най-после третият  начин  е ,  когато  човек  чете  
книгата  и  прилага  всичко ,  което  има  своята  практическа  страна . Когато 
четете за Христа, например, вие можете да се свържете с Него, с този велик човек, и да се 
разговаряте, като че това е станало не преди 2000 години, но като че става в тази епоха. 
Казвате: как може да бъде това? Да, това е възможно, защото Христос и днес живее, и 
днес е с 2000 години по-стар, отколкото е бил преди.  
 
 Мощна  сила  се  крие  в  книги ,  писани  под  диктовката  на  Духа .  Такива са 
свещените книги и Евангелието. Евангелието съдържа цяр за всички накърнени чувства, за 
безверието, за обезнадеждването, за безлюбието и т.н. Евангелието дава цяр за 
примиряване на хората. Обаче човек трябва да знае как да употребява тия церове. Може 
ли музикантът или певецът да свири или да пее, след като се е нахранил добре? Трябва да 
мине най-малко половин час след яденето, за да може човек да пее или да свири. И тъй, за 
да разбира Божиите пътища, човек трябва да е смлял материалните работи в сърцето си. 
Той трябва да е разрешил материалните въпроси. Това не значи, че той трябва да се 
откъсне от физическия живот, но  не  трябва  да  се  товари  с  работи ,  които  не  са  
по  неговите  сили .  
 
 Казано  е  в  Писанието :  “Всяко  дихание  да  хвали  Господа . ”  Да  хвалите  
Господа ,  това  значи  да  се  интересувате  от  Неговата  Мъдрост  и  знание ,  
от  всичко ,  което  Той  е  създал .  Щом  вие  се  интересувате  от  него  като  
професор ,  и  Той  се  интересува  от  вас .  Ще  знаете ,  че  няма  по-велик  и  по-
мъдър  професор  от  Господа .   
 
 Много християни, като вземат Евангелието, четат стиховете и казват: “Христос това 
е казал, онова е казал.” Не е важно само какво е казал Христос, но  в  казаното  от  
Христа  има  толкова  методи  за  приложение !  Тези методи вие учили ли сте ги? 
Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате. Вие цитирате стиха и казвате: “Трябва 
да се обичаме.” Е, това е само едно философско разсъждение. А  да  знаеш  да  обичаш ,  
без  да  подозират  това  хората ,  то  е  цяло  изкуство ! (38, с. 130) 
 
 Има няколко вида чистота – физическа, духовна и Божествена. И една свещ 
свети, но ако имате две, три, четири и повече свещи – светлината е по-силна. Да мисли 
човек, че като има една свещ, повече не са му нужни – той е на крив път. Че сте познали 
Бога отчасти, че четете Библията и Евангелието – това още не е всичкото знание. Да 
четеш Библията – това не значи, че си спасен. В Библията са изнесени опитностите на 
хиляди хора. Минали ли сте през техните опитности? Придобили ли сте тяхното 
знание? И това, което е писано в свещената Книга, не представя всичкото знание в света. 
Много още има човек да учи, докато завърши своето развитие на Земята. Като се 
обезсърчават, някои казват, че няма да излезе човек от тях. Ако не излезе човек, какво 
друго може да излезе? Как могат да твърдят това, когато не знаят какво всъщност е 
човекът?  
 
 Във великата школа на природата, която аз наричам окултна , се прилагат 
различни методи. Ако сте достойни ученици, тези методи ще ви се поверят. Забелязвам, че 
малко четете. Много се учат само от това, което е писано във вестниците. Запитайте някого 
от тези, които се смятат за учени, чели ли са известен автор, те ще ви кажат: “На нас не ни 
трябват тия неща.” Те не са чели даже и Библията, не са проучвали основно по-важните 
места, нито са правили своите научни бележки. Бих желал у всички вас да се зароди 
желание да четете, а след това – да работите, да  приложите  това ,  което  сте  
прочели . Четене и прилагане! Това са две съществени неща за вас. Вие повтаряте това, 
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което съм казал аз. Но аз изнасям това, което казва живата природа. Трябва да 
работите над себе си! Едни от вас са свършили преди 20 години университет и не четат, 
не следят новите научни изследвания. Трябва  да  бъдете  съвременни .  Целият  
свят  е  в  движение .  Важно  е  през  какво  сега  преминаваме .  Нужна  е  връзка  
между  миналото ,  настоящето  и  бъдещето . 
 
 
 Те  (Свещените  книги  – бел .  Р .Ив .)  трябва  да  се  изучават  така ,  че  да  
се  свързвате  с  всеки  пророк  или  апостол ,  за  когото  четете .  За  пример ,  
ако  четете  псалмите  на  Давида ,  трябва  да  се  свържете  с  него .  Когато  се  
свържете  с  Давида ,  вие  ще  разберете  какво  е  вложил  той  във  всеки  псалм  
и  ще  можете  да  се  ползвате  от  него .  Всеки  псалм  представлява  известна  
формула ,  известен  ключ ,  с  който  се  отварят  тайните  на  природата .  
Казвате :  “Бог  е  Любов”.  За  да  може  това  изречение  да  произведе  нужния  
ефект  в  душата  на  човека ,  той  трябва  да  знае  ключа ,  с  който  може  да  го  
отвори .  Също  така  и  думите  “Мъдрост”,  “Истина ”,  “правда”,  “добродетел ” 
имат  ключове ,  с  които  се  отварят .  Който  разполага  с  тия  ключове ,  само  
той  ще  може  да  се  ползва  от  енергиите ,  които  думите  съдържат  в  себе  
си .  Само  онзи  знае  смисъла  и  силата  на  въздуха ,  на  водата ,  на  хляба ,  
който  се  е  лишавал  от  тях .   
 
 
 

* * * * * * * 
  

150 години от рождението на  
Учителя Петър Дънов  

 
София, 2014 
 

Подбрал и обработил: 

 

Съставител: Росица Иванова 
         „БЯЛО БРАТСТВО”  /  София, 2003 /  

 

           
 




