БОЯН БОЕВ – СТАТИИ И СКАЗКИ

Любов
“Бог е Любов.”

Увод
Аз турям този стих за основа на Великата Божествена наука в света, която включва
всички други науки в себе си.
Аз проповядвам една велика наука на Любовта като стремеж, като чувство, като сила и
като принцип, която ще разреши всичко. Любовта като принцип е във всичко и над всичко. В
Любовта като принцип няма никакви противоречия. Тя примирява всички противоречия в
света. Христос е изявление на тази велика Любов. За тази Любов се казва в Писанието, че тя е
връзка на съвършенство.
Изучаването на Любовта е една велика наука, с която новото небе и новата земя ще се
занимават. Тази наука е необходима за вас. Човешкият живот се гради главно върху Любовта.
Вън от Любовта никаква философия не съществува.
1. Необходимост от Любовта
За да разрешите загадката на живота, трябва да турите за основа Любовта. Започнете с
Любовта, тогава ще ви дойде на помощ Мъдростта и най-после – Истината.
Животът ще дойде само с Любовта. Без Бога, без Любовта вие не живеете, вие сте
мъртви.
Защо трябва да обичате? За да придобиете живота. Който обича, той придобива живота.
Подтикът на развитието зависи от Любовта, а после иде Мъдростта, да помага. И
всичкото развитие е света зависи от малкото, а не от голямото. Първо е малкото, слабото
семенце, а после – грамадният дъб.
За нас е важна Любовта. Без Любовта животът не може да се прояви и да се разбере.
За да прояви своите възможности, човек се нуждае от Любов.
Любовта озарява съзнанието на различните същества според степента на тяхното
развитие.
Господ е в Любовта. Ако любите, Той е във вас. Не любите ли – няма Го.
Любовта присъствува в човека, само ако той може да я разбере, оцени и правилно
използува. Който разбере и познае Любовта, той живее в рай; който не я разбере, живее в ад.
Ние не може да чакаме хората да ни любят. То значи, да седим пред печка и да чакаме
да ни донесе друг дърва да се стоплим. Вие сами трябва да любите – туй е законът.
Новият живот изисква всички хора да се подчинят на великия закон на Любовта.
Любовта трябва да се постави като връзка в отношенията на хората. Ако животът не
подразбира Любовта, той е безсмислен.
Трябва да умрете за този стар свят и да възприемете любовта на брата. Хората се
нуждаят от Божествената Любов.

Стр. 1 от 12

БОЯН БОЕВ – СТАТИИ И СКАЗКИ

Всеки трябва да работи съзнателно върху себе си, да приготви условията за идването на
Любовта.
Нужно ви е ново знание, ново съзнание на любовта. Любете всички хора, любете всички
живи същества, но разумно. Обичайте всичко. Разширете съзнанието си, колкото е възможно
повече. Обичайте всичко, което виждате на небето и земята, защото то е проява на Бога, на
Любовта.
Тогава ще постигнете едно : душата ви ще стане мощна и умът ви светъл да разрешавате
задачите си.
Успехът на човека зависи от магнетичната любов, от магнетичната сила, която той
съдържа в себе си.
Отдавайте правото на всеки човек и го подкрепвайте в неговите добри стремежи.
Любовта движи всички същества. Всяка работа, за да може да я свършим, непременно
трябва да имаме любов. Тя е велик фактор в съзнанието на ония, които я имат.
Има една врата в живота, през която човек трябва да влиза. Тази е “ врата на Любовта”.
Тя е първата врата, през която животът влиза. Вратата на Любовта е началото на този царски
път, пълен с велики подвизи.
Искате ли да се развивате правилно, трябва да имате любов. Единственото нещо, което
може да внесе у човека и влага, и топлина, и светлина, е Любовта. Има ли любов в себе си,
човек ще прогледа за всички неща.
Любовта е основа на всичко. Това се отнася и до този и до онзи свят. Който има любов,
той ще познава хората и външно, и вътрешно.
Ето защо, млади или стари, всички хора трябва да се обичат и да обичат.
Любовта е извор, който постоянно тече и дава. От хората се иска само да се отворят, за
да може любовта направо да се втича в тях.
Едно се иска : Люби, жив бъди! За да влезеш в университета на светлината, иска се
любов.
2. Що е Любовта?
Любовта е творческа сила, която дава живот. Обичта гради върху това, което Любовта
твори.
Истинската Любов е онази първична сила, която дава тон на живота. Чувствата са само
проводници на Любовта.
Любовта е жива сила, която произтича от Висшето, от Божественото.
Любовта е една постоянна, разумна сила в света, в която Бог пребъдва и сам живее. И
затова Любовта е единствената сила, на която и доброто и злото се подчиняват.
Любовта е единствената сила, която ще оправи света. Тя е мощна творческа сила, която
се посажда в благостта като в благоприятна за нея почва и там се обработва, израства и се
развива.
В света има само една сила – Любовта. Тя е, която ще повдигне света. Всичко друго е
суета.
Любовта е оная мощна възвишена сила, която повдига човека. Влезе ли Любовта в
живота на човека, той ще върви от сила в сила, от слава в слава и дейността му ще се
увеличава.
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Магическа сила крие в себе си Любовта! Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря.
Тя преобразува отрицателните сили в положителни; повдига човека от земята към небето. Тя
може всичко да направи. За Любовта всичко е възможно. Тя върши чудеса.
Любовта е онази велика мощна сила в света, която е в състояние да се справи с всички
мъчнотии, противоречия и разочарования в живота на човека.
Любовта е онази сила, която създава, която възраства.
Любовта е онази велика сила, която дава възможност на всички същества, от наймалките до най-големите, да се проявят. Тя дава условия да се прояви животът. Истинското
проявление на човека е само в любовта.
Любовта е космическа сила, която движи всичко в света. Любовта движи всички
планети, всички слънца, целия свят.
Единствената сила, която разрешава всички индивидуални, семейни, обществени
въпроси, въпросите на човечеството, това е само любовта, в която има абсолютен морал.
Велика сила е Любовта! Достатъчно е една душа да ви обича, за да бъдете подкрепени в
мъчнотиите на вашия живот.
Любовта е онази велика сила, която може да понесе най-големите страдания без падане
на духа.
Любовта е онази сила в света, която изключва всякаква ревност и противоречия, всяко
насилие и омраза и всички престъпления. Любовта преобразява човека, прави го готов за
всички жертви.
Любовта е сила, която не отстъпва пред никакви външни насилия. Любовта е сила, пред
която нищо не може да устои. Защото любовта е проява на Бога.
Любовта е живата енергия, която туря всичко в изправност. Тя дава живот на всички
същества. Тя е сила, която запазва всичко.
Любовта е жива, разумна сила, която примирява всички противоречия. Любовта е
единствената мощна сила, която носи и за вас и за онези, които идват след вас. Чрез Любовта
се постигат всички идеали на човешката душа. Мощна сила е Любовта! Тя твори, създава,
организира. Тя внася новото в света.
Любовта е велика идея, велик импулс. Тя е една, неделима. В тая Любов се крие всичко,
и братство, и свобода, и знание, и мъдрост и култура и цивилизация.
Любовта е пробуждане на съзнанието, при което у човека се явяват условия за ума да
мисли и за сърцето да чувствува. Любовта внася живота.
Любовта е признак на пълнота, на единство на всички сили, чувства и способности на
човешкия дух.
Любовта е велик процес, който постоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината
на човешкото сърце и силата на човешкото тяло.
Любовта прави човека съвършен. Тя е причина за вечното обновление, за вечното
подмладяване на човешката душа.
Най-великото изкуство в живота е любовта; да любиш, това значи да съчетаваш
цветовете и силите на живота, да изразяваш възвишеното, благородното, скрито в човешката
душа. Да любиш човека,значи да му дадеш това, от което душата му се нуждае.
Под любов ние разбираме присъствие на доброта и разумност.
Любовта изпълня душата и като влезеш в нея, ти чувствуваш пълнота и влизаш във
връзка в цялата вселена. В нея мислиш правилно, чувствуваш правилно, действуваш
правилно.
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Любовта е първият акт в света, който събужда човешкото съзнание. Спасението е в
Любовта. Бог е Любов. Значи, спасението е в Бога. Спасението е велик акт. То подразбира
освобождаване на човека от смъртта.
Любовта, това е най-хубавото състояние, което човек може да има тук, на земята. И
когато тази любов дойде, човек става силен и решителен, може да върши всичко, което
трябва.
Любовта е най-възвишеното чувство, което свързва човека с Бога. Това е едно свещено
чувство, най-свещеното, най-мощното, Божественото чувство, което твори в света и пред
което ангелите се прекланят с благоговение. Любовта подразбира светли мисли и благородни
чувства. Светлите мисли са лъчи на светлината на Божественото Слънце, а добрите чувства –
лъчи на топлината на Божественото Слънце.
Любовта е най-възвишеното, най-благородното чувство в човешката душа. Когато това
чувство се яви в душата ви, аз го наричам прозрение; човек получава такава сила, че той се
примирява с всичко. И в нищо не вижда зло, не само, че не вижда зло, но той е майстор –
всички неща може да превръща в добри. Той е станал маг.
Любовта включва благото на всички същества. Любовта подразбира всичкото благо,
при което светът може да се възпитава. Любовта мисли всякога не за своето благо, но за
благото на другите. Любовта е желание, благо на всичко съществуващо. Що е любов? – Да
желаеш благото на другите, както го желаеш на себе си.
Любовта е среда, в която човек живее и без която не може. Никое същество не може без
любов. Каквото е водата за рибите и въздухът за птиците, такова нещо е любовта за човека.
Любовта е майка на света. Тя е създала всички организми, всички същества. Тя е родила
и слънцата. Цялото небе не е нищо друго, освен изложба на любовта.
Любовта е Божествената майка, която трябва да се почита, който люби, той е добър,
праведен, добър човек.
Любовта е сбор от доброто, разумността, правдата, които водят човека в Царството
Божие. Любовта е майка на знанието.
Любовта е извор, който постоянно тече и дава. Изворът на любовта е неизчерпаем.
Любовта е алхимическият камък и жизненият елексир на всички времена и народи.
Любовта е елексир, влива и носи живот.
Любовта е добродетел. Любовта е начало на добродетелта. Да любиш, това е начало на
новия живот.
Любовта е най-великата ария, симфония в света, и който може да свири и пее върху
това, което е написала любовта, той е истински човек, ангел, светия, Бог. Любовта е
хармония. Дето е любовта, там е хармонията.
Любовта не е нищо друго, освен Божествена симфония, за разбирането на която се
изисква само пълно музикално ухо, да слуша и да възприема.
Любовта е първият лъч. Първият подтик, който прониква в човешката душа. Щом
любовта дойде, тя събужда великото, славното, красивото в човешката душа и човек става
герой в света. Който люби, само той има Истината в себе си.
Любовта е първият подтик в света, първият подтик към Истината. Само Истината може
да люби. Само Истината може да послужи като обект на любовта. Красотата е външен израз
на Истината.
Любовта е първият, необоримият подтик на живота, срещу който никоя сила в света не
може да се противопостави. Този пръв подтик в живота е най-силен.
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Любовта е, която носи условията на живота, тя е главният стимул на земята, т.е. идеал,
към който всички се стремим да живеем. Същността на живота, това е Мировата Любов.
Любовта е подтик за реализиране на стремежите на човешката душа, за придобиване на
знания, за създаване на характер, за придобиване на добри мисли и желания.
Любовта е първият и най-силен стимул за човека. Вън от любовта няма живот, няма
никакво постижение.
Любовта е работа, сериозна работа. “Отец ми работи и аз работя”, казва Христос.
Любовта е най-великата работа в света. Да обичаш някого, това значи да работиш за него, да
го освободиш от мъчнотиите и несгодите на живота му.
Любовта подразбира служене. Любовта е служене доброволно, с радост. Майката
слугува на децата си и на мъжа си, защото ги обича.
Любовта движи всички същества. Движението значи любов. Топлината е символ на
любовта.
Любовта е обръщане на една душа към Бога. Най-разумното нещо в света е любовта.
Отношенията ни към Бога са отношения към любовта, към живота. Любовта е свещен акт към
Бога, а не към хората. Любовта е отношение между две души, което не се е зародило днес. Тя
е свещен акт. Любовта определя правите отношения между хората. Който има Божията
Любов, той само знае, какво нещо е брат и какво е сестра.
Любовта е връзка между Бога и човека. Държим ли в ума си чисти мисли, в сърцето си
възвишени и благородни чувства, ние ще запазим връзката си с Бога, понеже Той е абсолютна
хармония.
Да желаеш доброто на своите ближни и да им се радваш, това значи, да имаш истински
отношения към тях, съгласни и с морала, и с религията, и с любовта.
Любовта е отношение, което допринася благо и за тебе, и за ближните.
Любовта е път, който води човека от физическия живот в Божествения. Без любов никой
не може да пристъпи към Бога. Щом живее, човек проявява любовта си. Има само един път,
достъпен за всички, той е пътят на любовта.
Любовта е път към вечно тържество. За да се добере човек до Истината, той трябва да
научи закона на самоотричането и така ще разбере законите на великата Любов.
Любовта е път за освобождаване. Тя дава възможност на човека да превърне леда във
вода – или пара.
Любовта е път към съвършенство. Любовта е връзка на съвършенство. Само връзката на
Божията Любов е вечна и неразривна.
Любовта е метод, начин, чрез който се разрешават всички противоречия. Аз говоря за
Любовта, която ражда живота, а не за еротическата полова любов, от която страдат хората.
Любовта е първата и последна врата, през която животът влиза в човека и го прави
щастлив. Единствената любов, която разрешава всичко в живота, е Божията Любов.
Любовта е огън от 35 милиона градуса. И когато този огън влезе, той внася живот и
твоята душа ще трепне тъй, както душата на един ангел трепти и всички ще бъдат мощни в
този огън. Този огън всичко събаря : и църкви, и каси. Този огън иде в света.
Свещен е огънят на любовта. Бог се проявява в любовта. Живо нещо е топлинната
енергия, вследствие на което влезе ли в тялото, тя произвежда оживяване, в сърцето –
въодушевление, а в ума – светлина.
Любовта е свещен олтар, на който се принася чиста и свята жертва. Любовта е вечен
извор на топлина. Истинската Любов е запален въглен, който никога не изгасва. И който
разбира смисъла на този жив въглен, той е разбрал смисъла на земния живот.
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Любовта е лампа, която Бог е запалил в сърцето на човека и така го изпратил в света.
Любовта е огън, който от една искра може да обхване целия свят. Малко светлина приема
семето, но тя е в състояние да го превърне в голямо дърво. Мощна е Любовта, мощни са
нейните елементи : светлина и топлина. Любовта е запалката, а Мъдростта ще научи човека,
как да употребява тази запалка. Човек е огнище без запалка. Любовта носи запалката.
Божията Любов трябва да дойде като запалка.
Единственото нещо, което е най-възвишено, което определя човека като човек, то е само
Любовта. Тя е в човешкото сърце и в човешката душа.
Единственото най-реално нещо, това е Любовта. Любовта има ключове на всички тайни
вътре в живота.
Реалното в света това е Любовта и добродетелите, които произтичат от нея. Реалното,
Любовта се научава чрез сърцето, а идеалното, Мъдростта – чрез ума.
Любовта е сърцето на Бога. Истинската любов е отдалеч. Тя е необятната, великата
Любов. Душите да бъдат близо, а телата – далеч.
Любовта е израз на голяма разумност. Тя представя съвкупност от висши същества,
които са завършили развитието си. Те са вкусили от Божията Любов, познават я, прилагат я и
затова слизат на земята. Те са богати, щедро раздават от своите блага и на праведни, и на
грешни.
Любовта е великата реалност – Божественото в света. Целият всемир и неговата
целокупност, целият физически свят е проявена материализирана любов. Човек, като частица
от Единството на света, е потънал в любовта.
Любовта е същественото в живота. Тя носи живот. При любовта човек расте и се радва.
Под думата “любов” разбираме Божественото Начало у човека. Любовта направлява живота.
Надеждата и вярата са степени, фази в живота, които водят към любовта.
Любовта е колективна проява на всички разумни същества, които са завършили своето
развитие и са станали едно с Бога. Любовта на едного е колективната любов на всички тия
същества. Затова любовта не може да се ограничи.
Любовта между двама души е израз на първичната любов, която съществува между Бога
и човешката душа. Любовта, това е едно разумно проявление само между две възвишени и
разумни същества. Любовта е най-разумното нещо в света.
По-велика тайна от любовта няма в света. Любовта е проявление на абсолютния Бог в
света, Когото никой не знае какъв е – незнаен е Бог.
Христос е проявеният Бог на Любовта. Христос е проявление на Бога. Той е Любов.
Любовта е първият образ на Бога. Бог е Любов в Неговото първично проявление. Христос е
изявление на тази велика Любов. Без любов Бог остава незнаен.
Любовта е нещо велико. Всичко в света е проява на Любовта. Любовта изисква да
обичаш всички, и да те обичат всички. Само Бог, като Вечно Начало, като Абсолютна
величина обича всички и всички Го обичат.
Любовта е начало на нещата. Докато обича, човек вижда ясно. Без любов човек е като
слепец. Който гледа света през очите на любовта, той вижда красивите неща. За него всичко е
ново, младо и красиво.
Любовта не е нещо отвлечено, а е нещо реално, тя има форма, съдържание и смисъл.
Любовта като принцип е във всичко и над всичко. Любовта е нещо велико. Тя е като
слънчевата светлина.
Любовта в света, това е Бог в Своята целокупност. Човек може да бъде само проводник
на любовта, но да ви люби, не може, защото Бог е Любов.
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Бог е едно Велико Начало на съзнателната Любов, която прониква в нас. Един жив
извор има вътре във нас.
Любовта е единственото нещо, което поправя всичко в света. Бог е Любов. Ние сме
носители на Любовта.
Бог е Любов, Която желае благото на всички същества и дава на всички. Бог е Любов и
Любовта носи живота в света.
Любовта е едно изявление на Бога и само чрез Любовта ние можем да Го познаем.
Виделината е изявление на Божествената Любов, Която е една мека, бяла светлина.
Най-великото Същество – Бог – е Любов. И знаете ли, каква грамадна сила се крие в
онзи човек на любовта? Той е каквото е изгряващото слънце.
Любовта е първият принцип, който трябва да се постави за основа на живота.
Любовта е Бог, Който осмисля живота. Когато намериш Бога, т.е. Любовта, твоето
свърхсъзнание ще се пробуди и ти ще минеш от физическия свят в духовния и от духовния в
Божествения.
Първият и единствен закон, който свързва хората, е Любовта.
Любовта е закон за Цялото. Следователно, всякога Цялото обича своите части.
Най-великият закон в света е Любовта. Тя е само в ръцете на Бога.
Любовта е закон над всички закони, закон на свободни отношения.
Любовта е закон на самопожертвуване. Истинската Любов повдига болни, немощни,
страдащи; истинската целувка е като целувката на светлината – носи живот.
Любовта е закон за опознаване на душите. Не можете да познаете човека, докато не го
обичате.
Любовта носи щастието. Дето е Любовта, там е знанието, там е свободата, там е
животът.
Любовта е законът за работата, при която и най-малкото изразходване на енергия води
към големи постижения. Без любов нищо не се постига. Какво представлява любовта? –
Закон, чрез който се постигат всички разумни желания. Любовта и обичта са условия за
постигане на всички човешки желания.
Любовта е закон за противодействие срещу нисшето в човека. Всеки, който не
противодействува на нисшето, животинското в себе си, не люби. Ще бъдеш мек и ще
противодействуваш на нисшите страсти.
Втората фаза на любовта е щедростта.
Любовта е естествената храна на мозъка и се възприема от човека като с антена.
Любовта е храна за живота : без нея не може да се живее и да се постига нещо в света.
Любовта, това е най-висшата музика, най-висшата поезия, най-висшата молитва.
Любовта е единение с Бога.
3. Качества на Любовта
Първото качество на Любовта е разумността. Който люби, той е разумен, отнася се
внимателни към съществото, което обича. Той му дава пълна свобода и никога не накърнява
интересите му.
Главното качество на любовта е служенето. Който обича, той е готов да служи. Който
служи, той и едновременно учи. Учителят служи, а ученикът се учи от него. И като ти служат
и като служиш, ти пак се учиш.
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Основното качество на любовта е търпението. Дълготърпението създава условия да се
прояви любовта. Без търпение любовта не може да дойде у нас. То е първото основно
качество, предвестник на нейното идване.
А знаете ли смисъла на търпението? То е основният стълб на живота. Имате ли
търпение, можете да постигнете всичко; нямате ли търпение, нищо няма да постигнете в
живота. Човек с търпение е като кораб с котва; човек без търпение е като кораб без кормило.
Именно, това е отличителното качество на любовта. Затова е казано : Бог е Любов, понеже
Той е дъготърпелив. Дълготърпението е признак на великата любов, която Бог храни към нас.
“Любовта дълготърпи.” Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не
може да свърши никаква работа. Дъжд ли вали, вятър ли вее, прах ли се дига, той гледа на
всичко тихо и спокойно.
Друго качество на любовта е благосклонност. Благосклонността е положителната,
активната страна на любовта, докато търпението е пасивната, съхранителната страна, при
която имате да издържите известен товар; благосклонността е любов, готова да гради, да
направи услуга някому. Любовта казва : трябва да бъдете търпеливи и благосклонни. Това са
моите две ръце, с които работя : търпение и благосклонност. Това са ръцете на любовта.
Знаете ли, колко струват? Неоценими богатства. “Любовта е благосклонна.” За да бъде
благосклонна, човек не трябва да прави разлика между богати и сиромаси, между учени и
невежи. И богатият, и сиромахът, и ученият, и невежият са излезли от Бога.
Едно от качествата на любовта е нейното постоянство и неизменност. Истинската любов
има предвид самия човек, неговата неизменна, вечна същина. Хората смесват къщата на
човека със самия човек. И къщата му, т.е. тялото му е ценно, но то е временно, днес го има,
утре го няма. При това, тялото на човека е изложено на промени. Ще обичаш душата на
човека.
Божията Любов издържа на всички изпитания, на всички условия. Любов, която се
изменя от външните условия, е човешка.
Истинната Любов е Божията, Която седи в сърцето на човека. Тя трае не само един
живот, но два и три и десет и повече живота и завинаги остава неизменна. “Любовта никога
не отпада.”
Вечна е само Любовта, всегдашна е Любовта. Тя е безконечна, а всички неща, вън от
нея, са конечни. Всички слънчеви системи могат да изгаснат, целият космос може да изчезне,
всичко може да се измени, но любовта остава за вечни времена.
Безкористието е качество на истинската любов. Божията Любов не се нуждае от никакви
обекти, от никакви образи и картини. Любов без обекти означава любов, която не очаква
нищо материално. Когато люби, човек не трябва да очаква от никого нищо. Любовта трябва
да бъде съвършена, безкористна, безгранична и всеобемна. Любовта в нас трябва да бъде
пълна.
Едно от качествата на любовта е вярността. Вярността е качество на Божията Любов.
Човек трябва да бъде верен в любовта.
Качество на любовта е щедростта. Дойде ли любовта в човека, той ще отвори касата си,
ще отвори сърцето си и разумно ще дава. Щедър е само онзи човек, който при най-голямата
сиромашия може да раздели залъка си със своя брат. Богатият човек не е щедър.
Съвременните хора не познават още истинската любов. Сегашната им любов им служи
само за забава. Новото време иска нова мисъл, нова любов. Новото се крие в Божията Любов.
Главното качество на Божията Любов седи в желанието на човека да постави своя любим на
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същото положение, на което той сам се намира, да го издигне. Любовта на Бога към нас има
предвид да ни издигне.
4.

Постижения на Любовта

Пътят на любовта е осеян с всички постижения и възможности. Възлюбете Господа с
всичката си душа, дух, ум и сърце и в бъдеще ще придобиете всичко.
Любовта е магическата пръчка в живота. Който я намери, всичко може да постигне. В
закона на любовта няма нещо невъзможно. Всичко в света се дължи на тази велика сила на
любовта. При любовта човек всичко придобива, без нея всичко изгубва. Чрез любовта човек
може да постигне ония свои желания, които могат да му донесат всички блага в живота. Това
са желанията на човешката душа.
Любовта отваря на хората царските врата на небето и земята. Влезе ли любовта в
живота, хората ще вървят от светлина в светлина, от сила в сила, от слава в слава, душата им
се разширява и дейността им ще се увеличава. Дойде ли любовта, с нея дохожда всичко :
богатство, чест, здраве, знание, способност. Щом Бог присъствува в човека, всичко е
възможно за него. Всякога търсете положителното, защото в него Бог присъствува.
Дето е любовта, там всичко никне, расте, цъфти и зрее. Велико нещо е любовта. Тя
прави човека богат, учен, силен, свободен. Само любовта свързва хората, осмисля живота и
дава благоденствие, сила, крепкост, благост и мощ на човешкия дух.
Любовта носи живот. Когато в сърцето на човека се яви първият лъч на любовта, едва
тогава той започва да живее. Любовта носи живот, а животът осмисля всичко. Любовта е
врата, през която се влиза в живота. Всеки, който се докосне до любовта, добива живот : ако е
глух, ще прочуе; ако е сляп, ще прогледа; ако е болен, ще оздравее. Аз говоря за любовта,
която носи живот, радост, безсмъртие. Който иска да живее дълго, трябва да люби. Дългият
живот е в зависимост от любовта на човека.
Защо трябва да обичаш? – За да възприемеш живот чрез съществото, което обичаш.
Първото нещо, което любовта ще внесе, то е истинското здраве. Любовта е найсъвършената хигиена, която може да се препоръча. Любовта, това е хигиена. Даже на смъртно
легло да сте, ако приложите любовта, положението ви ще се подобри и ще оздравеете. Това е
Божествен закон. Любовта има имунитет към всички болести. Пазете добрите отношения към
ближните, за да се радвате на здраве и вътрешен мир. Любовта лекува и причините на
болестите.
Любовта подмладява човека. За да се подмладите, любовта трябва да дойде в сърцата
ви. Началото на младостта, това е любовта. Любовта всякога подмладява. Както чистия
въздух освежава и засилва дробовете, така и любовта подмладява човека. Докато обичате
всички живи същества, вие сте млади. Ако старият може да люби, той се подмладява. Ако
младият изгуби любовта си, той преждевременно остарява.
Любовта носи безсмъртието, а безсмъртието е закон на вечното обновяване.
Когато любовта обхване цялото тяло на човека и започне да работи в неговия ум, в
неговото сърце, в неговата душа и в неговия дух, той става безсмъртен.
Чрез любовта човек познава Бога и природата. За него всичко оживява: и камъните, и
водата, и ветровете. Тогава той разбира, че Бог присъствува навсякъде.
Дето е любовта, там има живот, светлина и знание. Любовта усилва светлината на
човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. Когато любовта
посети човека, тя хвърля в него нова светлина, вътрешен мир и дълбоко разбиране. Здравата
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мисъл иде от светлината, която любовта носи в себе си. Правата, светлата мисъл започва в
Божията Любов. Може да мисли само онзи, който люби.
Любовта води към истинското знание. Тя е път към разумността, към мъдростта. Новото
знание ще дойде само за онези, които любят Господа. Който обича и когото обичат, само той
може да учи и да придобива знания и светлина. Чрез любовта човек придобива познания за
Бога и природата. Бог е говорил в миналото, говори в настоящето и ще говори в бъдещето, но
само за ония, които имат любов. Щом любите, Бог ще изпрати учител да ви открие вътрешния
смисъл на любовта и живота.
Любовта носи свобода.
Дето е Любовта, там е Истината, а дето е Истината, там е и свободата. Любовта ще ви
освободи и ще ви даде сила да се справите с всички мъчнотии. Свободен е само онзи, който е
благ. Който не може да люби и да бъде благ, той е роб на условията и не може правилно да се
развива. Любовта изисква пълна свобода – външна и вътрешна. Само свободният знае да
люби. Божествената Любов е закон сама за себе си. Тя е велика сила, която не се подчинява
на никакъв закон. С каквито въжета да я вържете, тя се освобождава, всичко разтопява.
Любов, която ограничава човека, е човешка. Любов, Която освобождава, е Божествена.
Любовта освобождава ограничените, угнетените и поробените. Само Божията Любов е в
състояние да освободи човека от бремето на миналите престъпления и грехове. Любовта
прави човека свободен, защото го освобождава от робството на греха и престъплението.
Всички народи ще бъдат свободни, когато се обърнат към Бога, към Любовта, когато се
възлюбят един друг.
Любовта освобождава човека от всички окови и ограничения : от егоизма, от греха, от
смъртта.
Любовта носи радост, мир, хармония. Любовта е бащата, радостта е майката, а мирът е
тяхното дете. Радостта е един вътрешен изблик на любовта, която е дошла. Докато любовта е
във вас, вие сте блажени. Напусне ли ви тя, и радостта ви напуща. Човекът на любовта живее
в радостта, в едно състояние по-горе от радостта, което може да се нарече блаженство : едно
слънчево състояние на ума, сърцето, душата и духа ( Радха ).
Дето любовта присъствува, там съществува хармония, мир и радост. Любовта
произвежда радост в душите на окръжаващите.
Любовта носи щастие.
Щастието е елемент, който се включва в любовта. Единственият път, който води към
щастието, е любовта. Човекът на любовта не гони щастието, но щастието го гони. Любовта е
по-горе от щастието. Тя го включва в себе си. Ако приемете Бога, ако приложите любовта в
живота си, вие ще бъдете щастливи.
Гдето е любовта, там е красотата. Вън от Любовта никаква красота не съществува.
Красота без любов е мъртва. Красотата е резултата на усилията на душата и на духа. Колкото
повече се приближава човек до Бога, толкова той става по-красив. И наистина, когато обича,
и най-грозният човек става красив като ангел. Виждали ли сте лицето на човека, когато
изгрява любовта? Лицето му свети като слънце. Човек става красив и когато обича и когато го
обичат. Жена, която извърши престъпление, изгубва своята хубост. Много хора имат красиви
очи, красиви уста, правилен нос, правилни черти на лицето, но въпреки това не са красиви.
Защо? – Любовта нямат.
Когато Божественото Начало, Любовта започне да говори, лицето добива нежност, мека
светлина, в очите се чете разумност, движенията са хармонични, пластични. Дето мине този
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човек, всички се обръщат да го гледат. От него лъха свежест и аромат. Такъв човек е готов на
всички услуги.
Всеки, който служи на Любовта и на добродетелите, които се включват в нея:
Мъдростта, Истината, Правдата и Доброто, може да стане външно и вътрешно красив.
Любовта е начало на добродетелите. Всички те са плод на любовта. Щом проявите
любовта, всички велики добродетели ще се проявят. Любовта подхранва и най-малките
добродетели. Силата на човека седи в малките добродетели. Мъдростта, Истината и Правдата
също са включени в Любовта. Мъдростта е метод за проява на Любовта. Истината е семе,
обект на Любовта. Правдата е външната страна на Любовта, външната й проява.
Любовта носи безстрашие. Тя прави човека герой. Никоя сила не може да го сломи.
Волев човек е онзи, който има любов. Воля без любов не може да се прояви. Дето е
безлюбието, там се проявява своеволието, а не волята. Само Любовта може да направи човека
силен. Силата на човека не седи в самия него, но в Любовта, в Бога.
Любовта изключва отрицателните състояния : съмнение, смущение, безпокойство,
обезсърчение, огорчение, страх. Страхливите, глупавите, жестоките хора, са хора без любов.
Любовта не се страхува нито от злото, нито от смъртта. Kойто се страхува, той не познава
Любовта, не познава Бога.
Любовта разрешава всички противоречия и мъчнотии. Любовта осмисля знанието.
Любовта дава цена на всичко. Дето Любовта присъствува, там всички неща се осмислят и
човек става силен, придобива истинско знание, истинска светлина.
Любовта разрешава всички въпроси. Тя урежда обърканите работи на хората. С любовта
всички работи се уреждат моментално. Любовта се справя с противоречията по лек и
правилен начин. За онзи, който люби, мъчнотии не съществуват. Божествената Любов носи
радост: за нея апостолите, мъчениците, великите хора са били готови да направят всичко.
Ако ние, в нашия таен живот, бихме се научили да бъдем любещи, светът би се оправил.
Който възприема Божията Любов, той ще оправи всичките си работи: лични, семейни,
материални. Той ще има помощта на добрите хора от целия свят. Божията Любов изключва
всички недоразумения, всички обиди, всички огорчения.
Любовта побеждава злото. Освен Любовта няма друга сила, която може да спаси
човечеството. Това е абсолютна истина. Любовта спасява, а Мъдростта посочва на човека, как
да живее. Ако има сила, която може да спаси човечеството, това е Божията Любов.
Любовта укротява злото и поощрява доброто. Единствената сила, на която се подчинява
и доброто, и злото, е Любовта. Злото се стопява пред Любовта. Любовта към Бога пази човека
от всички съблазни и изкушения. Любещият не може да прави престъпления, защото живее в
Бога.
Любовта преобразява човека. В деня, в който вие повярвате в Божията Любов, във вас
ще стане едно велико преобразувание. Любовта е алхимическият камък и жизненият елексир
на всички времена и народи. Тя превръща погрешките и слабостите в добродетели, т.е.
неблагородните метали в благородни, в скъпоценни камъни, злато и диаманти. При Любовта
мъртвият възкрсва, глупавият поумнява, болният оздравява. Това е магическото действие на
Любовта. Любовта произвежда физически и духовен преврат у човека. Тя създава в него ред
алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество се изменя. Любовта е в
състояние да прероди човека, да направи коренен преврат в неговия характер: лошият става
добър, слабият – силен, ленивият – прилежен. Щом дойде Любовта, крадецът престава да
краде, престъпникът престава да бъде престъпник. Единствената сила, която може да
превърне отрицателните качества в положителни, е Любовта. Защото Любовта задоволява
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копнежите на човешката душа. А там, дето всичките копнежи са задоволени, престъпление не
може да има. Най-големият престъпник ще се преобрази, когато почувствува, че го обичат. То
е закон.
Любовта е велика творческа сила. Любовта развива творчеството в човека. Дойде ли
Любовта в тебе, ти си и поет, и учен, и художник, и музикант, и философ можеш да станеш.
Талантливостта, гениалността, силата, здравето на човека се дължат на мощта на любовта,
която посещава човека. С нея иде всичко велико и красиво.
Любовта развива дарбите.
Всички хора са еднакво надарени, но не са еднакво проявени. За да се прояви, човек се
нуждае от любов. Чрез любовта обикновените хора могат да станат гениални, гениалните –
светии, а светиите – учители. Това са велики процеси в космоса, за постигането на които се
изисква стремеж и големи усилия.
Имате ли огъня на любовта, ще се ползувате от науката на великите Учители, на
великите посветени и гении, които са завършили своето развитие. Тази наука носи мъдрост,
блаженство и величие на човешката душа.
Любовта е среда, условие за проява на човека. Всички дарби и способности на човека са
вложени в неговата душа във вид на семенца, които чакат времето да бъдат проявени. Те се
нуждаят от енергията на Духа. Духът слиза периодически, но се спира само на онези, които са
отворили сърцата и умовете си за Него.
Любовта ражда изобилието.
Ако работите с любов, ще имате плодове и изобилие. От един декар ще изкарате
толкова жито, колкото от десет и повече декара.
Дето има любов, там има блага. И когато хората се обичат, тогава благата им могат да
бъдат общи.
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