БОЯН БОЕВ – СТАТИИ

НАЙ - ВЕЛИКИЯТ СТРЕМЕЖ НА УЧИТЕЛЯ. ГЛАВНАТА МУ МИСИЯ.
ОСНОВНАТА ЧЕРТА НА НОВИЯ ЧОВЕК. ♦
"Да любиш, това значи да дадеш възможност на Божественото
в себе си да се прояви. Да дадеш възможност на Бога в себе си
да се прояви за един кратък момент в живота си, това значи да
получиш Божието благословение за цял живот. Любовта
показва единството, което съществува между човешката душа
и Първата Причина на нещата. Да любиш, това значи, да си в
единство с Бога. Любовта е контакт на човешката душа с
Бога."
Учителят.
Учителят казва в една беседа, кой е най - великият Му стремеж, коя е
първостепенната Му мисия. Ето Неговите думи:
АЗ ИМАМ НАЙ - ХУБАВОТО, НАЙ - ДОБРОТО СИ ЖЕЛАНИЕ И НАЙ ВЕЛИКИЯ СТРЕМЕЖ ДА СВЪРЖА ВСИНЦА ВИ С БОГА. ТОВА Е НАЙ - ХУБАВОТО,
КОЕТО ИСКАМ ДА ВИ ДАМ. Аз искам да ви посоча пътя, начина, как да направите
връзка с Първата Причина на нещата в Божествения свят."
Toй казва, че тази връзка трябва да бъде непрестанна, постоянна и тази изразява
със следните думи:
"На всеки седем минути, на всеки седем часа, на всеки седем дена, на всеки седем
седмици, на всеки седем месеца и на всеки седем години да имате непреривна връзка,
която да ви прави радостни, весели и светещи. Непрекъснато да излиза светлина от вас и
всеки, който ви срещне, да се радва."
Това, което Той препоръчва на другите, самият Учител правеше постоянно. Ще дам
няколко примера: Във време на частен разговор в приемната Му стая, Той по едно време
прекъсваше разговора, затваряше очите си и се съсредоточаваше. И почваше да шепне
няколко думи съвсем тихо. Едвам се чуваха първите думи: "Господи благослови". А
другите думи не се чуваха. Веднъж с Учителя заедно от Изгрева отидохме с трамвай на
улица "Опълченска" 66. Забелязах, че в трамвая Той от време на време си затваряше очите
и почваше да шепне известни думи съвсем тихо и аз чувах само първата дума: "Господи".
Когато сме били на екскурзия на Витоша, всички го заобикаляхме в общ разговор. Във
време на разговора Той пак се съсредоточаваше незабелязано и шепнеше няколко думи.
От горните думи на Учителя следва, че всеки седем минути трябва да се прави
връзка с Бога. На един брат Учителят беше препоръчал един друг метод, по - лесен: Всеки
час по пет минути да прави връзка с Бога с изпращане любов към Бога, благодарност и
молитва. Три месеца след като прави това упражнение, съвсем се измени лицето на този
брат: неговото лице се одухотвори, чертите на лицето му станаха фини и то стана красиво.
Защо Учителят препоръчва тази постоянна връзка? Може ли листът да има бъдеще,
ако се откъсне от дървото? Той ще изсъхне. Ако е заловен за дървото, ще получава сокове
от цялото дърво и ще се развива. Какво става с трамвая, ако желязото, което го свързва с
♦

Това изложение е направено по беседите и лекциите на Учителя и по общите и
частни разговори с него.
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жицата, която е над него, се откъсне? Трамваят спира веднага, защото престава да идва
електрически ток към него.
Какво бъдеще ще има един орган от човешкото тяло, ако се откъсне от тялото? Той
ще загине. Ако е заловен за тялото, ще живее и ще се развива правилно.
Защо тази връзка трябва да се тури на първо място в човешкия живот? ЗАЩОТО
ПРИ ТАЗИ ВРЪЗКА ВСИЧКО, КОЕТО Е У БОГА, СЕ ПРЕЛИВА В ЧОВЕКА. А Бог е
Източник на живота, на Любовта, на Мъдростта, Истината, Красотата, на всичко
възвишено. Всичко това се прелива в човека. Затова тази връзка е най - късият, най верният и сигурен път на човешкия възход, за неговото развитие, за разцъфтяване на
човешката душа. Чрез тази връзка светлината, която идва от Бога, събужда всички
заложби, дарби, таланти, способности на човешката душа, както посятото растение вирее
правилно, когато е изложено на слънчевите лъчи.
Ето защо, тази връзка е най - естественият и правилен път на предпазване на човека
от разни отклонения, падения, за развитието на всички добродетели.
КАК ЩЕ СТАНЕ ТАЗИ ВРЪЗКА С БОГА? ЧРЕЗ ЛЮБОВ КЪМ БОГА И
МОЛИТВА. В същност, това е един и същ метод, защото молитвата е истинска, само
когато е проникната от любов. Ето защо, Учителят казва: "Първото нещо е да се научите
да обичате Господа. Тази обич ще ви свързва с Него." Връзката с Бога е най - силна, най реална при любовта към Бога. Любовта е най - хармоничната връзка между частта и
цялото.
* * *
"Ако аз след толкова годишната си дейност в България успея
да науча българите да любят Господа, това ще бъде първата
светла страница в моя живот."
Учителят.
Мисията на Учителя се вижда и от следните Му думи:
АЗ СЪМ ИЗПРАТЕН ОТ БОГА, ЗА ДА ПОКАЖА НА ХОРАТА ПЪТЯ КЪМ
БОГА. КОГАТО КАЗВАМ,ЧЕ ЩЕ ВИ ПОКАЖА ПЪТЯ КЪМ БОГА, ВИЕ ТРЯБВА ДА
ЗНАЕТЕ, ЧЕ НЕ СЪМ САМОЗВАНИК. САМОЗВАНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ НА
ХОРАТА ПЪТЯ КЪМ БОГА."
При друг случай Учителят казва: "АЗ СЪМ ДОШЪЛ ДА СВАЛЯ ЛЮБОВТА НА
ЗЕМЯТА."
Между тези две изречения няма противоречие. Те се покриват едно с друго. Това е
една и съща мисия, изразена по два различни начина, разгледана от две страни. Защо
между тези две изречения няма противоречие? Защото в Любовта е Бог и когато човек
обича, има най - силна връзка с Бога, проявява Го чрез себе си.
* * *
ОТ ГОРНОТО ВЕЧЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕМ, КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ОСНОВНАТА ЧЕРТА НА НОВИЯ ЧОВЕК. Той ще вижда във всичко Бога около себе си:
в човека, тревите, дърветата, мушичките, птичките и във всичко друго.
Ето защо, можем да изразим основната черта на новия човек по следния начин:
ОСНОВНАТА МУ ЧЕРТА Е ЛЮБОВ КЪМ БОГА И КЪМ ВСИЧКО. С други думи:
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ОСНОВНАТА ЧЕРТА НА НОВИЯ ЧОВЕК Е КОСМИЧНАТА ЛЮБОВ, т.е. ЛЮБОВ
КЪМ ВСИЧКО. Идеята за космичната Любов Учителят излага със следните думи:
"Нашата любов трябва да бъде свещена. В нея трябва да влязат отношенията към
всички живи същества."
При този начин на гледане на света, любовта ще се издигне в своята висша проява.
Защо? Ето защо:
Ти обичаш някой човек. Ако имаш обикновено съзнание, нямаш връзка с Бога,
нямаш любов кум Бога, тогава твоята любов ще бъде слаба, външна, няма да има онова
мощно действие, няма да може да развива свещените струни в душата на онзи, когото
обичаш. А когато имаш любов към Бога, имаш връзка с Бога и обичаш, тогава Божията
Любов ще се проявява чрез тебе. Тогава Бог ще се проявява чрез тебе .Тогава Бог ще
действува чрез тебе и ще причини преврат в човека, когото обичаш. Тогава ти ставаш вече
проводник и Любовта на Бога и Неговата пълнота и чистота се насочва чрез тебе към този
човек, когото обичаш.
Но този въпрос има и друга страна. Например, ти обичаш някой си Иван, обичаш
неговата красота, неговия ум, неговото сърце, обичаш неговия характер, неговото
търпение, доброта и пр. Но ти не си дошъл още до най - високата степен на любовта. Кога
ще дойдеш до тази най - висока степен? За да дойде твоята любов до своята висша степен,
ти трябва да влезеш във връзка с Бога, с Божественото в лицето, което обичаш. И ДА
ПОЧНЕШ ДА ОБИЧАШ БОГА В НЕГО.
Преди това ти обичаш външния човек, а когато почнеш да обичаш Бога в човека,
твоята любов засяга вече вътрешния човек, засяга свещения олтар, святая святих на
неговата душа, гдето гори неугасимия пламък на Бога. Тогава твоята любов е най - силна
и тя има най - силно действие върху човека, когото обичаш. И тогава, именно, твоята
любов може да прави чудеса, може да измени коренно характера на човека, когото
обичаш, да го преобрази.
ТАЯ ЛЮБОВ ИДЕ СЕГА НА ЗЕМЯТА. НОВИЯТ ЧОВЕК ВЪВ ВСИЧКО ОКОЛО
СЕБЕ СИ ЩЕ ВИЖДА ПРИСЪСТВИЕТО НА ВЪЗЛЮБЛЕНИЯ НА СВОЯТА ДУША БОГА.
И това ще го изпълни с неизказана, постоянна радост.
По този начин идваме до единството на любовта. Защо? По две причини:
Защото, които и те да обичат, обича те Бог чрез тях. Любовта е една.
Които и да обичаш, ти обичаш Бога в тях. Любовта ти във всички случаи е любов
към Единия.
От единството на любовта следва следното: ВСИЧКО, КАКВОТО ПРАВИ
НОВИЯТ ЧОВЕК, ЩЕ ГО ПРАВИ ЗА БОГА.
* * *
Как ще дойде ученикът до тази любов? Има много методи. Ето един метод, който
посочва Учителят: Да искаме от Бога любовта.
Учителят излага това със следните думи: "ИСКАЙТЕ ОТ БОГА ЛЮБОВТА!
КОГАТО ВЪВ ВАС СЕ ЯВИ ДЪЛБОКОТО ЖЕЛАНИЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ЛЮБОВТА,
ВИЕ ЩЕ РАЗРЕШИТЕ ПРОБЛЕМАТА НА ВАШИЯ ЖИВОТ И ПРЕД ВАС ЩЕ СЕ
ОТВОРИ НОВ СВЯТ. "Отношенията ви с хората ще се оправят и вие ще започнете да
мислите, да чувствувате и да постъпвате правилно. Тогава и отношенията ви към Бога,
към ангелите, към хората и към животните ще бъдат правилни.”
Човешката аура се намира в постоянно вътрешно движение. Когато човешките
мисли, чувства, желания и пр. са от по - нисш характер, то трептенията на аурата са по 3
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бавни. Колкото човешките мисли чувства и желания са от по - висш характер, толкова
тези трептения са по - бързи. Когато човек има връзка с Бога, чрез любовта към Бога и
молитва, тогава трептенията на аурата са толкова бързи, че тя е оградена, човек е ограден
от всички отрицателни, нисши влияния на околната среда, ограден е от влиянията на
нисшите тъмни същества. Те не могат да навлязат в аурата му и да му влияят. По този
начин връзката с Бога и Божествената Любов огражда човека от влиянието на тъмните
духове. Те не могат да проникнат в бързите трептения на аурата му.
Ще дам едно сравнение, за да поясня това: Ако някой отиде при Боянския водопад
със сабя в ръка и се опита да разсече бързата водна струя, която пада от високо, то сабята
не може да разсече водната струя, не ще може да проникне вътре в нея и ще отскочи на 10
метра далече. Има и друга причина, поради която тъмните, нисши духове не могат да
навлязат в аурата на човека, който има здрава връзка с Бога и да го завладеят, защото те
ще изгорят от свещения огън на любовта, който излъчва човека. Те не могат да се
приближат до този свещен огън. По този начин, човек, който има връзка с Бога, е
неуязвим за лошите околни влияния, той е ограден.
Ще дам един пример: Една сестра веднъж отиде при Учителя и Му се оплака от
следното: Бараката, в която живееше, е посещавана от нисши духове, от тъмни същества,
които я безпокоят и искат да й вредят. Учителят й каза: "Употреби следния метод:
Молитва и любов към Бога." След като употреби този метод, тези тъмни влияния се
отстраниха, тя се освободи от тях, тя беше оградена.
Този въпрос има и друга страна. В света много хора имат нисши мисли, нисши
чувства и желания. Тези нисши мисъл - форми пълнят атмосферата и образуват един
тъмен пояс между тях и духовния свят. Ако човек не е ограден с постоянна връзка с Бога
чрез любов към Бога и молитва, неговата аура има слаби, бавни трептения и ще приеме
тези нисши мисли в себе си, те ще го свалят духовно и той ще почне да мисли така, както
тези, които имат нисши мисли и чувства. Ако има постоянна връзка с Бога, тези нисши
мисъл - форми не могат да проникнат в неговата аура, понеже тя има бързи трептения и по
този начин той е ограден.
Какво чувствуваш, когато си огрят от слънчевите лъчи? Ти се радваш и
чувствуваш, че се влива живот в тебе, ти си обновен, освежен и всяко обезсърчение от
тебе минава, ти се обнадеждаваш.
Какво чувстваш, когато влезеш в една овощна градина, отрупана с плодове? Ти се
радваш на плодовете, откъсваш от тях и ги вкусваш.Те внасят в тебе живот.
Какво чувствуваш, когато влезеш в една градина, пълна с цветя? Техните краски и
техният аромат повдигат твоето съзнание. Ти чувствуваш в себе си подем и вдъхновение.
Същото е, когато се приближаваш до един човек, който има връзка с Бога, който
живее в света на любовта. От него излиза светлина и ти, като се приближаваш до него, се
потопяваш в нея. Всяка скръб от тебе изчезва, в тебе настъпва мир, нови идеи извират в
тебе и в тебе се ражда желание да живееш за нещо възвишено, красиво, да живееш за
доброто, да прощаваш, да обичаш.
* * *
Когато през 1944 година бяхме с Учителя в Мърчаево, направихме екскурзия до
хижа Острец през месец август. Рано сутринта се изкачихме на върха Острец, гдето
Учителят държа беседа върху Любовта. Като слязохме долу в хижата, Учителят каза на
едного, който си държа бележки, да ги прочете. Той ги прочете с рязък, висок глас. Като
свърши четенето, Учителят направи забележка: "Когато се говори за Любовта, трябва да
се говори тихо, а не с рязък, висок глас. Защо? Защото, когато се говори за Любовта, ти
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трябва да си изпълнен със свещено благоговение, със страхопочитание като пред нещо
велико и затова ще говориш тихо." ТАКА НАУЧИХМЕ ЕДИН ВАЖЕН ЗАКОН ЗА
ЛЮБОВТА.
* * *
Едно от качествата на Божествената Любов е, че тя постоянно расте. В тези, които
обичаш, ще откриваш все нови и нови черти, достойни за твоята любов. Ти трябва да
търсиш постоянно нови, красиви черти в тези, които обичаш. Това ще причини растежа на
твоята любов. Ако твоята любов към някои хора престане, това показва, че тя е била
човешка.
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