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У Ч И Т Е Л Я   З А   С В О Я Т А   М И С И Я 

 

 Идването на Великите Учители става за освобождаването на света. Аз съм 

пратен от Бога да работя за въдворяването на Царството Божие на земята. Това е 

моята мисия. Аз дойдох да кажа на българите истината, да посоча правия път. Това е 

моята задача: да науча българите да се кланят на живия Бог, Който е дал всички 

блага; да разберат смисъла на своя живот, да придобият истинската култура. Аз ви 

уча как да изпълнявате волята на живия Господ, в когото се крие вашата свобода; 

проповядвам ви как да вършите волята Божия на земята. Целта ми е да изпълня 

волята Божия. Аз съм дошъл да кажа една велика истина – какво говори Господ, 

когото познавам много добре. Аз съм виждал Христа, познавам Го добре, разговарял 

съм се с Него. Не съм срещал по-добро учение от Христовото. Аз проповядвам едно 

учение диаметрално противоположно на досегашните. То е Христовото учение, 

което трябва да се приложи в живота. Аз съм дошъл да ви науча да работите, да ви 

дам методи за приложение на Божественото учение. Приложимо е Христовото 

учение. То носи спасението на света. То носи живото знание. То е необходимо за 

всички хора, общества и народи. То ще обедини цялото човечество. Ние 

проповядваме за Христа на Любовта, която обхваща всички сърца. Ние 

проповядваме за Христа на Мъдростта, която просвещава всички умове. Ние 

проповядваме за Христа на Истината, която освобождава и движи света. Бог е 

Любов, Мъдрост, Истина. Христос е проява на Бога – Син божи. Христос е 

Божествената Любов, Божествената Мъдрост, Божествената Истина, които трябва да 

се приложат между мъже и жени, всички общества и народи. Цялото човечество 

трябва да знае тези принципи и да ги прилага. 

 Първият принцип, на който се крепи животът, е Любовта. Тя внася подтик и 

импулс в човешката душа. 

 Вторият принцип – Мъдростта, която внася светлина и знание в ума да се 

развива човек и да използува силите на земята. 

 Третият принцип – Истината, която освобождава човека и го прави готов за 

жертва. 

 Няма по-велико нещо от тези три принципа. Този е правият път. По-прав от 

него няма. Този път е единственият не само за България, но и за целия свят. Този път 
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е Божествен. Тези три начала могат да спасят света. Истината в човешката душа. Тя 

ще внесе онази свобода, която ще освободи хората от всички слабости и пороци. 

Мъдростта в човешките умове ще внесе онази светлина, която ще помогне за 

изучаване на природните закони. Любовта в човешките сърца ще внесе онази 

чистота, при която силите на човека се развиват и той може да реализира своите 

благородни желания. 

 Любовта изключва омразата, насилията, убийствата. 

 Мъдростта изключва невежеството, заблудата, тъмнината. 

 Истината изключва лъжата, робството, греха. 

 От вас се иска абсолютна чистота, искреност, доброта и справедливост. 

Никакво двуличие и лицемерие; никакво користолюбие и раздвояване. 

 Бъдете образци на новия човек. От всички се иска безкористна любов, 

непоколебима вяра и диамантена воля. Учението, което ви проповядвам, е опитано. 

То крие в себе си основните методи как да живеем. Старият завет е за децата. Новият 

Завет е за възрастните. Третият завет, който сега иде, е за синовете Божии, които 

внасят Любов, Мъдрост и Истина в света. 


