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Историята на човешкото сърце 



БОГ Е ЛЮБОВ 



1. Любящото сърце на Бога 

 Кое кара Бога да бъде толкова отзивчив 
към нуждите на всички същества? 



Божественото сърце 

 - Великата Любов, която пулсира в Неговото 

сърце. Бог никога не е бил и няма да бъде глух за 

нашите страдания и желания. Кога не е глух? - 

Ако тия наши желания са на място. 



 Христос беше сърцето на Бога 

Христос беше сърцето на Бога, и 

затова, след разпятието на 

Христа, Бог Го възкреси. Божието 

сърце не може да умре, то 

трябва да се върне там, отдето е 

излязло. Същото нещо се отнася 

и за нас. От Отца излязохме, при 

Отца трябва да се върнем и да 

се наместим там, дето сме били. 



   От сърцето на Адама 
Под думата “Свещено сърце” 

се разбира Божият Дух. И 

затова се казва, че Бог 

вдъхнал в ноздрите на 

първия човек, и той станал 

жива душа.  

 

 

Аз казвам, че Ева била 

направена от сърцето, а не от 

реброто на Адама. И затова, ако 

някой мъж изгуби любовта си, 

той казва: “Отиде сърцето ми!” 



  Връзка между сърцето и ума 
Вътрешният глас у хората не се дължи на 

тяхната мисъл, но на техните чувства. 

Първоначално човек е започнал със 

сърдечния си живот. В това отношение 

животът на сърцето предшества живота 

на ума... 

 

 

 

 

Ако чувствата на човека са 

прави и мисълта му ще бъде 

права; ако чувствата са 

изопачени и мисълта му ще 

бъде изопачена. 



Сърцето управлява света 

 

Сърцето е равнодействаща сила, 

която управлява света.  

В това отношение днес жените 

управляват света, а не мъжете.  



Сърцето диктува 

 

Аз не говоря за жената по 

форма, но под “жена” 

разбирам Божественото, 

разумното сърце в човека. 

Божественото сърце в 

човека направлява неговите 

действия, а не умът. Умът е 

слуга на човека. Човек 

прави това, което сърцето 

му диктува.  



 Божественото сърце изразява 

стремежите на душата 
Ние не разбираме обикновените чувства и мисли на 

човека, но разбираме великия стремеж на душата му, 

която се проявява чрез Божественото сърце. 



 Кое сърце е благородно? 

Ако всеки човек се заеме да изработи в 

себе си благородно и възвишено сърце, 

той ще познае истинското си положение 

като човек. Кое сърце е благородно? 

 - Което и при най-големите бури в живота 

не отпада. 



2. Падането на сърцето  

При първия изпит в рая, Ева 

направи погрешката.  

При първия изпит змията дойде 

при Ева и много лесно я изкуси.  

Как постъпи Адама със своята другарка? 

Той направи една грешка, като я остави 

да скита сама из рая. Адам не трябваше 

да оставя Ева сама да се разхожда из рая 

и да се върти около дървото за познаване 

доброто и злото, а винаги трябваше да 

бъде с нея. 



Отделянето на ума от сърцето  

и на сърцето от ума 

 

Този закон действа и в човека по следния 

начин: когато сърцето е само, непременно 

ще станат някакви погрешки. 

  

Следователно, при всяка работа, при всяко 

изпитание, умът и сърцето на човека трябва 

да бъдат заедно, на едно място.  



 Вие нямате сърца ... 

Жената трябва да потупа мъжа си по рамото и 

да му каже: Слушай, приятелю, ти си 

нещастен, защото нямаш сърце. 

Казвате: “Нима ние нямаме сърца?” 

Ако не можете да любите, или ако любовта ви 

всеки момент се изменя, вие нямате сърца. 



3. Повдигане на сърцето чрез 

страдания 

Съвременните хора трябва да се подложат на големи 

страдания, които да разтърсят сърцата им, да 

започнат да любят, да обичат, но не от страх, а 

доброволно. Ако страданието може да събуди 

сърцето на човека да люби, това показва, че той е 

дошъл вече до своето спасение. 



Отваряне на сърцето 

Когато Христос дойде на земята, Той направи една 

голяма дупка, отвори един голям прозорец. Свещени са 

тия прозорци. Те трябва да се направят в ума на 

човека, за да влязат в него свещени мисли; те трябва 

да се направят в сърцето на човека, за да влязат в него 

свещени чувства; и най-после тези отвори трябва да се 

направят и в стомаха на човека, да влязат в него 

свещени усети. 



Пречистване на сърцето 

Нека българинът запее сега 

друга песен: “Заплакало ми 

е сърцето, но за да не 

плаче аз ще се заема да 

измия всичките си 

прегрешения. Отсега 

нататък и гората няма да 

кастря, но ще ù дам подтик 

към нов живот, както ще дам 

подтик и на своето сърце 

към добро.” 



 Изправяне на сърцето 

И сегашните хора, както и тия на бъдещето, 

трябва да вземат поука от миналото и да 

поставят своя живот на здрава основа. 

Съвременните хора само се страхуват. 

Страхът показва невежеството на хората. 

Няма защо да се страхуват, но трябва да се 

заемат с изправяне на своите погрешки. 

Когато някой човек направи едно 

престъпление, той трябва да има доблестта 

да го изправи, а не само да го изповяда. 

Всеки може да се изповяда, но изкуството е 

да се изправи. Следователно, всеки човек 

трябва да се заеме с изправяне на своето 

сърце, с изправяне на своя живот. 

 



 Разпалване на Свещения огън 
Днес твоето съзнание е пробудено и ти дигаш капака на твоето сърце и 

забелязваш, че от него излиза една малка, нежна топлинка, която те сгрява. 

Тази нежна топлинка ние наричаме Божествен огън. Няма по-свещено нещо от 

този огън, и когато той се прояви в човека, в него настава истински живот. Някой 

се плаши от този огън и бърза да захлупи с капак своето сърце, да не се 

разгаря тази топлинка. Казвам: “Дигни капака, нека тази топлинка се 

увеличава!” 



 Законът на вътрешната жертва 

С какво се отличава християнската култура? Със закона на вътрешната 

жертва. Християнската култура, именно, повдигна жената, тя повдигна 

сърцето, като принцип. Тя е култура на жената, и затова жената трябва 

най-добре да я разбира. 



4. Героят и героинята  

в новата култура 

                            И човек има двама герои в себе си. Кои са те?  

Първият герой е умът, а вторият герой е сърцето. Около тия двамата герои, 

авторът, значи, Духът, разпределя другите лица. 

Той определя точно в какво седи геройството на героя и на героинята и им 

придава известни морални качества. Запример, на героя ще даде сила, 

смелост, решителност, за да побеждава. А на героинята ще даде най-големи 

страдания, за да издържи. Нея ще я постави в най-големите изкушения и тя 

ще ги издържи.  



Умът трябва да бъде силен, 

смел, решителен, а в сърцето 

трябва да има пластичност, 

издръжливост, търпение. 



Втори изпит за ума 

Сега иде втори изпит за Адама. Той ще се постави днес пред дървото на живота, 

но Ева трябва да бъде при него. Ева трябва да бъде при Адама, да му даде един 

добър съвет. Иначе, и Адам ще направи погрешка, както Ева, и тогава ще отидат 

още 8000 години на изпитания и страдания.  



 Да подготвим сърцата си 

Мъже и жени, деца и родители, 

учители и ученици, слуги и 

господари, всички отворете 

капаците на своите сърца! 

Всички трябва да се проникнат от 

една обща идея за Бога, да 

съзнаят, че топлината и 

светлината на техните сърца иде 

от Бога. Тя представлява 

свещения огън на живота, пред 

който всеки трябва да събуе 

своите обуща.  



Сърцето - олтар  

на възвишени същества 

Какво представляват 

нашите сърца? 

 - Олтар на възвишени 

същества, на възвишени 

ангели, които принасят 

там своята света жертва 

пред Бога.  



   Всеки трябва да намери 

сърцето си 

Всяка мома трябва да намери този момък, на когото тя 

представлява сърцето. Всички хора трябва да намерят своите 

изгубени сърца, а това на Божествен език означава да намерят 

Божествения Дух, който да дойде и да се всели в тях. 

 



 Двата полюса на живота 
Сега ще дойде културата на мъжете. Следователно, християнската култура на 

жените и новата култура на мъжете ще образуват два противоположни полюса 

на живота. Те трябва да се съединят в едно и да дадат ново направление, нова 

насока на цялата земя. Между мъжете и жените трябва да дойде идейно, 

вътрешно разбиране. Само по този начин животът може да се осмисли и да 

дойде нова религия между хората.  

 



 Вътрешно разбиране между 

мъжете и жените 



Ще полетим  
И на съвременните хора казваме, 

че е време вече да хвръкнат 

нагоре във въздуха. Те казват: 

“Страшно нещо е да хвърчи човек 

във въздуха!” Не, време е вече 

хората да се повдигнат, да литнат 

с крилата си във въздуха. 

Въздухът, това е възвишеният свят 

на Любовта, в който хората трябва 

да живеят. Сърцето и умът на 

човека са неговите крилца, с които 

той дълго време ще се упражнява 

в гнездото си, докато дойде един 

ден Господ и го накара да излезе 

вън от гнездото си, да хвръкне с 

крилцата си в широкия и 

просторен свят.  



РЕЛИГИЯТА НА ЛЮБОВТА 

Днес хората се плашат, като чуят думата “нова религия”. Какво страшно 

има в новата религия? Тя е религия на Любовта. Тогава, какво страшно 

има в Любовта? Нали всички съвременни хора плачат, че са изгубили 

Любовта си и все нея търсят? Дойде ли новата религия, хората няма вече 

да мислят за държави, няма да мислят за царства. Цялата земя ще бъде 

една една държава, едно царство.  

Тогава всичко, каквото се замисли и направи, ще бъде за благото на 

цялото човечество. Дойде ли това време, всички хора ще се разбират. 

 


