
Гърбавата жена 

"И положи на нея ръце и тоз час се изправи жената и славеше Бога."(Ев.Лука 

13:13.) 

 

Първото положение в живота е да се представи истината в нейната действителна форма. Има 

истини реални и отвлечени, или положителни и отрицателни. Ако се движите по цвета на целзиевия 

термометър, отдолу нагоре, както се повишава температурата, вие ще имате положителна истина, 

но движите ли се отгоре надолу, ще имате отрицателна истина. В първия случай топлината ще се 

увеличава, а във втория случай ще се намалява. Ще кажете: "Какво от това, дали се увеличава или 

се намалява топлината?" и Това нещо е от голямо значение. В Природата само чрез топлината се 

произвеждат всички растителности и всички плодовити дървета. Този закон е верен и за човешкия 

ум и сърце. Думата "топлина" превеждам с думата благородни чувства. Най-благородните мисли, 

чувства и действия се раждат от топлината. 

Ще ме попитате: "Какво отношение има това, че Христос е положил ръцете си върху тази жена?" и 

Жената е основа в света. Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, 

Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам. Да, но кой 

Адам? Който бе направен от пръст ли? Господ създаде мъжкия и женския пол заедно. Мъжкият и 

женският пол подразбират една противоположност в света, но и това разногласие е велика наука. 

Христос искаше да постави тази жена на нейната висота. Тази жена беше гърбава. Какво означава 

гърбицата? Тя беше сгърбена по мисли, чувства и действия. Върху тази жена Христос положи ръцете 

си. Ръцете означават великото и възвишеното в света. Съвременният човек страда от безволие, а 

човек без воля не е човек. Навярно всички ще ми възразят, че имат воля. Бих ви дал една малка 

задача, за да опитате вашата воля. Ще ви дам един килограм тежест да я дигнете от земята. Ще 

кажете: Как да не можем един килограм да повдигнем?" Да, в даден момент, вие може да го 

подигнете, но в друг момент и не можете. Как ще подигнете този килограм, ако той е нагрят до 

1000°? Не само вие, но никой човек не би могъл да го дигне и дори ще стоите десет метра далеч от 

него. Така че, ще приложа това правило и между един килограм, който и децата може да дигнат и 

един килограм който и целият свят не може да дигне, има голяма разлика. Ако тебе, може всеки да 

те повдигне, това показва, че нямаш в себе си воля, сила. 

Четем, че Христос положил ръцете си върху тази гърбава жена и тя се изправила. Питам: можете ли 

вие да сложите ръцете си върху вашият гърбав ум, върху вашето гърбаво сърце и да ги оправите? 

Ще ми отговорите: "Нашите сърца и умове са прави." Не, вашите сърца и умове не са прави. На 

всички духовници, министри, учители и др., сърцата и умовете са гърбави. Ще кажете: "Защо ни 

обиждаш?" Не ви обиждам, но говоря една положителна истина, за да се избегнат илюзиите, че сме 

нещо, когато всъщност не е така. В прочетения стих, обаче, има и друго психологическо отношение. 

Христос положи ръцете си върху тази жена, за да стане тя и да слави Бога. Кажете ми: колко пъти 

майката трябва да положи ръцете си върху своето дете, като го къпе, за да може то да се изправи и 

проходи? Ако майките не правеха това, щяха ли децата им да проходят? Вашите деца са гърбави 

жени и затова трябва всеки ден да полагате ръцете си върху тях и да ги къпете. Знаете ли какво 

означава къпане? Колко проста истина е къпането, а никой от съвременните учени не може да я 

разреши. Съвременните хора приличат на онзи гръцки философ, който искал да изучи света и 



гледал само нагоре. Като вървял по пътя, паднал в една дупка. Излязъл философът от дупката, но 

се разсърдил и започнал да вика, да се сърди на хората, които поставили на пътя му такива 

препятствия. Успокоил се и продължил по нататък пътя си, обаче, за още по-голямо негово 

учудване, паднал отново в друга дупка. Този път той още повече се разсърдил и започнал да вика 

против хората, които му поставяли препятствия на пътя, за да не може да открие истината. Не 

господине, когато търсиш истината, трябва да гледаш отпреде си, а не нагоре. Всички съвременни 

контета и дами гледат все нагоре. Идете на нивите и вижте накъде гледат празните и накъде гледат 

пълните класове. Всички празни класове гледат все нагоре. Ако земеделецът види, че всичките 

класове са изправени нагоре, той би се отчаял. А ако види класовете с наведени глави, ще каже: 

"Слава Богу!" Бих желал всички да сте наведени." 

Христос видял гърбавата жена и по същия закон положил ръцете си отгоре и; тя станала и започнала 

да слави Бога. Някои ще попитат: "Защо да славим Бога? Аз не ви говоря да славите онзи Господ, в 

чието име стават сега всички раздори и църквите от 2000 години му служат; не ви говоря за тоя 

Господ, на когото държавите служат, бога на войната. Не отричам, че те са богове, но богове за себе 

си, а не за човечеството. Но аз ви говоря за един Господ, Когото вие можете да намерите навсякъде, 

Който е във вас, в Когото живеете, движите се и чувствувате. Този Господ на страдащите, на 

гърбавите в света. 

Тези от вас, които сте учили Питагоровата теорема, знаете, че тя гласи: квадратът, построен върху 

хипотенузата на даден триъгълник, е равен на сбора от квадратите, построени върху двата катета 

на същия триъгълник, т.е. пространството, което се включва в квадрата, построен на хипотенузата, 

е равно на пространството, което се включва в другите два квадрата. Така че жената, върху която 

Христос прострял ръцете си, представлява хипотенузата, на която е бил построен квадратът, т.е. 

неутралната зона, която разделя квадрата на два триъгълника. Така използвани геометрията и 

математиката, ще се намери известно съотношение между тях и живота. За да се излекува човек, 

да се излекуват неговите ум, сърце и воля, трябва да има най-малко три условия. Не може да се 

излекува човек, на когото дробовете, мозъкът и стомахът са развалени. Ще ми възразите: "Ами как 

е излекувал Христос толкова болни хора и то от различни болести?" и Христос е лекувал само тези 

хора, които са имали известни препятствия в живота си, а дробовете, стомахът и мозъкът им са били 

на местата си. Аз взимам стомаха като емблема на физическия живот, дробовете като емблема на 

умствения живот, а мозъка и на духовния живот на човека. Следователно, ако не сте свързани със 

силите на тези три свята, вашата гърбица не може да се оправи. За да може да стане детето, върху 

което майката полага ръцете си, трябва и то само да има това желание, трябва да има известна 

мисъл. Тази аналогия се отнася и до отделните народи. Всеки народ е подобен на едно дете. За 

един народ казват, че е млад, а за друг, че е стар. Ако един народ е млад, то майка му трябва дълго 

време да го къпе в коритото и да полага ръцете си върху него, докато проходи. При това, известно 

ви е, че детето, което прохожда за първи път, минава през много перипетии: има много падания, 

ставания, но това нищо не значи. Ще ме запитате: "Какво отношение има този стих към днешния 

живот?" и Слънцето проектира своите лъчи всеки ден над нас, те са Божествените ръце. Но какво 

се крие в тях? Христос всяка сутрин проектира своите ръце чрез тези лъчи. Ако мозъкът, стомахът и 

дробовете ви са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи. Ще ми възразите, че това не е 

съобразено с днешната църква. Коя църква? Която хората са образували, или която Бог е създал? 

Ако е Божията църква, това е Природата. И в нейния символ аз вярвам. А онези, които искат да 

държат изпит за свещеници, владици, трябва така да го издържат, че като си положат ръцете върху 



една гърбава жена, да се оправи гърбицата. Колко такива свещеници и владици има в България? 

Ето вече се изминаха 2000 г. след Христос и какви ли не учени владици и проповедници идваха, а 

гърбицата на цялото човечество и на българския народ в частност, стои. Защо? Защото те не вярват 

в това, което Христос е учил. 

Разговарял съм с много светски лица и съм забелязал, че те са по-възприемчиви за великите истини, 

отколкото някои духовни. Това не е осъждане или упрек. Ако учителят ви даде една задача да я 

решите и вие не можете да я решите правилно, учителят казва, че задачата не е разрешена. "Но как 

така, господин учителю, аз се мъчих много, докато я реша. Освен това моят баща и дядо са богати, 

добри хора, възможно ли е да не мога да я реша?" Всичко друго може да е така, но задачата не е 

решена. Като не успеят с това, започват да носят цветя, пари и др. неща на учителя, но задачата 

остава пак нерешена. Не, знайте, че училищата, гимназиите, университета са основани за знания, а 

не за подкуп. Гледам, всички съвременни хора носят свещи в църквите, палят ги, но задачата остава 

пак нерешена. Ти може да си цар, но твоята душа, сърце и воля остават гърбави. На такъв човек 

казвам: ти нищо няма да направиш в света и винаги ще бъдеш роб на условията, в които живееш. 

Съвременните хора се оправдават с условията, че те са били тежки, неблагоприятни. Ако поставя 

някой човек в едно хубаво здание и му създам всички най-добри условия за работа, а той внесе 

целият боклук отвън в стаята, какво ще стане с тези добри условия, които му се дадоха? Такъв човек 

ще се оплаква от лошите условия на живота си, а кой ги създаде? и Той самият. Какво трябва да 

направи? и Да ги измени, но не да събори къщата, а да я изчисти. Не спазваш ли добрите условия, 

които ти се дадат, ти ще приличаш на онези птичета, които, след като изцапали гнездото си, 

започнали да се молят на майка си да се премести в друго гнездо, защото това било много нечисто. 

Майката ги запитала: "Ами и вие ли ще дойдете в новото гнездо?" и "Разбира се." и "Тогава вие и 

новото гнездо ще изцапате." Ще ви приведа подобен пример за вълка. Един вълк отишъл да се 

оплаче на лисицата от хората, че са много лоши, защото постоянно го преследвали. "Ще отида при 

други добри, благородни хора", казал той. Лисицата го запитала: "Ами зъбите си ще вземеш ли?" и 

"Разбира се, може ли без зъби?" и "Тогава и тези хора ще те гонят." Човек трябва да разбира 

основния закон, според който да се поставя всяко нещо на мястото му. Ако имаш зъби, трябва да 

знаеш, как да ги употребяваш. С това Христос искал да покаже, че всички хора, които вярват в Него, 

трябва да имат воля, да изправят живота си. Жена, от санскритската дума "зео", на български 

означава живот. Животът на тази жена е станал гърбав, но за да се поправи той, Божествената воля 

трябва да го направлява в тази посока, че да се прояви разумно. Как би се проявил Божественият 

живот? и Голяма грешка е това, да мислите, че много знаете. Не отричам, че имате познания, но бих 

ви попитал: като сте учили алгебра, геометрия, за какво бихте си послужили с тези формули? 

Разглеждам учебници по алгебра, геометрия и виждам, какви велики истини са скрити в тези 

формули, но те остават неразбрани в дълбокия им смисъл, и за учители и за ученици. Тези семена 

не са посети още в науката. У нас има една апатия към дълбоката истина. Има само едно 

механическо вярване: ние чакаме да дойде Бог и Той да оправи всичко. Той да ни научи на всичко, 

без да седнем сами ние да работим и да издирваме. Така ние приличаме на онзи богаташки син, 

който наследил голямо състояние от баща си. Ходил той на концерти, балове, разхождал се от град 

на град, обиколил всички по забележителни места в света и като се върнал, най-после казал: "Няма 

никакъв смисъл в този живот." Такъв човек, който като турист, обикаля градовете или събира знания 

в училището без да ги приложи, аз го считам като просяк, който ходи със своята торба от къща на 

къща да събира подаяния и ги трупа на едно място. При това, някъде го приемат добре, а другаде 



го нахокват, докато у него се убие всяко честолюбие. Това е израждане на човека. Всеки, който 

очаква на другите, ще се изроди. 

В Писанието се казва: "Вярвай, надявай се и люби", а това значи и имай воля. Да проявиш воля, 

значи да се противопоставиш на целия свят, ако е против твоите убеждения, които ти си проверил 

и искаш да прокараш. Може да ти кажат, че е глупаво да устояваш на това, но ако имаш воля ти 

няма да се откажеш, по никой начин. Ще кажеш: "Вярвам и нищо повече." Ще кажете, че е глупаво 

да вярва човек. Може би, но аз не съм срещнал човек, който да не вярва, само че някои мислят, че 

не вярват, т.е. имат само отражение на вярата в себе си, слизат надолу и губят своята топлина. Някои 

вярват, че ще изгубят живота си, че жената им е лоша, че нищо няма да излезе от тях и т.н. Това не 

е знание, а само вярвания. Ако казвате, че имате знания, бих ви попитал: "Защо ви говоря върху 

този стих?" Ще отговорите: "Предполагаме, вярваме." Ще приличате на онези селяни, на които един 

свещеник излязъл да проповядва и ги запитал: "Братя, знаете ли, какво ще ви говоря?" и Не знаем. 

"Е, като не знаете, няма защо да ви говоря." и "Не, знаем, знаем!" "Е като знаете, тогава няма защо 

да ви говоря." Аз не поставям така въпроса, но класифицирам християните на такива, които имат 

общ център и които нямат, т.е. на такива, които се движат по правилни кръгове и на такива, които 

се движат по криви, хиперболични линии. Някоя комета се покаже в пространството, приближи се 

до слънцето и после изчезне. Защо се е проектирала тази комета в света? Ако някой човек иска 

отдалеч да ви поздрави, да ви хвърли едно далекобойно оръдие, някоя граната, той има за това 

някаква цел. Аз смятам, че и кометите излизат от своето място, с цел да поздравят слънцето; 

минават покрай света и някой път се пукат и после пак отминават в пространството. Всяка комета 

има точно определена мисия и нейното появяване може да се разгледа от физическо, от 

астрономическо или от духовно гледище. Първо предстои да се разгледа нейното движение, защо 

е дошла и т.н. Така и много от вас са комети, които след хиляди години ще се изгубят из 

пространството. Вие се явявате и не се движите в кръг, но в хипербола; движите се вън от 

пространството, като мените мястото си, докато дойде друга някоя планета да измени вашия 

център и да ви сложи в кръг. 

 


