
БЕЙНСА ДУНО 

ПЕТЪР ДЪНОВ 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗВАНИЕ 

 

към народа ми 

Български синове 

на 

семейството Славянско 

 

Послушайте думите на Небето: 

 

Братя и сестри от дом славянски, род на страдание, племе на раздори, душа и 

сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на 

мира, синове на Царството Божие. Слушайте Словото: Небето ви отрежда една 

свята длъжност в Царството на Мира, което иде и наближава в силата си, да 

отбележи едно велико събитие в живота на този свят, и ако се покажете верни 

отсега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог на 

Силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената 

ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето 

свято дело на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде 

не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършена 

пълнота. В този живот са призовани да вземат участие всичките избрани люде и 



народи, които образуват цвета на новите поколения на человеческия 

род. Вашето време наближава, вашият изпит се завършва, часът на вашето 

призвание удари и минутата на живота настъпва, да се пробудите и влезете в 

тоя благ живот, в който встъпва тази многострадална земя. 

Аз ида от горе, по висше разпореждане на Бога - вашия Небесен Отец, Който ме 

е натоварил с велика мисия да ви предвардя от лошия път и ви благовествувам 

Истината на живота, която слиза от Небесното жилище на вечната Виделина, да 

просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички 

духове - отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на 

Новото човечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане 

огнище. 

Вождът на спасението, Помазаникът Сионов, Царят Господен, братът на 

страждущите ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще 

промени вида на тоя свят. Вие скоро наближава да заемете едно високо място в 

реда на изкупените висши светове, които постепенно и неотклонно възлизат 

един след друг в една нова област на горните върховни светове. В Небесата на 

Божествените разпореждания, в които и тоя ваш свят вече ще пристъпи напред 

една стъпка, да заеме своето място, отредено му от Върховния Владика 

помежду другите. Вашето встъпване в тия нови безпределни граници на Новото 

Царство на вечните светове, ще се ознамени с даване знака на Върховния 

Господар, Владетеля над всичко. Той ще ви посрещне заедно с всичките ангелски 

ликове, които ще дойдат да ви приемат радостно и весело като съграждани на 

вечното Царство, на което силата и славата е нескончаема. 

Не огорчавайте Бога с вашето поведение, не се съмнявайте в Истината Му, 

която ви носи от Небесното жилище в знак на Неговата към вас вярност и 

любов. Просветете се, елате на себе си, съзнайте Истината на живота. Този, 

Който ви е родил, бодърствува над вас. Името Му знаете. Не се двоумете, не се 

колебайте, но отхвърлете вашето малодушие настрана и елате към вечната 

Виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, Който ви е въздигнал от 

пепелището на нищожеството, към славата и величието на безсмъртието. Не се 

заблуждавайте, но дайте място на Този, Който ви оживява. Пред Него 

домочадията, поколенията, народите не чезнат, но се възнобновяват и 

възраждат от този същ вечен Дух, Който привежда в порядък всичко в този 

обширен Божествен свят. Възобновлението е велика благодат, която ви спомага 

да се удостоите да влезете в пътя на Виделината, в която обитава мир и любов 

във всяка нейна стъпка. Тя е мощният вечен двигател в живота, който повдига 



всичките паднали духом. Тя е пътят на спасението, по който влиза злощастният 

человечески род, призован от Небето на още един велик подвиг, с който ще се 

завърши все, що е отредено. 

Пътят, в който ида, да ви поведа, да възлезете в Царството Божие, да му служите, 

е път вечен, път пълен с всяка благост на живота; по него са възлезли всичките 

чинове и ликове Небесни преди зачатъка на самата тая вечност, която е без 

начало и без край; и помежду вас и пътя на небесните ликове съществува велика 

междина, която е неизмерима от никоя мощна сила; и при все това има една 

невидима връзка, която всичко свързва в едно неразривно Братство. Тази връзка 

е Любовта на вечния невидим БОГ - Извор на живота. 

Непреодолимата Любов на Този, Който ви люби и се грижи за вас, ме извика от 

горе, да дойда и ви помогна в тия усилни времена, които настават за последен 

път в тоя свят. 

Пред вас стои голяма опасност, която се готви да разруши все, що е свято, 

посадено от ръката на вашия Небесен Баща. Затова съм в тоя свят дошъл, да ви 

ръководя лично през тази най-опасна минута на живота. Покажете се мъже, 

твърди и непоколебими, верни на призванието си, препасани през пояса, готови 

за бран. Направете всеки, потребните самопожертвувания, да възтержествува 

Истината. Сега е случай благоприятен, да се покажете род избран, семе Царско, 

народ, на който Господ на Силите, е вожд. 

Аз ида, да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтържествува над 

всички негови врагове и неприятели, препятствуващи му в пътя на неговото 

благородно призвание, което той се стреми да постигне, и на неговото 

назначение, което му е отредено от Върховния Промисъл на 

Провидението. Времето е близо и при вратата на тоя свят, Истината ще 

възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари 

лицето на тоя свят със сияние Небесно. Ето деня на Истината, който ви е родил за 

Негова слава. Слушайте гласа Му. Той иде отгоре, повдигнете очите си и чуйте 

сладките песни, приятните химни, величествените антеми, хвалебни песни от 

ангелските ликове, които се приготовляват за този славен ден. 

Чуйте, верността е първата стъпка при влизане в новия живот, тя е първото 

условие при тесните врата на приемане, тя е първият плод на любов, който има 

да поднесете пред огнището на Отеческий олтар. Не остава време, да се 

впускате в празни разправии за миналото, което няма да ви ползва, ако не 

вземете пример от неговите погрешки, да изправите настоящите. Вашето 

възраждане има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е 



повърхностно и не коренно, временно и несъществено, което не може да 

принесе очакваните добри плодове. Този народ има вопиюща нужда да се 

ръководи и управлява от свети и Богоугодни начала, нужни за неговото 

успевание. Тия начала ги е определил отдавна още БОГ, Който се грижи за 

подобрението на всички негови семейства, и тия начала са всадени във вашата 

душа. Във възраждането на народите, умът и сърцето трябва да вървят 

успоредно, любовта и добродетелта взаимно, силата и разумът наедно да 

ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тези условия, 

всичко е изгубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и 

обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото 

разрушение, което виси вече над главите на всички ви. 


