
Словесното мляко 

"Пожелайте като новородени младенци чистото словесно мляко, с него да 

порастете."( Петрово Послание 2:2.) 

 

 

 

В една заповед на Мойсеевия закон се казва: "Не пожелай!" А в първото Послание на Петър се 

казва: "Пожелай!" Кой от двамата е прав? и От тяхно гледище и двамата са прави. Обаче, ако 

Мойсей е на мястото на Петър, ще бъде крив. И ако Петър е на мястото на Мойсей, ще бъде крив. 

Мойсей казва да не пожелаваш. Какво да не пожелаеш? и Власт, богатство, жени. Петър казва: 

"Пожелай!" Какво? и Словесно мляко. Защо? и Понеже то е необходимо за духовното растене на 

човека. Първото нещо, което детето потърсва, когато излезе от утробата на майка си, е цицката с 

мляко, защото, като суче, то расте и се развива. И Петър казва същото: "Ние трябва да намерим 

цицката, която ще ни нахрани духовно. "Ако не я намерим, по същия закон както и детето не можем 

да живеем. Подир три-четири години, когато детето порасне малко и зъбите му почнат да никнат, 

това показва вече, че неговият организъм се нагажда за твърда храна. Същият закон се отнася и към 

духовния живот на човека: докато не израсне малко, човек не трябва да възприема твърда храна, 

която може да му причини смърт. 

Питам: Дали всички хора, които живеят на земята, са сукали от словесното мляко? Не, всички хора 

не са сукали от словесното мляко, вследствие на което са изложени на смърт. Не е достатъчно само 

майката да роди детето си и да има мляко, но това мляко трябва да бъде непокварено. Колко майки 

са отровили своите деца с лошото си мляко! Ако майката се гневи по няколко пъти на ден, след 

известно време тя ще отрови детето си със своето мляко. И свещениците, които по отношение на 

своите пасоми са майки, могат да ги отровят, ако се гневят, когато проповядват. Също така и 

учителите, ако се смущават и тревожат, когато преподават, могат да отровят своите питомци. 

Съвременните хора страдат от голямо невежество. Те знаят много неща от геометрия, от 

аритметика, от ботаника, от физика, от химия, но нямат същественото знание и необходимото 

словесно мляко. Те знаят за движението на небесните тела, за създаването на човека, как се е 

развивал, но дойде ли въпрос за словесното мляко, там мълчат. 

Знаете ли на какво приличат съвременните хора? Те могат да се уподобят на онзи турски мъдрец, 

който казвал, че знаел всичко, каквото става на небето. В един анекдот се разправя за този турски 

мъдрец, че той навсякъде се хвалил, че знаел в колко часа ставал Господ, какво правил през деня, 

какво правели ангелите и т.н. Като разправял това на султана, последният пожелал да го изобличи, 

да му покаже, че той не може да знае всичко, затова един ден го повикал при себе си заедно с още 

един философ и им казал: "Желая заедно да се поразходим с моя параход и да поговорим 

приятелски помежду си." Качили се на парахода и тръгнали. Като се поразговорили малко, сложили 

им тепсия с хляб и мляко. Султанът казал на спътниците си да надробят хляба си в млякото. Като 

надробили хляба си в млякото, султанът разбъркал всичките залци и казал: "Сега, нека всеки изяде 

своите залци!" и "Отде да знаем кои залци на кого са?" и възразили философите. и Ако не знаете 

залците, които вие сами дробите, как ще знаете какво става на небето? 



В цитираните по-нататък стихове Петър отправя слушателите си към живия камък. Ние знаем, че 

има само мъртви камъни, от които правят къщи, но както виждате, има и живи камъни. Ако можете 

да изтълкувате думата "камък" в духовен смисъл, ще видите, че тя има и друго значение. Под 

думата "камък" в духовен смисъл се разбира завършен характер, в който всички сили са 

уравновесени, процесът на развитието върви хармонично; неравната система, както и всички 

вътрешни органи, стомах, дробове и мозък са в пълен ред и порядък и функционират добре. Ето 

защо и Христос казва: "Бъдете камъни, които могат да растат и да се развиват." На друго място Той 

казва: "Трябва да съградите в себе си дом Божествен." Той подразбирал да се съгради дом от такъв 

жив камък. 

Сега да се върна към думите "словесно мляко". Някои казват: Ние искаме да бъдем духовни. Какво 

подразбират те под думите духовни? За да бъде човек духовен, значи ли, че той трябва да се 

затвори в себе си, само да мисли и съзерцава и да бъде спокоен? Не, това не може да направи 

човека духовен. Да бъдеш духовен, ще рече да бъдеш в съприкосновение с окръжаващите условия, 

със средата, с почвата, на която живееш, а едновременно с това да можеш правилно да реагираш 

на тази почва, на средата и на условията като на елементи, които създават живота. Най-високото 

положение, което човек може да заеме на земята, е, когато умът, сърцето и душата му, всички тия 

сили са на своята висота, в своето максимално развитие. В естественото си състояние камъкът не 

може да възприеме в себе си никакво течно вещество. Обаче, ако вземем варовик и го печем в пещ, 

той се превръща във вар, годна за белосване. По същия начин, когато Господ иска да белоса своя 

дом, Той взима такъв камък, опича го, залива го с вода и като се извърши с него известен химически 

процес, намазва дома си с тази бяла каша, наречена в духовно отношение чистота и доброта в 

живота. Следователно, дойдат ли страданията, това значи, че са ви сложили в пещта да се печете, 

да се превърнете в необходимата духовна вар. Има камъни толкова твърди, че и след като ги 

поставят в пещта, пак не се опичат. Такива камъни се считат за безполезни, абсолютно непотребни 

за целта, заради което ги изхвърлят вън. 

И тъй, когато Петър казва "пожелай", с това той иска да изрази онзи вътрешен процес на опичане, 

който става със самия човек. Чрез това опичане в ума ще се образуват ония висши форми, които ще 

могат да преминат от един свят в друг. За това нещо ще помогне и процесът на разредяването. Ето 

защо, ако имате две мисли в ума си, които ви безпокоят, не ги жалете, но вземете едната от тях, 

сложете я във варницата, накладете отдолу огън и я опечете. Ако направите така с хилядите 

безпокойни мисли, които минават през ума ви, все едно че сте пекли хиляди килограма варовик и 

получената от него вар сте продали. По този начин не само че ще се освободите от ненужния за вас 

багаж, но ще имате голяма печалба. Това, което става във физическия свят, по аналогия става и в 

духовния. Всеки процес, който става на земята, едновременно става и на небето. И обратно: всеки 

процес, който става на небето, става и на земята. Щом разберете този закон правилно, ще знаете, 

че когато на земята страдате, на небето се радват. Когато ви пекат във варницата, това не е нищо 

друго освен страдание. Като не разбирате дълбоките причини на тези страдания, вие казвате: 

Изгоряхме! Свърши се животът ни! На небето пък казват: Колко се радваме, че този камък ще се 

превърне на вар! Когато мислите, че ангелите нямат никакво състрадание към вас, те ви отговарят: 

Ние имаме голямо състрадание към вас, но се радваме, понеже виждаме, че и вие като нас ще 

станете чисти и бели. Следователно вие не трябва да желаете онези неща, които сгъстяват и 

втвърдяват вашите ум, сърце, душа, сила и способности, но трябва да желаете само онова, което е 

в сила да ги разшири и освободи от всички ограничения. 



Мнозина задават въпроса: Как можем да приложим това учение в практическия живот? Учителят 

казва: Аз имам немирни, непослушни ученици. Как мога да им въздействам? Свещеникът казва: 

Много от моите пасоми са невъзпитани, невярващи хора; те не разбират философията на живота. 

Как ще им повлияя? Търговецът казва: Моите клиенти и съдружници искат да ме ограбят. Как ще ги 

заставя да постъпват по друг начин? Всички хора се оплакват. Защо? и Защото въжето им е тънко и 

слабо. Те искат да дигнат с него товар от сто килограма, а то не може да издържи такава тежест. 

Разбира се, че това въже ще се скъса от тази тежест и товарът ще падне на земята. Питам: Как може 

да се живее в Стария завет, а да се прилага Петровото учение? Вие сте приятели на Мойсей, а 

едновременно с това искате да бъдете приятели и на Христос. Който е приятел на Мойсей, той не е 

приятел на Христос. Мойсей казва "не пожелай", но не казва по-нататък какво трябва да се прави. 

Той казва да възлюбиш Господа, но как ще Го възлюбиш, когато не си Го видял? На друго място 

казва да обичаш своя народ, а за другите народи говори съвсем друго нещо. Аз разглеждам 

Мойсеевия закон в широк смисъл. Наистина, когато Мойсей е полагал своя закон, тогава условията 

са били съвсем други от тези, при които се е създавал Христовият закон. Неговият закон е бил 

подготвяне на човечеството за Христовото учение. Мойсеевият закон представлява едното 

полукълбо на земята, а Христовото учение и второто полукълбо. Вие можете да живеете в 

Мойсеевото полукълбо само тогава, когато то се осветлява от слънчевите лъчи. Щом излезе вън от 

слънчевите лъчи, вие не можете вече да живеете в него. Желанията на съвременните хора 

произтичат именно от приложението на Мойсеевия закон в живота. Всички хора искат да бъдат 

богати, учени, но като възприемат този закон, те не могат да постигнат тия свои желания, вследствие 

на което между тях стават големи стълкновения. На физическия свят няма условия всички хора да 

бъдат богати и учени, обаче за всички хора има условия да бъдат добри. Пожелайте добродетелта, 

която не принадлежи на физическия свят. В Индия има хора, които разбират и прилагат този закон 

дори спрямо животните. Ако можете да влезете в контакт с някое животно, колкото свирепо и да е, 

то ще ви обикне и ще ви стане предан приятел. От него ще изчезне всяко желание да ви пакости и 

каквото му заповядате, ще изпълни. Когато Христос е казал да възлюбим враговете си, Той разбирал 

именно този закон. 

Първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека, е страданието. 

Твърдите камъни трябва да минат през варницата, за да могат да белосват; суровият хляб трябва 

да се опече, за да може да се яде. Същото е и с човека. Вие можете да влезете в небето само като 

опечен хляб. Само тогава ще ви сложат на трапезата и ще ви разчупят. Защо Господ е дал ум, сърце, 

очи, уши, език на човека? Вие трябва да размишлявате за какво са предназначени тези удове. Аз 

нахвърлям тия въпроси, за да размишлявате върху тях. Казвате: "Искам да служа на Бога." Вие не 

разбирате как трябва да служите. Има хора, които уж разбират окултните закони, но не могат да 

служат на Бога. Щом знаят законите, те трябва да умеят да ги прилагат поне за собственото си 

развитие. Някои искат да им кажа много работи, философски и окултни. Мога да кажа много неща, 

но първо вие трябва да сложите здрава основа и върху нея да градите, та всеки камък, който 

поставите, да бъде хубаво издялан и на място сложен и на ъгъла. Предстои ни велика задача и да 

оправим този свят. Това здание, върху което е съграден сегашният живот, се събаря и един ден 

Господ ще ви повика да градите отново. Въпросът е ще знаете ли да градите, когато Господ ви 

повика? За за бъдете готови, вие отсега трябва да се нахраните с онова мляко, за което ви говорих. 

Трябва да бъдете така готови, щото един ден, когато Бог ви даде нова дреха, да не я оцапате. 



Едни гарджета поискали майка им да ги премести в друго гнездо. Тя ги попитала: Ами ще вземете 

ли с вас и оцапаните си задници? и И тях ще вземем. и Тогава не мога да ви преместя, защото ще 

оцапате и другото гнездо. Някоя неразумна жена казва: Защо Господ ме е направил жена? и Като 

жени вие ще изучавате това изкуство, което като мъже не бихте изучили и изкуството да приготвяте 

мляко, с което да отхранвате децата си. Вие сте гувернантки на Господа, които отглеждат Неговите 

деца. Ако не изпълните майчината си длъжност, Господ ще ви попита: Защо ви поставих на тази 

важна служба? Не трябваше да давате такова мляко на децата си. и Дадохме им вече. и Още веднъж 

да не им давате от това мляко. Ако им давате, ще ви уволня. и Ама аз искам мъж да стана. и Няма 

да станеш мъж; ако продължаваш да искаш неща, които не заслужаваш, и ако си все така упорита, 

втория път по-долу от човек ще бъдеш. 

Философията на съвременните християни не почива на здрава основа. Всеки сектант твърди, 

настоява: Това, което аз проповядвам, е истинското християнско учение, а не онова, което другите 

проповядват. Обаче никой не може точно да определи кое е истинското християнско учение. 

Казваме, че сме венец на създанието на света. Не, да не лъжем себе си, да не лъжем и Бога. Ние не 

сме венец; венец са само ония, които са завършили своето развитие. Ние, които още крякаме в 

блатото, не сме нищо друго освен жаби; ние, които искаме пари и къщи, които сме готови да 

продадем и Господа за тях, не сме венец на създанието. Ние сме венец на падането, венец на ада. 

 

 

 


