
Виделината 

"Вие сте виделината на света."(Ев.Матей 5:14) 

 

Миналата беседа говорих за солта и първият Божествен елемент в живота, а днес ще говоря за 

втория елемент и Виделината. Ще се постарая да предам думите Христови на съвременен език, 

който се говори в ХХ век. Какво подразбира Христос под думата "виделина"? Всяка дума има свой 

смисъл. Само когато тя произвежда известен ефект в ума или сърцето на човека, само тогава е 

разбрана. Ако вземете кибритена клечка, може да разберете нейния ефект само, когато я запалите, 

иначе, тя е безсмислена. Следователно, думите в говоримия език са кибритени клечки и всеки 

трябва да има своя кутия и запалка, за да може да запали навреме своята клечка, сиреч, всяка дума 

да може да произведе своя ефект. Не трябва да бъдем като малките деца и само да вадим клечки 

от кутията, да ги палим и да ги хвърляме. Това не е философия. 

Има много съвременни писатели, които постоянно вадят клечки, палят ги и ги хвърлят. Питам, какъв 

ефект могат да произведат техните така запалени клечки? Вие сами съдете, какъв е ефектът от 

такова палене. В бъдеще, речта трябва да бъде осолена, да съдържа в себе си виделина. За 

виделината имате още смътно понятие. Думите "светлина" и "виделина" са от един и същ корен, но 

светлината е отражение на виделината. Виделината е съединение на онзи Божествен елемент, 

който се отнася вече към човешкия ум, сиреч, който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме 

логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл. В съвременната наука, физиците спорят върху 

светлината, дали идва от слънцето или е нещо друго. Има учени, които оспорват, че идва от 

слънцето, а поддържат, че тя е особена енергия, която, като дойде до земната повърхност, разбива 

се в нея и дава отражение на светлина. Виделината е един вътрешен процес. Тя е един елемент, 

който може да се опита всякога. Виделината е най-реалното нещо в света. Тя е хиляди пъти по-

реална от този свят: тя създава човешката мисъл, желанията, тя е проводник в духовния свят и 

съществува във вид на съвременния етер; тя е обвивка на човешкия дух, на човешкия ум и без нея 

никой не може да мисли и да чувствува. Всички, които са следвали в училище, минали са през 

гимназия, изпитали са трудности при решаване на някои задачи, знаят, че отношенията на тези 

задачи не се проясняват от един път, но, като по-работят известно време върху тях, светне им 

някаква светлина и отношенията се проясняват. Виделината именно прояснява. Ще ви дам някои 

правила, за да можете да проверявате всичко, защото не ви говоря само на теория, а ви говоря 

върху положителна наука, която може да се провери на опит. Виделината е здравословното 

състояние на човешкия ум, атмосфера, в която човек трябва постоянно да живее. Когато писателите 

изгубят тази виделина, те стават безплодни; когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и 

не могат да преподават; когато майките я изгубят, липсва им търпението и любовта и не могат да 

възпитават. Ако нямате виделина в себе си, не може да се прояви у вас любов, истина. Христос 

казва: "Вие сте виделината." Кои "вие"? Първият елемент е солта, законът на равновесието, който 

държи всички сили в равновесие; вторият елемент е виделината, тя въздига и възраства нещата, 

сиреч, всички мисли и желания растат във виделината и се развиват по-правилно. Човек, който 

живее във виделината, е като плодно дърво, което расте на плодородна почва; в него всички 

плодове узряват. Когато във вашия ум има брожение и философски мисли, не се радвайте, още. 

Това е, може би, едно цъфтене. За да опитате, дали имате виделина, проверете дали вашите мисли, 

ще завържат, ще хванат корени. Когато човек не е готов да умре за една своя мисъл, това значи, че 



тя не е родена в него. Преди да пристъпя да ви разясня по-надълго този въпрос, ще приведа един 

пример от българския живот. Аз имам за задача да оживя тези примери, да им дам съдържание. 

Този пример, който ще ви дам, е от мнозина слушан, но аз ще му дам нов характер. Разказват, че 

някой турчин, по време на потисничеството върху българите, посетил един български чорбаджия. 

Като влязъл в стаята му, видял на стената три икони и до тях едно горящо кандилце. Иконите били: 

Св.Богородица, Св.Георги на кон и Св.Никола. "Защо са ти тези три картини?" и запитал той 

чорбаджията. и "Те ме пазят от всички злини и досега зло не ме е сполетяло", му отговорил 

чорбаджията. и "Чудно нещо, аз имам толкова слуги, плащам им богато, но те не ме пазят така", 

казва турчинът. "Колко струват тези икони?" и попитал той. Купил той трите икони, занесъл ги в 

къщи и поставил пред тях запалено кандило. Изпъдил от къщата си всички слуги и казал: "Вече не 

ми трябват слуги, аз си намерих верни хора, които да ми пазят къщата." Но една вечер влезли 

крадци в къщата му и го обрали. Пристъпил той към Св.Богородица и и казал: "От тебе няма какво 

да се оплаквам, ти си млада жена, имаш и малко дете, има с какво да се занимаваш." Обърнал се 

към иконата на Св.Георги и казал: "И от тебе няма какво да се оплаквам и ти си млад човек, трябва 

да си яздиш коня, да си правиш удоволствие." Обърнал се най-после към Св.Никола и му казал: "Ти 

си стар човек, нямаш нито дете, нито кон да яздиш и за това тебе ще накажа." И наистина, обърнал 

иконата на Св.Никола надолу с главата. След това Св.Никола намерил по някакъв начин ограбеното 

богатство и с това било отменено наложеното му наказание. И турчинът казал: "Така те искам!" 

Какво представлява Св.Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, 

което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като 

дете. Питате: "Защо жените раждат?" Чрез закона на раждането, Бог ви учи, как да възпитате своето 

дете, сиреч, как да отглеждате вашето сърце. Ако майката даде на детето си чисто мляко, то ще 

бъде здраво, но ако млякото е покварено, детето ще умре. Какво представлява иконата Св.Георги? 

Св.Георги представлява човешкия ум, а конят и неговото физическо тяло. Човек трябва да язди своя 

кон; който не язди коня си, той ще го изгуби. Трябва добре да храните коня, но не и да го 

прехранвате, да не преяжда. Какво представлява иконата Св.Никола? Св.Никола представлява 

човек с добро сърце и добър ум, който се е качил на най-високото положение на живота, на 

разумния Божествен живот. Той трябва да се занимава с възпитанието на цялото човечество. За 

него всички хора трябва да бъдат като деца; той трябва да се жертвува за другите така, както 

майката жертвува себе си за децата си. Както Св.Георги глади и добре храни своя кон, така и 

разумните стари трябва да отглеждат младите и със своя ум и сърце да ги подтикват към разумен 

живот. Затова казва Христос: "Град върху планина не може да се укрие." Ако вие имате виделина, 

ще можете да го откриете. Ако някой хиромант, ви разгледа ръката ще ви каже, имате ли виделина 

или не, така както, когато влезете в един европейски град, по наредбата на града, по къщите, 

познавате какви са хората. Като влезете в една къща, познавате какво обича домакинята. Ако 

преобладава червеният цвят, тя е жена на желанията, променлива е. Онези, които носят червени 

шапки, пояси, схващат, че светът е поле за борба, че трябва да се борят. Не отричам борбата, но тя 

трябва да бъде основана на Божествен закон, тя трябва да съгражда живота; разрушава ли го, тя е 

анархия. В борбата се цели свобода, а виделината има за цел тъкмо това и да ни направи свободни. 

А под думата "свобода", се разбира Божествена хармония в нашите мисли и желания, да се уреди 

всичко в света, сиреч, всеки да бъде на своето място; всеки да използва условията, които се крият в 

неговия мозък, в неговото сърце. Съвременните учени постоянно теглят мозъците на умрели хора 

за разни изследвания. В мозъка, именно се отбелязва човешката мисъл. Той е като градина. Каквато 

е почвата в човешкия мозък, такива ще бъдат и неговите мисли. В човешкия мозък има същите зони, 



както върху земята. В него мислите растат така, както на земята растат цветята. Всяка мисъл си има 

форма, която може да носи характера на овца, на вълк, на мечка, на лисица, на змия, на паяк, на 

мравка и всички тези форми са качества, които образуват човешкия характер. И тази виделина влиза 

по същия закон, както светлината слиза отгоре и въздига всичко у човека, издига и добрите, и 

лошите животни, безразлично, дали те са вълци или овце. И когато тези животни се оплакват на 

виделината, че има страдания, тя им казва: "Не бойте се, догодина аз пак ще ви създам, само 

поработете малко." Когато се оплакваме, че в нашия живот има страдания, виделината казва: 

"Внимавайте, аз ще създам у вас необходимото." Но тя не търпи съмнение, малодушие, безверие и 

това са отрицателни качества. Виделината, е един живот на Божествената хармония и само човек, 

у когото има тази хармония, може да изпита величието на виделината. Виделината е един разумен 

елемент. Съвременните физици казват за светлината: ако се срещнат светлини от два 

противоположни полюса с различни дължини и вибрации, те се неутрализират и тогава се образува 

тъмнина. Същото е и с виделината. Мъжът е единият полюс на виделината, жената и другият. 

Събират се, за да образуват една Божествена хармония. Те ще образуват такава хармония, ако 

дължините на техните вибрации са еднакви. Тогава се създава у нас чувството любов; тогава ние 

усещаме разширение на ума, на сърцето. Но непременно, двамата трябва да произвеждат 

виделина. Като казва: "Вие сте виделината", Христос подразбира всички други. Когато казва: "Аз 

съм виделина", той подразбира: "Аз и Отец Ми." Един човек не може да оправи света и когато казва 

някой: "Аз ще оправя света", той не разбира Закона. Трябва всякога двама, четирима, шестима, 

осмина и т.н. Двойки, само двойки трябват, от които учениците плачат. Двойките, са законите на 

съграждането. Тези двойки са в стълкновение с единиците. Сложете към тях една единица, ще 

имате тройки, които след това ще станат на четворки и т.н., постоянно ще прогресирате. Да 

допуснем, вие сте интелигентен човек, срещнете някой ваш приятел, заподозрете го в нещо, без да 

знаете защо. За да заподозрете някого трябва да имате факти. Не допускайте съмнение без научна 

основа. Някой, като се съмнява, казва: "Не знам защо, но нещо чувствувам, усещам и затова се 

съмнявам." Това усещане не е още доказателство. Например, някой пияница казва: "Слаб ми е 

стомахът, ще си пийна малко винце." И разсъждава по нататък: "Защо да си не пийна повече? Като 

пих малко, чувствувам се вече добре." Но това чувствуване не е постоянно, то е само временно, 

защото утре ще се чувствувате зле. Като приложите това правило, че малко винце да се пие е добре, 

после злоупотребявате и с това разваляте ефекта, действието на виното. Човешкият организъм е 

така нагоден, че не търпи нищо излишно. От химията е известно, че всеки елемент се съединява с 

друг в точно определени тегловни отношения; или един елемент се съединява с друг, с точно 

определено число атоми, и то толкова, колкото са необходими, за да образуват едно здраво, 

постоянно съединение. Това е закон. Така и човешките мисли се съединяват по същия закон на 

виделината. Тази виделина в духовния свят има също своите краски. Те могат да бъдат пасивни и 

активни. Пасивна е краската, която е отражение, а активна е, която идва направо от самия източник. 

Всяка мисъл, която произведе във вашия ум раздвояване, не е Божествена, тя е само отражение на 

виделината. Напр. искате да градите къща, да станете инженер, да станете писател, да учите 

медицина. Това раздвояване показва, че този предмет, към който се стремите, не е за вас. Преди 

освобождението на България, когато имаше само няколко професии, бащите съветваха синовете си 

да станат лекари, защото тази професия е по доходна, доставя повече пари; или ги съветваха да 

станат инженери, но не да учат професии, които не са доходни. Какъв лекар или инженер, или 

свещеник ще стане той, когато у него няма вътрешно влечение към работата? Ще прилича на онзи 

лекар в средните векове, който имал много лесен метод на лечение: лекувал своите пациенти с 



пускане на кръв и им давал да пият топла вода, след което пациентът умирал. Той се чудел: "Нима 

всички други лекари лекуват сполучливо своите пациенти?" Така е и със съвременните лекари: 

дадат някое лекарство и болният умира, а след това казват, че болният имал слабо сърце. Или пък 

намират друга някаква причина, за да се оправдават. Но не е там причината. Този лекар трябва да 

разбира човешкия организъм, темперамента на всеки свой пациент и да дава лекарства съобразно 

с това. Сангвиникът и холерикът не могат да се лекуват по един и същи начин. Защо? Защото в 

единия, и в другия организъм има различни елементи, които реагират по свой особен начин. 

Според мене, всички болести, които сега съществуват, се дължат на дисхармонията, която се явява 

в Божествената виделина. Колцина от вас вярват, че има задгробен живот? Но ще кажете: "Така е 

писал еди-кой си велик човек, така е казал апостол Павел." Но каква опитност имате вие за тази 

реалност? Ще кажете: "Като умрем, като отидем на онзи свят, тогава ще разберем, има ли 

задгробен живот." За да се разбере тази виделина, трябва да имате духовно зрение. Всички хора, у 

които е развито това чувство, имат известни белези в очите, около зеницата, имат известни петна, 

които показват, до каква степен е развито това чувство у тях. В съвременните западни хора това 

чувство е започнало да се явява като интуиция, предчувствие и т.н. 

Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува. Тази виделина 

идва отвътре, а не отвън. Съвременните окултисти казват, че който има тази виделина, той има 

магнетизъм. Такъв човек е мек, отстъпчив. У него има любов и той скоро прощава. Това, което 

разрушава и разваля съвременните хора, са следните седем елемента: гордостта, гневът, 

сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Гордостта не е от Бога. Бог е 

създал човека да се самоуважава, но той се е отдалечил от Него с гордостта. На такъв човек лицето, 

ръцете, носа, имат белези на гордост. Няма да се впускам да ви обяснявам какви са те. Вие сами 

трябва да изучавате тези неща, има много автори, които са писали за това. Когато почувствувате в 

себе си гордост, че сте много нещо в света, идете пред огледалото и запомнете чертите на лицето 

си, очите си, запомнете цялото ваше разположение. Когато имате разположение на любов, благост, 

пак се огледайте. Христос казва: "Няма нищо скрито в човека." За слепите хора всичко е прикрито. 

Някои казват, че аз съм ви чел някакви мистерии. За онези, които имат очи, няма никаква мистерия. 

В моята кесия имам една ябълкова семка и ето я, тя е мистерията, посейте я. След десет години ще 

видите нейните цветове, плодове и тогава ще разберете тази мистерия. Ще кажете: "Може да има 

нещо страшно във всичко това." Страхливите няма да влязат в Царството Божие. По какво се 

отличава добрият от лошия човек. Който лъже, той говори бързо, а който говори истината, той 

говори тихо, спокойно и иска казаното от него да се провери. И аз искам да проверявате всички 

неща. Мога чрез тази виделина да се съобщавам с напредналите американци, китайци, японци, с 

вашите заминали за другия свят, светът на Божествената хармония. Щом имаш любов към онзи, 

който е заминал за другия свят, можеш да говориш с него интелигентно, разумно. Има някои 

медиуми, които не разбират езика на духовете и като се мъчат да убедят другите, че говорят с 

духове, почват да изопачават истината и да послъгват. Не лъжете, кажете си истината, защото на 

лъжата краката са къси. Истината се движи с голяма бързина и нейните крака са дълги, за да може 

да помага на нещастните духове. Когато някой казва: "Моите крака са дълги", аз казвам: "Щастлив 

си, но бих желал краката на твоята душа, на твоето сърце също да са дълги, за да носиш тази 

виделина." Ако може да се развие у нас тази виделина, ние ще можем да избегнем 90 % от тези 

злини, които сега стават. Виделината е един от основните елементи за отглеждането на добри 

синове и дъщери. На всички жени препоръчвам това правило: да не допускат в своя ум мисли, които 

носят отрицателни качества; онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка 



сутрин изгрева на слънцето. Наблюдавайте изгрева на слънцето в продължение на един месец и 

вижте тогава, какво ще почувствувате. 

 


