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УЧИТЕЛЯ В МЕН
Предисловие към трето издание

Всяко поредно преиздаване на текст е всъщност своеобразна поредна негова 
интерпретация – като се започне от полиграфичната физиономия на книгата и се стигне 
до обяснителните бележки или азбучния показател накрая. Най-същественото, разбира 
се, се случва между кориците и приложенията – там автор, текст и читател се опитват да 
вникнат един в друг и да стигнат до триединно съгласие. Иначе казано, преиздадената 
книга всякога е нова, доколкото неизбежно носи оригиналната и различна гледна точка 
на различните поколения читатели.

„Учителя” се появява през 1947 г. като пръв опит за цялостно представяне на 
учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) като философска система и нова школа 
на езотеричното християнство. Авторите са четирима от най-близките му ученици – 
Методи Константинов (1902-1976), Боян Боев (1883-1963), Мария Тодорова (1898-1976) и 
Борис Николов (1900-1991). В този смисъл текстовете в книгата могат да бъдат наречени 
апостолически, защото успяват да възкресят възторга, мъдростта и вдъхновяващата мощ 
на първите християнски писания в „Деяния на светите апостоли” или в посланията на 
апостол Павел. 

Апостолическият жанр се случва само в редките звездни мигове от човешката 
история, когато се прогласяват нови учения и се създават нови културни течения. 
Същността на апостолическия жанр не е нито в самата проповед на учението, нито в 
някакво специфично негово тълкувание. Единствено можем да го определим като Слово, 
преживяно в пратениците Му. И не само заради знака, че апостол на старогръцки 
означава пратеник, а най-вече затова, че тъкмо пратеникът е най-необикновената 
категория слушател или читател. Апостолът е едновременно и най-непосредствен във 
възприемането, и най-автентичен във възпроизвеждането. Както зеницата е първата и 
последната, която вижда светлината и може да свидетелства за нея. Апостолическият стил 
е неподражаем, тъй както чистата прозрачност на зеницата е неподражаема за плътната 
ретина. Ретината рисува от светлината само конкретни образи, а единствено зеницата 
преживява трептенията на светлината и се оставя да бъде път, по който тя да танцува. 

Днес, почти половин век след написването си, книгата на четиримата апостоли около 
Учителя Беинса Дуно наистина има съдбата на апостолически текст и продължава да 
се случва в различни поколения или в превод на различни езици (руски, френски, 
полски). Въпреки че читателят от XXI век сравнително трудно би могъл да почувства 
едно апостолическо преживяване, като това на апостол Павел например: „Не аз живея, но 
Христос живее в мен” (Галатяни 2:20). Две хилядолетия по-късно дори апостолическата 
индивидуалност изглежда много по-различно. В нея с необикновена мощ се проявява 
онова, което живият Христос е изработил за две хиляди години вътре в човешката душа, в 
човешкия Аз. Това е нестихващо възпламеняващият се импулс на християнизираната душа 
да преобразува творчески свръхсетивните си тела. Езотеричната наука го нарича Свети 
Дух, Дух на Истината или Единия Велик Учител. След две хилядолетия Светият Дух 
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вече не е само космичен посредник между Божественото и човешкото, а се е превърнал в 
органична същност на човешкия Аз – неотделимо вътрешно битие на Великия Учител в 
съзнанието на всеки от нас. Може би затова Учителя Беинса Дуно перифразира знаменития 
стих на апостол Павел по следния начин: „За окултните ученици този стих трябва да се 
измени. Добре е да се изостави частичката не и той да гласи така: „Аз се уча от Христа, уча 
се от това, което Той върши в мен.”     

Текстовете в третото издание на „Учителя” изобилстват от категории, изписани 
с главна буква. Несъмнено, знаковото им предназначение се състои в другостта на 
прочита, различен от разговорното езиково значение на такива понятия като живот, 
обич, топлина, светлина, радост, знание, истина, природа и много други. Всички те са 
намерили място в семиотичната мрежа на азбучния показател, който се публикува в края 
на книгата за първи път. Също така с главна буква започват всички местоимения, свързани 
с индивидуалността на Учителя Беинса Дуно, и може би тъкмо това е специфичното 
апостолическо послание на четиримата автори. Навсякъде, където те са написали сухото 
на пръв поглед изречение „Учителя казва”, прочитът може да бъде трансформиран: „Не 
аз, а Учителя в мен казва”. 

Който иска да преживее книгата „Учителя” като действително апостолическо събитие, 
нека направи този удивителен опит с нейния текст – аз се уча от Учителя в мен.

Варна, 15 май 2005 г.        



12



13

ТОЙ ИДЕ!

Той иде!
Долавяй говора Му в нежното лъхане на вятъра.

В благоуханието, което пълни въздуха.
Долавяй Го в чистия син цвят на небето.
Долавяй Го в тихата светлина на звездите. Те говорят тъй ясно за 

Оня, Който иде и носи вълната на Любовта. 
Новото слиза безшумно в душите като нова музика, като велика 

хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекота и нежност, 
като Любов, която издига душите от смърт в Живот, извежда ги от 
тъмнина на Свобода и простор.

Отворете с радост душите си за Оня, Който иде!
Запалете светилниците си!
Облечете се със светлите дрехи на Чистотата, украсете се със злато 

и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.
Той иде и носи изобилни скъпи дарове.
Приемете ги и ще се повдигнете в ново битие, ще влезете в досег с една 

велика Реалност и ще кажете: “Досега не съм живял, от днес започвам да 
живея.” 

Четири работи ще те приготвят за идването Му:
Ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш.
Той иде.
И ще чуеш гласа Му. Той прилича на гласа на хилядострунна арфа, 

като глас на много води, на нежна песен. И като Го чуеш, ще проблесне в 
теб светъл спомен. Този глас ти е тъй познат, близък и свой.

И сухите, разпръснати кости ще се скачат една с друга, ще се облекат 
с плът и кожа и Духът ще ги оживи. 

И няма да вият вече чакали в развалините и пустините.
И там, дето не е имало води, ще протекат буйни кристални извори.
И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.
Пригответе пътя на Мощния и Силния, Който иде!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

От дълбока древност Балканите са били люлка на духовен живот.
Хилядолетия преди Христа, когато голяма част от човечеството е тънело в невежество 

и мрак, на Балканския полуостров пламва една ярка светлина, която посочва нов 
път в развитието на човечеството. В свещените недра на планините Рила и Родопи  е 
създаден мистичен център – Школата на Орфей. Този представител на светлите гении 
на човечеството е роден и откърмен в Тракия, сред величествената ¢ девствена Природа. 
Орфей е велик Мъдрец, посветен в мистериите на Египет, владеещ висшето знание 
и магическите закони на музиката. Той създаде мистичната традиция, мистичното 
движение, което стана център на нова култура, даде нов тласък на Бялата раса.

Древните елини са смятали Тракия (южната част на България) като страна на 
Светлината, като отечество на музите. Там, при високите Рило-Родопски върхове, се е 
намирало светилището на Орфей. Там  се е преподавало свещеното изкуство, поезията и 
музиката. Там Орфей е възвестил великите закони на Живота.

По-късно Балканите втори път стават огнище на културен тласък. Преди хиляда 
години в България се роди движение с международно значение – това движение беше 
богомилството. Богомилите бяха носители на истинското Христово учение. Те възвестиха 
простия, чист и свят живот, основан върху любовта, братството и равенството между 
човеците. Те станаха носители на нови идеи, които имаха общочовешко значение. 
Богомилството имаше не само духовен характер, но то ратуваше за дълбоки социални 
реформи в тъмната епоха на феодализма и средновековието. 

Днес  трети път България и Балканите стават люлка на едно движение с общочовешко 
значение – Новото учение, учението на Любовта, което Учителя донесе на света. 

Днес Учителя дойде да покаже един нов път на човечеството. В сегашната епоха се 
завършва един дълъг цикъл от ред култури на слизане, на отдалечаване на човечеството от 
Великия разумен център. Сега то е достигнало до крайния предел и трябва да се направи 
завой, да обърне кормилото на Живота и да тръгне по новия път нагоре, към Великия 
източник, откъдето идва Животът. 

В такъв важен момент Учителя идва, както е идвал във всички по-важни моменти 
от живота на човечеството. Той носи знанието, силите и методите за работа, необходими 
в пътя, който предстои. Върху това знание ще бъде изградена Новата култура.

Любовта влиза днес като една нова Сила в човешките души. Досега тя се е проявявала 
частично, сега тя става ръководна сила. Тя ще организира вътрешния и външния живот и 
ще създаде Новата култура на Любовта и братството. 

Изключителна епоха е, когато Учител идва между човеците, живее между тях и 
заедно с тях. Той става център, около който новите сили, новите идеи почват да действат; 
един нов Живот почва да се изгражда. Този Живот намира отзвук в човешките души и 
тогава се почва едно чудно явление – създаването на един нов свят.

Животът и Знанието са едно. Всички, които търсят Знанието, се наричат ученици 
на Живота. Ние сме ученици днес. Всички вие ще бъдете ученици утре. Един е пътят, 
който стои пред нас, и рано или късно всички ще минат по него. За този път е необходимо 
Знание – Светлина. Пътят е приложение на това Знание. Учителя го даде изобилно. Той 
създаде един малък свят, подходящи условия и среда. Той реализира в един момент този 
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живот на бъдещето. В това кратко време от няколко десетки земни години Учителя внесе 
този Живот, предаде това Знание, събуди спящите Сили на душата, извърши великото 
чудо на пробуждането и се оттегли. В този кратък миг са вложени силите, зародишите и 
възможностите на бъдещата култура, тъй както в семката са вложени качествата, силите, 
възможностите на голямото дърво, което ще се развие и принесе плод.

В този смисъл, когато говорим за Учителя, ние разбираме Великия Разумен свят 
– всички Възвишени същества, които работят над човешките души и ги повдигат. Всички 
светли идеи, всички благородни пориви, цялото знание и култура на човечеството се 
дължи на тях. Ние ги наричаме Големите братя, Белите братя, които бдят над нас. Те са 
извели човечеството из мрака на вековете, те го водят към светли бъднини. Всички те 
образуват Великото Всемирно Бяло Братство. Те посещават човеците и работят между тях 
и с тях, видимо или невидимо. Този Разумен център привлича всички, които са подготвяни 
през вековете и са готови да приемат този живот, да влязат като работници в него. 

Мировият Учител иде от Всемирното Бяло Братство. Той се е явявал през 
хилядолетията под разни имена, всред различни народи, ала идеите, животът, знанието, 
които Той носи, не са затворени в границите на един народ или дадена епоха. Те са 
достояние на цялото човечество.

Голяма привилегия за един народ е, когато всред него дойде Учителя. Това е 
златният век в неговата история. Тогава той се намира под закрилата на Великия Разумен 
свят и през каквито изпитания и опасности да мине, излиза невредим. Ала и голяма е 
отговорността му, ако не го приеме и послуша.

Тази книга говори за онези следи, които Учителя остави в света на формите, ала тя 
говори и за онези велики идеи, за онези мощни сили, които Той внесе в живота и които 
вече работят и преобразяват света.

Божественото започва с най-малкото, с най-слабия разумен подтик, който действа 
отвътре и отвън. Той е началото, предвестникът на Мощния и Силния, Който иде – Божият 
Дух.

Идването на Учителя не е еднократно явление, макар за дадено време да има 
конкретен израз в света на формите. От този момент Той действа като една нова сила 
на Живота. Той е Високият идеал, към който всички се стремят. Той работи в човешките 
души през цялата вечност, докато ги повдигне и въведе в света, в който Той живее.

Всички, които Го очакват, ще станат за работа. Те Го познават, отдавна те гладуват 
и жадуват за Словото на Живота. На тях ние казваме: “Близо до вас има Извор с обилни 
кристални води.”

Учителя се явява тъкмо в епохата на големите световни политико-стопански и 
интелектуални противоречия, като показва изходния път – път към разумната култура. 
Защото след тези големи катастрофи иде едно издигане на човешкото съзнание в по-
висок свят.

Преди две хилядолетия Христос каза: “В онези дни Луната ще потъмнее, Слънцето 
няма да дава светлината си и звездите ще паднат.” Някога Великите Ръководители и 
Учители са говорили вечните истини, забулени в символи, защото хората не са били готови 
да ги приемат. Днес човечеството минава през огъня на страданията, които представляват 
посвещение, подготовка за разбиране на Истината.

Думите Христови в цитирания стих в днешната епоха стават действителност. В 
този стих Луната символизира външните религиозни форми – те ще рухнат. Слънцето 
символизира формата на държавата. Звездите символизират авторитетите във всички 
области на живота.

Тази книга има задачата да покаже начините, методите, които дава Учителя и 
чрез които човек непосредствено може да схване основния тон на Живота. Човечеството 
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може да намери своето място в Битието, да разбере своите задачи в необятния път към 
съвършенството, който се губи в безграничността. 

Тази книга има за цел да посочи как Учителя разкрива един Живот, който е 
съобразен с висшите форми на Битието и който ще бъде идеал за цялото човечество. Тази 
книга посочва един висш Живот, подробно изразен в беседите и лекциите на Учителя и 
който е вечният копнеж на човешката душа. Този Живот ще бъде реализиране на вечния 
блян на човечеството за Красота, Истина, Свобода и творчество.

Защото е дошъл моментът, когато цялата подготовка на човешкия ум, сърце, воля, 
душа и Дух, която подготовка са извършили Великите Учители на миналото, днес да 
намери своя конкретен израз, да се реализира – човечеството да влезе в един нов Живот. 
Сега Учителя посочва пътя за осъществяване на това, което са говорили Великите Учители 
на миналото и особено Христос. Така ще имаме резултат, от който ще могат да се ползват 
както отделната личност, така и обществото, народите и човечеството.

Тази книга е предназначена за душите, които търсят пътя на Истината. И като 
го намерят, ще го покажат на своите братя, залутани в безпътицата на съвременната 
цивилизация.

Изгрев – София, 1947 г.   




