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Пирке Авот – Поучения на Отците

Учението на юдаизма се състои от две части: Писмена 
Тора и Устна Тора. Писмената Тора включва в себе си Пе-
токнижието, Книгите на пророците и Писанията – всичко 
24 книги, под съвкупното наименование Танах. За основа на 
Устната Тора се смята Талмуда. Ако първата част на Тора ев-
реите са изучавали по книга, то втората са я предавали устно. 
От поколение на поколение, докато по силата на обстоятел-
ствата не са започнали и нея да записват, в епохата на Втори-
ят храм. 

Устната Тора е била сведена до трактатите съдържащи се 
днес в Талмуда. Мишна и Гмара (коментарите към Мишна).

Мишна се състои от Шест раздела. Разделите се състо-
ят от Трактати, Трактатите от глави, Главите от мишнайоти 
(фрагменти за заучаване). 

Трактатът Авот „Поучения на Отците“ влиза в раздела 
Низикин. Този трактат не се занимава с практически въпро-
си, не е посветен на теми от законодателната сфера, в него се 
поставят проблемите за етиката. Главният проблем на Жи-
вота.

Трактатът Пирке Авот, преведен свободно от равин Да-
ниел Цион, дава нравствените норми и правила на поведе-
ние. Висшата етика на изучаващите юдаизма. В този свободен 
превод вероятно той по-лесно се възприема от вървящите по 
пътя на религията юдаизъм. Даден е да се изучава в съботите 
в течение на пет месеца в периода между празниците Песах 
и Рош о Шана. Наричат го също Пирке Авот, (пирке – букв. 
глава), Авот – Отците, Авот Олам. 

Може да се размишлява защо равин Даниел Цион е по-
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знавал Беинса Дуно, Петър Дънов, известен като Учителя. И 
защо след заминаването си от България, той всъщност прави 
поврат в своята религиозна ориентация. Приема Новият За-
вет. А преди това от Старият Завет е издигнал на пиедестал 
чрез този си превод Етичният Бисер – Пирке Авот.

Бащата Горе е само Един! Отецът! И Поученията от Ба-
щата, чрез Мъдрите ни наставници, които наричаме Отците, 
всъщност постоянно ни свързват с Него! 

Настоящият бисер в етиката Пирке Авот, предаден раз-
бираемо и свободно от Даниел Цион показва бъдещият път 
на религиите, всички до една водещи към Отецът, и събира-
щи се единно в Неговото Учение за Етиката и Морала.
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От преводачите
 

	 	 	 	 „Късите	и	ясно	изказани
	 	 	 	 мисли	много	съдействат	за
	 	 	 	 подобряване	живота	на	

хората.“

Напоследък Талмудът е станал обект на неоснователни 
нападки от страна на заинтересовани среди, които се силят 
да го отрекат, като първенствуващ, в морално и етично отно-
шение, кодекс.

Тук не е мястото за спорове: пък и те нищо не биха доп-
ринесли на защитниците на този първостепенен книжовен 
паметник, над когото са работили близо четири хиляди души 
писатели в продължение на цяло едно десетилетие. Пък и са-
мият Талмуд няма нужда да бъде защитаван. Достатъчно е 
един свободен и неограничен ум да разтвори страниците му, 
за да се увери, че те съдържат първостепенни морални повеле-
ния, които са легнали дълбоко в основата на монотеистични-
те религии. Но тъй като не всички хора могат да притежават 
свободен и неограничен ум, ние смятаме, че най-подходяща 
и резултатна защита на Талмуда е последователното му пре-
веждане на български език. С това се дава възможност на 
заинтересованите, вместо да се ровят в чужди литератури и 
преводи, където – къде повече, къде по-малко – се прокарва 
груба тенденция и се изопачават мисли и цитати – да го четат 
в превод – на български език.

Водени, първо, от тези съображения, и, второ, от жела-
нието да запознаем еврейството с ценностите, които крие в 
себе си този ненадминат нравоучителен кодекс, ние пристъп-
ваме към частичното му превеждане.
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Тук предаваме в свободен и разширен превод един от 
шестдесетте трактати от Талмуда –  П и р к е  А в о т.

Надявайки се, че с тези преводи ние спомагаме, първо, за 
отхвърлянето на каквито и да било наслойки и изопачавания, 
и, второ – да служи като източник на морал за всички, ние 
въпреки големите материални  ж е р т в и,  се чувстваме ра-
достни, че сме изпълнили достойно нашия скромен общест-
вен дълг.

 
София, април 1938 г.
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ПИРКЕ АВОТ 
 

Глава I

16 април

Мойсей получил Тората от Бога в планината Синай; предал 
я на Иеошуа; Иеошуа – на старейшините; от старейшините тя 
преминала в пророците, а пророците я предали на Голямото съ-
брание, което се е състояло от сто и двадесет висши равини.

Три неща са казали те:
1. Бъдете винаги, по всяко време, във всичките ви дела 

предпазливи в решенията си и никога не решавайте прибър-
зано.

2. Отваряйте училища и богоугодни заведения, чрез 
които да разпространявате знания, мисъл и размисъл между 
хората.

3. Правете всичко възможно: работете, хранете се, учете 
се, но гледайте да не нарушите повеленията на Тората.

17 април

Върху три неща се крепи светът: върху законите, труда и 
добротворството.

Шимон Ацадик
В служенето на Бога и хората не бъдете като онзи роб, 

който служи на господаря си за лични облаги, за възнаграж-
дение, но бъдете като онзи, който служи на Господа от любов, 
без да търси облаги.

Винаги имайте страхопочитание към Бога.
Антигнос от Сохо
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18 април

Къщата ти да бъде център на мъдри и учени хора, от де-
лата на които да вземеш пример и с жажда да погълнеш мъд-
ростта им.

Вратите на къщата ти винаги да бъдат отворени за бедни-
те. Нахрани ги и облечи ги, както би нахранил и облякъл чле-
новете от твоето семейство.

Общуването с жените трябва да бъде като майка със син 
и като брат със сестра. Не допущайте вашите мисли да попад-
нат в съблазън и да събуждат плътски чувства.

Йосеф Бен Йоханан

19 април

Намери си учител в живота, който да те води и посочва 
истинския път.

Старай се да си намериш един добър и чистосърдечен 
другар, за да има кой да ти посочва грешките, които вършиш 
в твоя живот.

Не осъждай хората, защото не знаеш при какви обстоя-
телства са се провинили. Но по-добре би направил, ако ги 
оправдаеш.

Йоханан Берокай

20 април

Отдалечи се от лоши съседи и не дружи с лоши другари, 
които могат да те вкарат в лошия път.

Не се отегчавай, когато страданията те налегнат, защото 
всяко зло е за добро. Страданията изправят грешките на чо-
века.

Митай от Арбел
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21 април

Не осъждай другите, защото ще паднеш под отговор-
ност. Но когато те изберат за съдия, не вземай страна нито 
към единия, нито към другия. Никога не мисли, че след ре-
шението на съда обвиняемият е бил лош човек.

Юда Бентобай

22 април

Разпитвай много свидетели, за да откриеш истината. 
Внимавай върху твоите думи, за да не дадеш повод на свиде-
телите да лъжесвидетелстват.

Шимон Бен Перахя

23 април

Обичай труда, за да изкараш прехраната си с чест.
Избягвай големите постове, за да не се съблазниш. Те са 

свързани с големи отговорности.
Не прави дългове, за да не се оковеш доброволно във ве-

риги, които отнемат свободата и спокойствието ти.
Шемая

24 април

Човече! Внимавай върху думите си, за да не дадеш повод 
на последователите си да ги тълкуват неправилно, та това, 
което проповядваш, да даде обратни резултати.

Афталион
Бъди и старай се да бъдеш като един от учениците на Аа-

рона. Обичай мира и го въдворявай всъде.
Обичай всички и всичко, за да създадеш хармония в све-

та.
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25 април

Сближи хората с науката и морала, за да се усъвършен-
стват по пътя на доброто.

Горделивият, който клони към славата и желае да бъде на 
почит пред всички, той в края на краищата ще загуби славата 
си и ще бъде намразен от всички.

Който мисли, че е мъдър и че всичко знае, той никога не 
ще напредне в живота: той губи ценното време в самомне-
ния, без да осмисли своя живот и този на другите.

26 април

Този, който не поучава хората на това, което той знае, от 
страх да не бъде надминат, не заслужава да живее.

Истински човек е онзи, който се старае да бъде полезен 
на другите с всичко, което има.

Онзи, който търгува с религията, не заслужава да живее.

27 април

Ако аз не се грижа за себе си, т.е. не се погрижа да попра-
вя характера си и да се поуча на мъдрост, то кой друг ще се 
грижи за мене?

И ако аз се грижа за себе си, старая се да имам добри ка-
чества и да придобивам мъдрост само за себе си, то какво 
представлявам аз и защо живея? И ако в този миг не се старая 
да направя всичко това, то кога? Моят живот е един миг; аз не 
знам какво ще стане с мене след него.

Илел
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28 април

Всеки човек е длъжен да отдели част от времето си, за 
да се поучи на мисъл и размисъл, на мъдрост и любов, за да 
се различава от животните. Но той не трябва да придобива 
само теоретични познания, но и практични, т.е. всичко, кое-
то знае, да приложи в живота.

Приемай всеки човек, добър или лош, с радостно сърце и 
открито лице, за да можеш да видиш себе си като в огледало.

П о - м а л к о  д у м и  –  п о в е ч е  д е л а.
Шамай

29 април

Старай се да имаш в живота си един-единствен учител, 
комуто да вярваш непоколебимо. Избягвай многото учите-
ли, които могат да те вкарват в заблуждения, защото след това 
мъчно ще можеш да намериш истинския път в живота.

Раби Гамлиел

30 април

Целия си живот прекарах сред обществото на мъдреците 
и не намерих друго по-безценно качество от мълчанието.

Мълчанието ни дава физически и душевен покой и не ни 
позволява да се оскърбяваме от нанесената ни обида.

Мълчанието от своя страна ни учи на търпение.

1 май

Всяка теория, колкото и да е добра, без приложение е без-
целна, както е безцелен облак, който не дава дъжд.
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2 май

Който говори много, без друго ще попадне в големи 
грешки и заблуждения.

Раби Шимон
Върху три неща се крепи светът: върху истината, право-

съдието и мира.
В Библията е казано: Истината, правосъдието и мирът да 

царуват във всички времена и във всички народи по лицето 
на земята.

Раби Гамлиел
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Глава II

3 май

Кой е истинският път, който човек трябва да избере в жи-
вота си? – Този, който води към Бога. Той е добър и за Бога, 
и за хората.

4 май

Всеки ден направи някое добро дело, па макар то да е 
и най-нищожното, но направи го тъй, както би направил и 
най-голямото. Защото ти не знаеш значението и отплатата, 
която ще получиш от Бога за всяко твое добро дело.

5 май

П р е т е г л и  д о б р е  всяко твое дело. Колкото и голя-
ма да е твоята материална загуба, стократно повече ще бъдеш 
духовно възнаграден.

Също така претегли онова, което би спечелил от извър-
шеното зло спрямо други с онова, което би загубил от твоя 
духовен облик.

6 май

Наблюдавай постоянно следните три неща и ти никога 
няма да извършиш никакво зло и никакъв грях: вникни и от-
съди добре кой седи над тебе – едно око, което вижда всички 
твои мисли и дела; едно ухо, което чува всяко твое слово; и 
всяко твое дело, добро или лошо, се записва в книгата на жи-
вота и един ден ще дадеш точна сметка.

Раби Юда Анаси
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7 май

Много полезно и радостно е човек да се занимава с науч-
ни дела. Но още по-полезно и радостно е, ако човек покрай 
тези духовни занимания се отдава и на физически труд.

Тези два вида занимания са полезни още и затова, защото 
отдалечават злото.

Зает в тези два вида занимания, човек прекарва живота 
си в мир, щастие и радост.

8 май

Всяко духовно занимание, което не е придружено и с фи-
зически труд, който да даде нужните средства за прехрана, ще 
се унищожи.

Истински общественици са онези, които безкористно 
работят чрез Бога за подобрение участта на хората.

Всяко тяхно добро дело обезсмъртява  ч о в е к а  в  тях, 
щедро възнаградени от Онзи, в името на когото са извърши-
ли доброто дело.

9 май

Бъдете крайно предпазливи към онези предмети и хра-
ни, чието притежание може да ви донесат известни удо-
волствия.

И не прекалявайте с тях, защото от приятели може да ви 
станат неприятели и да разстройват живота ви.

10 май

Изпълнявай волята Божия, както би изпълнил своята, за 
да изпълни и Бог твоята.
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Унищожи лошите желания заради волята Божия, за да 
унищожи и Той намеренията на ония, които искат да те уни-
щожат.

Раби Гамлиел

11 май

В своите мисли и дела не се отделяй от общността. Ти си 
един член от голямото семейство – човечеството – и ако ре-
чеш да се отделиш, ще вехнеш и ще умреш.

Живей чрез общността, за общността.
Не се уповавай до последния си дъх нито на себе си, нито 

на хората, нито на богатствата, които имаш, защото всичко 
това е тленно и несигурно.

12 май

Не осъждай хората за лошите им постъпки и мисли, за-
щото и ти не си безгрешен.

Ако се поставиш на мястото на осъдения, може би и ти 
би извършил това, за което ти днес го осъждаш.

13 май

Не говори тъмни и потайни думи, защото те могат да 
предизвикат лоши последствия.

Знай какво говориш, т.е. премери думите си и замълчи 
онова, което знаеш и което, ако би казал, би увредил на хората.

14 май

Никога не казвай: – Когато имам свободно време, ще се 
занимавам с духовни дела; защото може би никога да нямаш 
свободно време.
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15 май

Глупавият човек много лесно може да попадне в грях и 
заблуждение.

Този, който се срамува, също не може да бъде просветен.
Гневливият никога не може да бъде учител.

16 май

Този, който се занимава през целия си живот с материал-
ни дела, той не може да бъде мъдър.

Където няма човек, старай се ти да бъдеш такъв.

17 май

Веднъж Илел видял по течението на реката една човеш-
ка глава. Той казал: Твоята участ е такава, защото ти сама си 
извършила престъпление, подобно на това, което с тебе е из-
вършено.

Същата участ ще имат и онези, които така постъпиха с 
тебе.

Колкото повече се стараеш да увеличиш теглото на тяло-
то си, толкова повече се стараеш да приготвиш храна за чер-
веите.

18 май

Повече богатство – повече грижи и страдания.
Повече слугини – повече блудство.
Повече слуги – повече кражби.
Повече култура – повече живот.
Повече разум – повече мъдрост.
Повече съвети – повече размисъл.
Повече добри дела – повече мир и любов.
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19 май

Този, който чрез добри дела придобива добро име, при-
добива го за себе си.

Този, който се занимава с истинска просвета – Тората – 
смъртта не прекъсва неговия живот. Такъв човек е безсмър-
тен.

Илел
Ако ти си придобил много знания, то не се гордей с тях, 

защото затова си се родил и затова живееш – да се учиш и да 
придобиваш знания.

Раби Йоханан бен Закай дава за своите пет ученици след-
ната характеристика: Раби Елиезер е един каптиран извор. 
Нито капка вода не отива на халост.

Блажена да е майката на раби Йеошуа бен Хананя, която 
го е родила.

Раби Йосеф Акоен е мъдър и посветен.
Раби Шимон бен Натанаел никога не попада в грях.
Раби Алазар бен Арах е непресъхващ буен извор.
И ако на едната везна сложим всички еврейски мъдреци, 

а на другата – раби Елиезер, то везната на последния ще на-
тежи.

И натежала би везната на раби Елазар бен Арах, ако в 
другата сложим всички еврейски мъдреци заедно с раби Ели-
езер.

30 май

Веднъж Раби Йоханан бен Закай казал на своите учени-
ци: – Помислете и ми кажете: кой е най-добрият път в живо-
та, който води към благополучие, мир и щастие?

Раби Елиезер: – Доброто око, с. р. да не завиждаме на бла-
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гата на другите, а да се задоволим с това, което имаме.
Раби Йеошуа: – Да бъдеш добър и състрадателен към 

всички, т.е. да бъдеш всякога и във всичко полезен другар на 
всички.

Раби Йосеф: – Да бъдеш добър съсед дори и с лошите 
хора, за да ги поправиш.

Раби Шимон: – Да предвиждаш последствията на всяка 
мисъл, слово и постъпка.

Раби Елазар: – Да имаш добро сърце, което ще рече да 
имаш здраво съзнание, което да те предпазва от всяко зло и 
да те кара да вършиш само добро.

На тези отговори Раби Йоханан бен Закай отговорил: – В 
отговора на раби Елазар – „Да имаш добро сърце“, се съдър-
жат всичките ви отговори. Защото, който има добро сърце 
и има здраво съзнание, може да се задоволи с каквото има; 
може да бъде полезен на всички; той е добър съсед и пред-
вижда последствията от всяка мисъл, слово и постъпка.

– Мислете сега – казал пак Раби Йоханан бен Закай на 
своите ученици – кой е най-лошият път, по който човек не 
бива да върви, а колкото се може да се отдалечи от него?

Раби Елиезер: – лошото око.
Раби Йеошуа: – лошият другар.
Раби Йосеф: – лошият съсед.
Раби Шимон: – Да вземеш пари в заем и да не ги върнеш.
Раби Елазар: – Лошото сърце.
Тогава Раби Йоханан отговорил:
– В отговора на Раби Елазар се съдържат всичките ви от-

говори, защото едно лошо сърце носи в себе си всички лоши 
проявления.
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21 май

Не се сърди и не се гневи, защото гневът затъмнява раз-
съдъка.

Уважавай хората, както уважаваш себе си.
Разкай се един ден преди смъртта си; и тъй като ти не 

знаеш кога ще умреш, то съвестта ти винаги да бъде чиста.

22 май

Стопли се от светлината на мъдрите хора, за да не мръз-
неш в мрака на непросветените.

Има мъдрости, чиито дълбочини не всеки един може да 
достигне. Затова, ако твоят ум не е достатъчно подготвен, за 
да проникнеш в тях, то отбягвай ги, за да не ти увредят.

Раби Елиезер

23 май

Лошото око, лошите желания и омразата прекъсват жи-
вота на човека. Този, който насажда в себе си тези отрицател-
ни качества, сам скъсява живота си и сам си отнема възмож-
ността за спокоен и щастлив живот.

Раби Йеошуа

24 май

Старай се, щото благата на хората да бъдат в твоите 
очи като твои блага.

Научи се от малък, че единствено стремежът към просве-
та води човека към истинското познание на живота.

Всяка твоя мисъл, слово и постъпка, с една реч, всички 
твои дела трябва да бъдат за Бога.

Раби Йосеф
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25 май

Произнасяй всякога и всякъде „Шема Йисраел“, защото 
тя съдържа основните принципи на еврейската религия – мо-
нотеизма и любовта към Бога.

Моли се всеки ден, защото молитвата е интимно обще-
ние с Бога.

26 май 

Не считай молитвата като товар, от който би желал по-
скоро да се освободиш.

Молитвата ти трябва да бъде чиста; да излиза из дълбини-
те на душата ти, за да достигне Онзи, към Когото я отправяш.

Не считай себе си като човек, който не заслужава да се 
моли Богу. Достатъчно е молитвата ти да е искрена, и тя ще 
бъде приета.

Раби Шимон

27 май

Събирай мъдрости и от всекиго се поучи, за да знаеш как 
трябва да отговаряш на всеки епикуреец.

Мисли постоянно пред кого си; кой е твоят господар, 
комуто работиш, и от когото един ден очакваш възнаграж-
дение.

Раби Елазар
Денят е много къс: – работата – голяма. Работниците са 

мързеливи; възнагражденията – големи, но и стопанинът на-
силва. Следователно животът на човека е много къс, а много, 
много трябва да се учи.

Хората са мързеливи; те се раждат и умират, без да позна-
ват себе си. Но и възнаграждението – за някои – е голямо, 
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защото тези, които са просветени и мъдри, намират смисъла 
на живота и са предоволни, че живеят.

Стопанинът – Бог, насилва хората да се учат в голямото 
училище на живота.

28 май

Всеки трябва да се учи толкова, колкото може. И колкото 
повече се учиш, толкова по-голямо ще бъде възнаграждение-
то ти.

Има един, който определя точно наградите.
Раби Тарфон
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Глава III

29 май

Внимавай върху три неща и ти никога няма да попаднеш 
в грях: не забравяй от какво си направен; имай предвид края 
на живота си и пред кого един ден ще дадеш сметка за делата 
си.

Три са пътищата, които водят към греха: гордостта и въ-
ображаемата слава; наслажденията и еретичните мисли, една 
от които е тази, че нашите дела – добри или лоши, нямат по-
следствия и не се отразяват горе.

Всичко това е резултат на една фалшива представа, че 
животът на човека е вечен. Но ние не трябва да изпуснем из 
предвид, че тленният живот, сравнен с вечността, е един миг, 
един кратък сън, който хвърчи в миналото, настоящето и бъ-
дещето.

Ако пламъкът на гордостта гори в тебе, то помни откъде 
си дошъл и от какво си направен – от проста материя. И ако 
твоето устройство е направено от една проста материя, как 
можеш да се гордееш и защо търчиш след славата? И ако пла-
мъкът на телесните ти желания гори в тебе и не се стараеш да 
го намалиш, ако не и да го угасиш, то ти доброволно бързаш 
да се разделиш с този свят, за да отидеш в земята и да послу-
жиш за храна на червеите.

И ако еретични мисли пълнят главата ти, помисли, може 
би си в заблуждение. Внимавай в бъдещето, което ти подсказ-
ва, че един ден ще дадеш отчет пред Всевишния за твоите 
дела. Затова претегли мислите си добре, преди да отречеш 
висшата справедливост.

Акавя бен Маалалел
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30 май

Моли се постоянно за мира в държавата, в която живееш; 
защото, ако не съществува страхът от законите в една държа-
ва, всеки би бил не човек, а вълк по отношение на другите.

31 май

Двама души, които не работят и не се занимават с про-
света, делата им са тъмни и Бог не е при тях. Той обаче е при 
ония, които работят, за да припечелят нещо, а през другото 
време се занимават с Библията.

1 юни

Има хора, които живеят, за да ядат; те не се различават 
много от животните.

Но има и хора, които се хранят, за да поддържат живота, 
като не забравят обаче да се хранят и с духовна храна.

Раби Хананя
Онзи, който се събужда от сън и не взема веднага Биб-

лията, за да се поучава, и онзи, който ходи по улиците и не 
мисли за добротворни дела – животът им отива на халос.

Раби Ханинай

2 юни

Онзи, който се занимава с духовни дела и помага с всичко 
бедни и болни, него освобождават от горе от много задълже-
ния тук, на земята.

А онзи, който не се занимава с духовни и благотворител-
ни дела, от горе го натоварват здраво с големи задължения и 
грижи, които ще-неще мъкне до гроб.

Раби Нихуня



26

3 юни

Десетина, петима, трима, па дори и един човек, който се 
занимава с Библията, десницата на Всевишния е винаги над 
него, за да го предпазва от много злини.

Раби Халафта

4 юни

Ако Бог те е надарил с мъдрост, богатство и красота, раз-
дай ги в името на Бога на други, защото ти и всичко, каквото 
притежаваш, Му принадлежи. Както казва Давид: „От Тебе 
взехме всичко – за Тебе даваме всичко.“

Раби Елазар
Онзи, който се учи, но забравя заученото, защото не пов-

таря, загубва живота си. Умът на такъв човек дава плод, но 
последният бързо умира.

Раби Достай

5 юни

Когато делата са повече от знанията, последните са дъл-
готрайни. Но ако знанията са повече от делата, то те – знани-
ята, са нетрайни.

Когато хората са доволни от един човек, и Бог е доволен 
от него. Но когато хората не са доволни от него, тогава и Бог 
оттегля своето благословение от него.

Както се казва: глас народен – глас Божи.
Раби Ханина

Сутрешен сън; вино по пладне; игра с деца и общуване 
с прости и неграмотни хора – прекъсват живота на човека.

Раби Доса
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6 юни

Съществуват пет вида епикурейци.
1. Тези, които отричат съществуването на Бога; с тази 

мисъл те сквернят най-святото нещо в света.
2. Тез, които не отричат съществуването на Бога, но не 

вярват, че този свят е сътворен от Него.
Те презират всички празници, защото чрез тях хората 

възхваляват Твореца и неговото творение – света.
3. Тези, които вярват, че светът наистина е сътворен от 

Бога, но отричат, че човекът е сътворен по образ и подобие 
на Бога и че той е безсмъртен. Те мислят, че душата е продукт 
на механични действия, свойствени на известни органи в чо-
вешкото тяло; и че щом умира тялото, умира и душата.

Поради тези криви схващания този вид хора не уважават 
човека, те са мизантропи, презират човека и често го отъжде-
ствяват с животното.

4. Тези, които вярват, че човешката душа е безсмъртна, 
но отричат, че Бог е сключил съюз с нашия праотец Авраам 
да ги предпази от всички злини, и че еврейският народ е по-
лучил синайското откровение и че този народ е избран от 
Всевишния, за да прокламира истината между другите наро-
ди.

5. Тези, които вярват, че Бог е сключил съюз с Авраама, 
че еврейският народ е получил синайското откровение и че 
същият народ е избран народ, но дават друго тълкувание на 
Библията, като отричат Талмуда. Този вид хора не ще участ-
ват в бъдещия живот.

6. Раби Елазар
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7 юни

Бъди любезен и внимателен както към учения и богатия, 
така също и към простия и бедния, за да те обикнат и те като 
свой син.

Отнасяй се към слугата си скромно и добре и той ще те 
уважава като свой баща. И ако срещнеш човек, който стои 
по-високо от тебе, посрещни го с нужното внимание, за да те 
обикне като свой брат.

Шемаел

8 юни

Пет пътя водят към греха:
1. Неуважението към себе си;
2. Заблуждението;
3. Богатството;
4. Злоупотреблението с чувствените желания, и
5. Одумките.
Неуважението към себе си води към прелюбодеяние, 

което пък докарва обществено презрение.
Заблуждението идва от еретическите мисли. Но ако ти 

би поискал, тях можеш да унищожиш чрез Библията.
Най-малко една десета част от богатството си трябва да 

раздадеш. Помни, че всичко, което имаш, не е твое, а на Бога.
Обещай пред съвестта си да не прекаляваш с телесните 

си желания.
Научи се да мълчиш. Преди да изговориш нещо, три 

пъти мисли.
Говоренето струва един зус, мълчанието – два.
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9 юни

Блажен е човек, защото е създаден по образ и подобие на 
Бога.

Човек затуй е божествен, защото носи в себе си духовни 
сили, които го отличават от животните.

Блажен е еврейският народ и всички ония, които изпъл-
няват волята Божия, защото в Библията са назовани Божи 
деца.

Блажени са още и затова, защото Бог на тях е дал Библи-
ята – най-скъпоценната книга в света.

10 юни

Бог е дал на човека свободна воля. Той, макар че вижда и 
предвижда делата на хората – добри или лоши – не възпира 
хода на събитията и не отнема от човека дадената му свобод-
на воля.

Всеки човек по свой избор определя пътя, по който тряб-
ва да върви. Никоя сила не възпира този избор; защото Бог 
вижда, че всички пътища водят към една отправляюща цел – 
сливането на малкия дух в големия.

А три са пътищата, които обуславят този стремеж:
1. Пътят на инволюцията, с. р. този, който води хората 

надолу към земята. По този път вървят най-много хора, за-
щото е лесен.

2. Пътят на еволюцията, с. р. този, който води нагоре. 
По него се движат хората, които са почувствали необходи-
мостта да вървят все нагоре, въпреки че силите им са недос-
татъчни. Те заобикалят естествените препятствия, сядат да 
си почиват, пак продължават все по-нагоре и по-нагоре.

3. Пътят на посветените. Той е най-мъчният, защото е 
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абсолютно прав. По него се движат само мъдреците и проро-
ците.

11 юни

Всички страдания, които се стичат в живота на човека, 
всъщност са за негово благо.

Те го предупреждават, че пътят, по който е тръгнал, не е 
добър и че той води към погибел.

12 юни

Всяка мисъл, дело, постъпка и пр. зависят от свободната 
воля на човека. Във всички свои дела той е неограничен от 
Твореца на световете.

13 юни

Всички блага, които съществуват в света, са ни дадени за 
временно ползване. Те обаче са дадени с условие, че разумно 
ще ги употребим.

Но човек, подтикнат от грубите си инстинкти, граби с 
пълни шепи от всички временни сладости, без да подозира, 
че има един, който записва в книгата на живота всички взе-
мания, и че Бог рано или късно ще проводи своите бирници, 
с. р. болестите и страданията, за да съберат вземанията мимо 
волята на хората.

Те вземат и от праведника, и от епикурееца, и от лошия 
и добрия, защото в света съществува една висша справедли-
вост, която рано или късно въздава всекиму заслуженото. И 
всички люде един ден ще седнат на Божията трапеза, за да 
ядат от истинската духовна храна.

Раби Акива
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14 юни

Човек, който не се занимава с просветни дела и не работи 
за личното си усъвършенстване, за такъв човек материалните 
придобивки наистина му носят телесни удоволствия.

Но такъв човек с нищо не се различава от животното ос-
вен по външността си.

Не към задоволяване щенията на тялото трябва да се 
стремим, а към духовното надигане, за да достигнем висшата 
цел на живота.

Но и материалните блага, разумно употребени, са необ-
ходими за самоусъвършенстването на човешкия дух.

15 юни

Без мъдрост няма страхопочитание.
Без страхопочитание няма мъдрост.
Без разум няма знание.
Без знание няма разум.
Напр., в какво се състои знанието? – В това да знаеш, че 

всички хора са живи и че всичко живо чувства. А разум? – Да 
разумяваш, че хората чувстват, защото са живи. И още, че ми-
нералите и растенията не чувстват.

16 юни

Ако човек няма необходимата всекидневна храна, за да 
поддържа тялото си, то той не е в състояние да се просвещава.

Но ако човек има храна и не се просвещава, безсмислена 
е телесната храна.
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17 юни

Този, който е добил много мъдрост, но малко прилага 
в живота, прилича на дърво с много клони, а малко корени. 
Достатъчно е да духне вятър, за да го събори на земята. Както 
е казано в Библията: Подобен човек прилича на дърво, израсна-
ло сред пустиня; ветровете всеки миг могат да го изкоренят 
и да умре.

Но човек, чиито дела са повече от мъдростта, която е 
придобил, прилича на онова дърво, клоните на което са мал-
ки, но корените дълги и яки. Такова дърво, колкото и силна 
да е бурята, не може да го повали на земята. Или, както е каза-
но в Библията: Такъв човек прилича на дърво, което расте бли-
зо до поток, който пои корените му и те се развиват здраво и 
на дълбоко в земята. Те не се страхуват нито от топлината, 
нито от ветровете.

Всички клонове на науката като: археологията, геология-
та, геометрията, астрономията, математиката, географията и 
др., са необходими на човека, за да може да проникне в Биб-
лията, във всичката ѝ дълбочина и ширина.

Раби Елазар бен Азаря
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Глава IV

18 юни

Кой е мъдър? – Който се учи от всички и от всичко.
Както казал цар Давид: „Всички ония, които срещнах в 

живота, бяха мои учители. И от добрите, и от лошите дела и 
думи на хората аз вземах поука.“

Кой е силен? – Този, който може да победи лошите жела-
ния в себе си.

Както казал цар Соломон: „Търпеливият стои по-горе от 
силния. А онзи, който се въздържа – по-горе от храбрия.“

Кой е богат? – Онзи, който се радва на онова, което има. 
Цар Давид казал: „Щом можеш да се нахраниш от твоя чес-
тен труд, ти си вече богат и блажен.“

Кой заслужава уважение? Този, който уважава всички. И 
в Библията е писано – Бог казал: Тези, които ме уважават, ще 
ги уважавам. Тези, които ме презират, ще ги презирам. И тъй 
като Бог се проявява чрез своите творения, ние трябва чрез 
тях Него да уважаваме.

Бензома

19 юни

Търси всеки ден да направиш дори най-малкото добро и 
избягвай да сториш и най-малкото зло. Защото и двете тия 
дела образуват след себе си верига от последици.

Например доброто се възнаграждава с друго добро. До-
като злото влече след себе си друго зло.
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20 юни

Да не презираш и да не позориш никого, защото всички 
са създадени по образ и подобие на Бога.

И хората, и животните, и растенията са Божи създания, 
защото нищо без значение не съществува на земята. И ако 
хората не разбират целта на всяко творение, това не значи, че 
то е безцелно и излишно тук, на земята.

Бен Азай

21 юни

Този, който чете и се самообразова с цел да научи полез-
ни неща, за да ги предаде на други, ще успее в живота.

Раби Ишмаел
Не се гордей със знанията си, защото няма да бъдеш дос-

тъпен за всички и учението ти няма да ползва мнозинството.

22 юни

Не си служи със знанията си като уред за печалби, защото 
знанието е дар Божи и ти е дадено даром. Следователно и 
ти даром трябва да го дадеш. Както е казал Илел: „Който си 
служи със знанието за лични интереси, той не заслужава да 
живее.“

Раби Садок

23 юни

Който уважава Светото писание, той бива уважаван от 
хората. И който не уважава Светото писание, той не е уважа-
ван и от хората.

Раби Йосеф
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24 юни

Този, който се отказва да бъде съдия и да прибягва до 
съд, той е свободен човек, защото се освобождава от омраза, 
клетва, лъжесвидетелстване и пр.

А онзи, който ламти за този пост, той е лош, горделив, 
славолюбив и алчен. А такъв човек  н и к о г а  не може да 
раздава правосъдие.

Но ако по принуждение трябва да бъдеш съдия, то поне 
не съди хората сам, защото можеш да сгрешиш. И защото сам 
и безпогрешно съди само Бог.

И ако съдиш, то не налагай своето мнение на другите, а 
позволи и те да се изкажат. Направи тъй, че решението да 
бъде взето единодушно.

Раби Ишмаел

25 юни

Който въпреки немотията се занимава с просветни дела, 
увлечен в мъдростта им, той не чувства глада, защото за такъв 
човек истинското богатство се състои в самоусъвършенства-
нето.

26 юни

Този, който въпреки че има всички материални удобства, 
но не се занимава с просветни дела, той завинаги си остава 
беден, защото истинската бедност се състои в непросвете-
ността.

От времето, определено за твоите материални дела, отде-
ляй по малко за духовното си възпитание. Последното дава 
истинско направление и смисъл на живота.

И ако ти не отделяш част от времето си за духовни дела, 
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само защото винаги си зает с други дела, то провидението 
така здраво ще те натовари с грижи и страдания, че един ден, 
дори и сам да би пожелал да се учиш, ще бъде тежко и невъз-
можно.

Винаги бъди скромен и смирен пред всички.
Раби Йонатан

27 юни

Който днес направи едно добро дело, той спечелва един 
добър другар и защитник.

Добри дела, добри мисли.
Който днес направи един грях, той спечелва един враг.
Лоши мисли, лоши дела.

28 юни

Разкаянието за извършено лошо дело и бързото заменя-
не с добро освобождава човека от по-нататъшни угризения 
на съвестта.

Раби Елиезер Бен Яаков

29 юни

Едно общество, което се създава в името на Бога и в пол-
за на мнозинството, бездруго ще успее. И обратно: Не успява 
онова общество, което се образува не в името на Бога и не в 
полза на хората.

Раби Йоханан
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30 юни

Уважавай ученика си както себе си. Уважавай другаря си 
като твой учител, а учителя си – като твой Бог.

Раби Елазар

1 юли

Бъди внимателен, когато учиш учениците си, за да не ги 
вкараш в заблуждения, защото отговорността е голяма.

Раби Юда

2 юли

Три велики корони има в света: първата е просветата, 
втората – първосвещенството, третата – царската корона.

Но короната на доброто име превъзхожда всички. Защото 
мъдростта, първосвещенството и царският трон, ако не служат 
за доброто на всички, ще бъдат багреница, облечена на животно.

Раби Шимон

3 юли

Истинският ученик оставя дом, баща, майка и отечество, 
за да тръгне подир онзи, който е намерил, че е достоен за не-
гов учител. Но след като го намери, трябва усилено да се тру-
ди, за да се научи на ум и разум. И никога да не се осланя на 
своето мнение, а за всяко нещо да се допитва до своя учител.

Раби Неурай

4 юли

Един въпрос вълнува много умове: Защо лошите хора 
„блаженстват“, а добрите страдат?

П ъ р в о – Ние, хората, не можем да проникнем в плано-



38

вете на Висшия съдия – Бог, и не можем в действителност да 
заключим, че животът на лошия е добър и обратното.

В т о р о – Ние можем да кажем само това, че блажен-
ството на лошия човек не е истинско блаженство, защото то 
е купено с цената на нравствеността и морала, с. р. станала е 
размяна на морални добродетели с материални. А и страда-
нията на добрия човек не са всъщност истински страдания, 
защото чрез тях човек разпознава доброто от злото и подтик-
ват неговия дух нагоре.

Раби Янай

5 юли

Бъди снизходителен към всички, без разлика, и посрещ-
ни всеки човек с усмивка и с шалом (мир).

6 юли

По-добре е да бъдеш опашка на лъва, отколкото глава на 
лисица. Следователно предпочитай най-напред обществото, 
от което можеш да се поучиш, а после иди в друго общество, 
което ти можеш да поучиш.

Раби Матати

7 юли

Земният свят прилича на едно преддверие, през което се 
минава, за да се влезе в двореца. Преди обаче да влезеш в дво-
реца, който всъщност представлява горния свят, приготви се в 
преддверието да бъдеш чист и спретнат, за да не те изхвърлят 
от двореца. Следователно в този свят всеки и по всяко време 
трябва да бъде запасен с добри дела, та когато го повикат, да е 
готов, с. р. да е чист и спретнат, като за царски гостенин.
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8 юли

Разкаянието, милосърдието и добротворството са най-
светлите дрехи, в които можем да се облечем. И като възна-
граждение за добрите ни дела нам ще ни се даде несравнима и 
неописуема радост, надминаваща всички земни удоволствия.

Раби Яаков

9 юли

Безсмислено е старанието да съветваш разгневения в мо-
мента, когато той беснее. Почакай да се успокои, а след това 
го посъветвай.

Не утешавай оногова, който оплаква мъртвец.

10 юли

Не се взирай в оногова, който е претърпял някое паде-
ние, защото ще увеличиш срама му.

Раби Шимон

11 юли

Когато някой твой неприятел се съблазни и падне, не се 
радвай, защото ще сгрешиш пред Бога, който е в състояние 
да смъкне позора от твоя враг, за да го окачи на врата ти.

Шемуел Малки

12 юли

Който се учи на младини, прилича на онзи, който пише 
върху нова чисто бяла и трайна хартия. А който на старини 
се учи на четмо и писмо, прилича на онзи, който пише върху 
изцапана и овехтяла хартия.

Елишах Бен Авуя
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13 юли

Който се учи от неопитни учители, е като онзи, който яде 
зелено грозде и пие непрекипяло вино. И обратно: който се 
учи от опитни учители, познанията му ще бъдат здрави и 
плодоносни.

Раби Йосеф

14 юли

Не гледай и не се възхищавай от обвивката, а от онова, 
което тя съдържа. Често пъти под младото тяло на юноша се 
крият мъдростта и опитността, докато много старци са съв-
сем празни.

Завистта, славолюбието и лошите желания скъсяват жи-
вота на човека. Или по-точно, те са смъртта на духа.

Раби Елиезер

15 юли

И ти ще умреш! Нека тази мисъл не излиза от главата ти.
Но знай това, че тялото умира, за да може освободеният 

дух да продължи своя живот.
Ето защо всеки трябва да знае, че в света съществува една 

разумна сила, един висш съдия, който въздава според делата 
всекиму заслуженото. Той е съдия, и свидетел, и страна. За 
него несправедливостта е непонятна.

Той забавя, но не забравя. Той е безчувствен към всички, 
които са се провинили, и никому не прави отстъпки. Него бо-
гатият не може да подкупи, защото всичко му принадлежи.

Никога не мисли, че с твоя завършек тук, на земята, зали-
чаваш престъпленията, които си извършил приживе, и че се 
освобождаваш от отговорности.
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Ти се формираш и се раждаш въпреки твоята воля. Жи-
вееш и умираш тоже въпреки волята си. И въпреки желание-
то си, един ден ще се изправиш пред царя на Царете, за да 
дадеш ответ за делата си.

Раби Елиезер Бен Яаков
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Глава V

16 юли

Вселената е сътворена  ч р е з  д е с е т  слова. Това е поради 
голямата важност, която Бог е вложил в своето творение. От-
тук и голямата отговорност, която носят ония, които разру-
шават хармонията в света, и възнагражденията за тези, които 
работят за хармонията.

17 юли

Десет поколения има от Адама до Ноах. И Бог е бил 
крайно търпелив към хората, които, макар че са били лоши и 
непослушни, не ги е погубил до потопа.

18 юли

От Ноя до Авраама има  д е с е т  поколения. Те обаче 
не са били предани и послушни Богу. Но въпреки това Бог е 
бил толкова милостив, че ги е търпял, докато се яви Авраам, 
който като светла звезда блесна на небосклона и освети чове-
чеството със своята единна вяра в единния Бог.

19 юли

Десет изпитания е преодолял Авраам, без да се поддаде 
на изкушенията и без да възроптае против Бога. Следовател-
но това показва силната любов и преданост на Авраама към 
Твореца на световете.

Десет чудеса са направени пред пророците в Египет и де-
сет чудеса – в морето.

Десет изпитания са дали нашите праотци в пустинята на 
Бога, с които Той ги е уверил, но те пак не Му се подчинили.
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20 юли

И в мъдрия, и в глупавия има седем неща:
1. Мъдрият не говори пред по-достойните от него.
2. Не прекъсва техния разговор.
3. Не бърза да отговаря, преди да обмисли добре.
4. Въпросите, които задава, са ясни, кратки и уместни.
5. Отговорите са също къси, ясни и последователни.
6. На който въпрос не може да отговори, той не се сте-

снява да каже: „Не зная“ и
7. Признава и никога не отрича истината, макар че това 

признание да не е по негова лична угода.
Същите качества в обратен смисъл се намират у глупа-

вия.

21 юли

Съществуват хора и общества, които казват: – Аз имам 
право да владея и моето, и твоето.

Пътят на тази мисъл е най-лошият от всички пътища.
Други казват: – Моето е мое, твоето е твое. Нито вземам, 

нито давам. Този е средният път.
Трети казват: Всичко е общо – и моето, и твоето. Този 

път е човечен и поради това – хубав.
Но има и други, които казват: – Вземи моето и задръж 

своето. Ето истинския път! Но той е само за посветените.

22 юли

Хората по своите темпераменти се делят на пет катего-
рии:

1. Тези, които лесно се гневят, но мъчно се укротяват. Те 
се движат по най-лошия път в живота.
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2. Тези, които лесно се гневят и лесно се укротяват. Дела-
та на такъв човек са несигурни.

3. Тези, които мъчно се гневят и мъчно се укротяват. 
Този път е добър.

4. Тези, които мъчно се гневят и лесно се укротяват. Те са 
хора на положителното, и

5. Тези, които никога не са гневливи и никога не чувст-
ват нужда да бъдат укротявани.

По този път се движат само посветените.

23 юли

Четири вида ученици има:
1. Тези, които мъчно схващат, но бързо забравят. Това е 

лошо.
2. Тези, които лесно схващат – бързо забравят. Такива 

ученици са безнадеждни.
3. Тези, които мъчно схващат, но и мъчно забравят. Те са 

благонадеждни, и
4. Тези, които лесно схващат и мъчно забравят. Те са 

най-добрите.

24 юли

Има хора, които, освен че не правят благотворителни 
дела, но пречат на други да правят това. Те са най-лошите.

25 юли

Има хора, които за почести и слава правят благотвори-
телни дела, но им е неприятно, когато и други правят също-
то, защото затъмняват славата им.
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26 юли

Други хора има, които сами не правят никакви добри 
дела, но подканват други да правят такива. Тези хора не са 
стопани на богатството, което притежават.

27 юли

Но има хора, които, освен че всичко, което имат, дават, 
но карат и другите да дадат. Такива люде са онези, които но-
сят проблясъци на мъдростта и посвещението.

28 юли

Има хора, които никак не се интересуват от морално-ре-
лигиозни учения. Такива хора са безнадеждно загубени за 
живота.

29 юли

Други хора има, които ходят в храма, слушат Божието 
слово, но не го прилагат в живота. Такива хора спят, но има 
надежда, че един ден ще се пробудят.

30 юли

Други пък не посещават храма, но са вярващи и по свой 
почин вършат добри дела. Такива люде са събудени.

Но има хора, които посещават Божия храм, разнасят не-
говото слово, изпълняват повеленията Му и вършат добри 
дела.

Те се движат по пътя на посветените.
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31 юли

Четири вида ученици има:
Първите са като гъба: всичко попиват – и лошо, и добро.
Вторите са като тръба: от едната страна влиза, от другата 

излиза.
Третите са като сито: вредното задържат, полезното из-

хвърлят.
И четвъртите са като веялка: лошото изхвърлят, полезно-

то задържат.

1 август

Користната любов лесно се изпарява; безкористната е ве-
чна.

Користна любов е хранил Амнон към Тамар. (Виж Биб-
лията, II. „Книга на царете“ гл. ХIII.)

А безкористна любов е хранил Давид към Йонатан. (Виж 
I. „Книга на царете“ гл. ХVIII.)

2 август

Всяко общество, което се основава в името на Бога и има 
за задача да разяснява Божествени въпроси, ще се радва на 
дълголетен живот.

И всяко сдружение, което не се основава в името на Бога 
и отбягва да разяснява повеленията Му, скоро ще свърши.

Към първите принадлежаха обществото на Илел и Ша-
май, към вторите – на Корах.

3 август

Онзи, който подтиква хората към духовен живот и до-
бротворство, никога няма да попадне в грях.
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4 август

Мойсей води еврейския народ към освобождение и духо-
вен възход. С тези дела, освен че се е предпазил от грях, но и 
наградата му е била такава, като че ли всички добри дела на 
хората са били негови дела.

5 август

Тези, които не подтикват хората към духовен живот и до-
бротворство, а ги карат към грях, както е постъпил Йаровам 
бен Неват към еврейския народ, ще отговарят за всички гре-
хове на хората, направени по тяхна вина.

6 август

Тези, които притежават добро око, смирение и скром-
ност, те са щастливи тук, на земята. Но още по-щастливи ще 
се почувстват в горния свят. Тези люде са от учениците на 
Авраама.

Онези, които имат лошо око, които са горделиви и имат 
големи влечения към телесните удоволствия, те са от учени-
ците на Билам араша.

Техният живот тук, на земята, е пълен с мъки, страдания 
и болести, а и в бъдещия свят участта им не ще бъде по-добра.

7 август

Бъди смел като тигър, за да не се колебаеш при всички 
твои добри дела, колкото и тежки да са те.

Бъди лек като орел, за да могат мислите ти да летят нави-
соко и да достигнат светлината на божествените откровения. 
Както орелът се стреми към небесните висини, така и ти се 
стреми към светлината на науката.
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Бъди бърз като елен във всичките си добри дела. Никога 
не казвай: „Това дело ще направя утре“, защото „утре“ може 
би ще бъде късно.

Бъди силен като лъв, за да владееш желанията и влечени-
ята на тялото.

8 август

Този, който невинно се срамува, той ще живее вечно.
Онзи, който е престъпно дързък и нахален, умира приживе.

9 август

Животът на човека тук, на земята, протича така:
До десетата година той трябва да знае да чете и да пише и 

да е запознат с най-елементарните познания върху Библията.
От десетата до двадесетата година – да изпълнява пове-

ленията на еврейския закон и да навлиза в дълбочината на 
Библията, Талмуда и науката.

От двадесетата до четиридесетата – да се задоми, да е раз-
вил разума си и придобитите знания и морални повеления да 
прилага в живота.

От четиридесетата до шестдесетата – да се е освободил от 
всички предразсъдъци – телесни и морални, като всичкото 
си свободно време употреби в народополезни дела: благот-
ворителност, съвети и пр.

От шестдесетата до стотната – тъй като физическите 
сили са към края си, то чрез набрания житейски опит да бъде 
учител, с. р. да учи хората как да живеят, за да вървят по пра-
вия път. Този период хората трябва да изживеят напълно от-
къснати от земята.
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10 август

Без светлината на Библията животът на човека протича в 
мрак, грижи и страдания.

Ето защо от най-ранна възраст човек трябва да чете и 
препрочита Божието откровение дотогава, докато остарее с 
него.

Библията е единственият източник на живот, на правда 
и на мир и любов – главните предпоставки, осмислящи съ-
ществуванието на човека тук, на земята.

Бен Багбал

11 август

Колкото човек се стреми към повече знания, приложе-
ния и освобождаване от егоистични и насилнически прийо-
ми, толкова по-голяма ще бъде наградата му в двата свята.

Бен Ее
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Глава VI

12 август

Онзи, който чете Библията и изпълнява всичките ѝ по-
веления, той постига всички духовни и материални блага. 
Нему принадлежи целият свят.

Такъв човек е добър и сърдечен другар на всички. Той 
обича Бога и хората и те него обичат. Той е смирен, богобоя-
злив, посветен, праведен и верен. Делата му са далеч от греха 
и падението. Той е там, където има нужда от него. Всеки се 
ползва от неговите съвети.

Такъв човек чувства силата, която стои над него и която 
му дава сили, за да преодолява всички препятствия в живота.

Библията за него е всичко! Тя го вдъхновява, дава му мъд-
рост и самообладание, за да може да проникне в тайната, вло-
жена в тази „Книга на книгите“.

Такъв човек е непреривен извор от мъдрост и любов, це-
ломъдрие и търпение. Неговият живот е огрян от лъчите на 
Божествена светлина.

Раби Менр

13 август

Всеки ден ехо от Синайската планина ни носи звуците на 
един могъщ глас, който казва: „Горко, горко на онези, кои-
то не се занимават с Тората и не изпълняват повеленията ѝ. 
Знайте, че ония, които я пренебрегват, вечно ще тънат в мрак 
и ще продължават да живеят вън от живота на радостите.“ Та-
кива люде не съзнават безценния камък, който носят в гла-
вата – р а з у м а – когото употребяват само за лоши дела. Те 
приличат на ония животни, които, несъзнавайки какъв без-
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ценен камък носят в предната част на главата си, мърсят го, 
ровейки с муцуните си калта.

14 август

Свободен и великодушен е онзи, който чете постоянно 
Библията и прилага на дело всичко, което знае.

15 август

Онзи, който се поучава от всички – добри или лоши, уче-
ни и прости, господари и слуги – винаги трябва да им бъде 
благодарен.

Тъй постъпвал цар Давид към Ахитофел, негов съветник 
и подчинен.

16 август

Този, който иска да пие от изворите на библейските мъд-
рости, за да подобри живота си, трябва да се самоотрече. А 
постигне ли това, колкото и малко храна да вземе, колкото 
и лоши да са условията за живот и верига от страдания да го 
съпровождат, той пак би се чувствал блажен.

Такъв човек е доволен и радостен, защото е успял да над-
вие себе си, с. р. победил е животинските си инстинкти, кои-
то до това време спъваха неговото освобождение.

Както завързаната на брега лодка не може да ни пренесе 
на отсрещния бряг, така и освобождението ни няма да дойде, 
докато не махнем веригите на телесните желания.

Който е успял да стори това, той е свободен и блажен чо-
век.
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17 август

Не търси слава и величие, те са като слана; щом като пър-
вите слънчеви лъчи огряват земята – сланата се изпарява.

По-малко чети – повече прилагай!

18 август

Не пожелавай големи богатства и трапези, защото твоя-
та е по-богата и по-голяма. Стига само да проникнеш в същ-
ността на истинския живот, и ти ще бъдеш предоволен от 
онова, което имаш.

За да можеш да проникнеш в същността на живота, тряб-
ва да четеш Библията.

А за да можеш да четеш Библията и да разбереш нейната 
мъдрост, нужни са няколко предпоставки:

Постоянно четене и приложение. Внимание, страхопо-
читание и смирение. Развит, спокоен и свободен ум.

Малко сън, малко говорене и малко развлечения.
Добро сърце, вяра и любов; търпеливо и безропотно по-

срещане на страданията.
Задоволяване с онова, което Бог е дал. Добрите качества 

и дела да са вън от всякаква гордост и надменност. Любов 
към Бога, хората и правдата.

Делата и мислите да бъдат за благото на всички.
Ако можеш, работи за мира!

19 август

Библията има значение и смисъл само за онези, които я 
прилагат в живота.

Библията лекува и тялото, и душата. Тя дава живот и на 
земята, и на небето. Красотата, силата, умът, разумът и дълго-
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летието са неоценими блага за праведните хора, защото само 
те могат разумно да ги преценят, но и още по-разумно да ги 
приложат в живота.

Раби Шимон

20 август

Попитали Раби Йосеф Бен Кисма:
– Мъдрецо, желаеш ли да напуснеш града на мъдреците, 

за да дойдеш при нас, като наш учител? За награда ще ти да-
дем много злато и сребро.

Раби Йосеф Бен Кисма отговорил:
– Братя мои, цялата земя с всичкото злато и сребро не 

мога да заменя срещу мъдреците от моя град, от който всеки 
ден се поучавам на мисъл и размисъл.

Те ме учат, че когато предстои на човека да се раздели с 
този свят, никакви земни богатства не го съпровождат. Ед-
ничкото, което следва човека в неговия дълъг път, е Библи-
ята. Или както е казал цар Соломон: „Когато си на земята, 
Тората ще те ръководи, когато ще отпътуваш на другия свят 
– тя ще те съпроводи.“

Всяко разумно същество, което наблюдава природата в 
нейната разновидност, като почнете от най-малкото до най-
голямото, ще видите, че в тях се крие една висша разумна 
сила. Тази сила в човека се проявява чрез любовта, доброде-
телта и истината.

Ще дойде ден, когато хората ще дойдат до онова положе-
ние на духовност, че ясно ще съзнаят тази разумно действаща 
в света сила, която ние наричаме Бог, който, както е казано в 
Библията, ще царува до век и веков. Амен!
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СЛЕДГОВОР  
ОТ ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ

ДАНИЕЛ ЦИОН – РАВИН  
ХРИСТИЯНИН В ИЗРАЕЛ

Случаят с равина Даниел Цион – предишният главен 
равин на България, възбуди голям интерес в днешната дър-
жава Израел. Равинът Даниел Цион е учен и историк от 
значение. През целия си живот е бил ревностен ционист. 
Той се премества в Израел и примерът му бе последван 
от повечето негови сънародници. Равинът Даниел Цион 
прие Исуса за свой личен Спасител и благовествува на 
юдеите в Израел, че този, когото тяхната нация отхвърля, 
е техният истински Месия. Той настоя за ревизиране на 
съдебния процес срещу Назарянина и за отмяна на при-
съдата, която Го предаде на разпятие. Той каза, че евреите 
трябва да приемат Исуса за техен Месия и Спасител, иначе 
те ще страдат много и занапред. Естествено е, че неговото 
свидетелство намери много противници. Една конферен-
ция от равини, която се състоя в Тел Авив, го обяви за ду-
шевно болен и препоръча неговото интерниране в някоя 
клиника. Той бе уволнен като равин и сега живее на стари 
години в бедност. Съветът на равините постоянно напом-
ня на евреите в Израел да нямат нищо общо с него и все 
пак симпатиите на народа са на страната на преследвания 
равин, като мнозина идват да го слушат. Противоречи-
ви слухове се носят за него и вън от Израел, затова Кейт 
Брукс, редактор на списанието „Професи“, го помолил за 
едно негово лично свидетелство.
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През юни 1951 година д-р Брукс получи следното писмо 
на еврейски език:

„Мили братко, получих Вашето любезно писмо и бързам 
да Ви отговоря и да Ви разкажа как намерих моя Месия – 
Христос. Моята вяра се развиваше в сърцето ми в разстояние 
на 20 години бавно. Аз растях в една среда, която беше не-
приятелски настроена спрямо името Исус. Аз лично някога 
разкъсах един екземпляр Нов Завет. След извършената по-
стъпка бях много неспокоен и се молех на Бога да ми покаже 
пътя на истината. В Своята голяма милост, Той ми отговори. 
Духът на Спасителя дойде върху мене. Светият Дух започна 
да говори с мене чрез един вътрешен глас. Той ми даде някол-
ко знака, чрез които да намеря Изкупителя. Неговата фигу-
ра, както виси на кръста, често пленяваше моята мисъл. Аз 
имах привилегията да преживея няколко чудеса като отговор 
на моите молитви. Така, аз знаех вече в моята душа, че Той е 
Месия. Въпреки че всички тези неща ме доведоха до вяра в 
Него, аз не се осмелявах да изляза явно да изповядам вярата 
си, защото бях главен равин на България. Минаха много го-
дини, докато се реша да направя това.

Най-после напуснах дейността си в България и дойдох 
тук, в Израел. Тук много страдания и разочарования ме спо-
ходиха, за да ме смирят. Вътрешният глас на Месия ме из-
прати в Йерусалим, където прекарах цял месец в самотност. 
Светият Дух ме караше постоянно в молитва да чета Новия 
Завет. Светият Дух дойде мощно върху мене. Той беше в сър-
цето ми пламтящ огън. Известно време аз не бях в състояние 
да говоря. После, явно воден от Духа, аз трябваше да отида 
при двамата секретари на главния равин в Тел Авив и да им 
заявя, че Исус Христос е Син Божи, наш Месия, наш Изку-
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пител. Аз нямах спокойствие, докато не заминах за Тел Авив. 
Бог ми даде сила, за да свидетелствам за Него. От този ден 
насетне тази вест се разнесе из цялата страна. Голямо обър-
кване настана между моите сънародници. Ежедневници и 
седмичници публикуваха съобщението за моето обръщане 
към Христа. Също и вестници от други страни, които пише-
ха за това, попаднаха в ръцете ми. Като че ли по цял свят се 
говореше за моята нова вяра. Въпреки многото обиди, изо-
пачавания и преследвания, въпреки че някои мои приятели 
ми станаха върли неприятели, Бог ми даде достатъчно сила 
да устоя на всички клевети и преследвания. Аз говорих с ува-
жавани равини, както и с много образовани хора, обаче всич-
ки те живеят в мрак.

Никога по-рано не съм бил така щастлив. Аз живея вече в 
светлината на Исуса и Бог ми помогна чрез Своя Дух, та ни-
кой вече не може да ми попречи да свидетелствувам за Хри-
ста. Скоро имах радостта да спечеля и други наши сънарод-
ници за Христа. Така бях воден, че подготвих основаването 
на Месианска църква от християни-израилтяни. Опитвах се 
също да получа официално признаване, за да има поне едно 
скромно място, където да се събираме за поклонение и мо-
литва, където да можем с моите братя евреи да четем Словото 
Божие. Има изгледи християни от други страни да ни помог-
нат да построим нещо подходящо за целта. Моята единстве-
на надежда е останалите няколко години от живота ми да ми 
послужат да предам на моите братя тази чудесна вест. Бог ми 
даде сила да зазвучи тя като чиста тръба, без какъв и да е не-
ясен тон.

Едно нещо моля преди всичко: Молете се за моята мисия 
тук. Аз нямам връзка с никоя от църковните християнски 
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мисии тук. Аз не искам нищо от човеците, защото знам, че 
щом като Бог желае да ме употреби в работа, ще намери и 
необходимото за това.

Ваш в мир, на Спасителя предан Даниел Соломон 
Цион – Йерусалим“

(Из книгата „Животът на Бранхам“)
(За Даниел Цион вж. и в „Изгревът“ том I, с. 487 – 

бел. на съставителя Вергилий Кръстев
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ЕДНА ПРИТУРКА  
ОТ БУДЕН БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТ

За оригиналните събития по този въпрос пак ще се мъл-
чи, както и спря да се говори за „Великите българи“. Може 
би, защото ще стане въпрос за Учителя и този факт, както 
обикновено буди странен страх и объркване сред медиите и 
управляващите. 

Но истината си е истина! Българските евреи преди 63 го-
дини бяха спасени главно чрез намесата на Учителя. Всички 
други спасителни мерки, както на депутати, църковни дейци 
и професионални организации, които разбира се им правят 
чест, нямаше да се окажат ефективни и над 50.000 български 
евреи поетапно щяха да заминат за лагерите на смъртта.

Още в началото на 1942 г., председателят на Софийската 
еврейска община – равин Даниел Цион, отива при Учителя 
Петър Дънов да обсъди надвисващата над евреите заплаха от 
Третия Райх. Двамата разговарят няколко часа, след които 
равинът получава обещание от Учителя, че нито един евре-
ин от България няма да бъде депортиран. След това Даниел 
Цион сяда и записва този разговор под заглавие „Открове-
ние от Бога.“ Напечатва го на пишеща машина в над 200 ек-
земпляра и го предоставя на всички български манастири, 
както и лично на цар Борис.

Даниел Цион е и в делегацията от софийски равини, кои-
то в изпълнение на решение на еврейската община и на сина-
гогата молят още през 1941 г. Учителят да съхранява диаман-
тите, които се използват при богослужението в Софийската 
синагога. По това време по ЗЗД еврейските права и свободи 
са значително ограничени. Петър Дънов се съгласява и прие-
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ма еврейските диаманти, сложени в една епруветка. Така те са 
съхранявани на „Изгрева“, откъдето след войната са върнати 
отново на тримата равини.

Разговорът на Даниел Цион с Учителя през 1942 г. пък 
е предизвикан от решението на Германия на 20 януари 1942 
г. да разреши окончателно еврейския въпрос на териториите 
на окупираните и присъединени към Третия райх страни. В 
този план България е разглеждана в пакет с Румъния и Унга-
рия. Квотата за депортиране на българските евреи е 48.000 от 
провинцията и 8.500 евреи от столицата. В това число не са 
включени евреите от Македония, Тракия и Пиротско, които 
в последствие имат изключително трагична съдба. По-късно, 
в началото на март 1943 г. Българският парламент, въпреки 
протестите на 42-ма депутати, водени от председателя на НС 
Димитър Пешев, гласува указа за депортирането на първите 
20.000 евреи в „Треблинка“. Датата на арестите и заминава-
нето е определена за нощта срещу 10 март 1943 г. Под указа е 
и подписа на цар Борис. Евреите, по заповед на вътрешният 
министър Петър Габровски, един от най-яростните привър-
женици на депортирането, е определено да бъдат придружа-
вани от д-р Методи Константинов, човек добре познаващ ус-
ловията в Полша и завършил международни отношения там.

Д-р Методи Константинов обаче е и един от най-близки-
те ученици на Учителя. Получавайки заповедта от министър 
Габровски на 6 март, той веднага се отправя на Изгрева и съ-
общава на Петър Дънов за намерението на правителството да 
депортира евреите. Когато прочита заповедта Учителят без-
компромисно заявява: „Не разрешавам пред лицето на Бога 
да се извърши това престъпле¬ние!“ След това нарежда да 
бъде извикан Любомил Лулчев, съветник на цар Борис и негов 
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ученик. Наредено му е да намери царя и да му съобщи, че ако 
той допусне само един евреин от България да бъде депортиран 
в Полша, от него, семейството му и царското съсловие нищо 
няма да остане. Оказва се обаче, че царят е изчезнал и никой 
не знае къде е. След три дена безрезултатно издирване, вече 
на 9 март, Лулчев се връща при Учителя и съобщава, че царят 
се е скрил. Тогава Учителя влиза в приемната си стая, затваря 
вратата след себе си и след малко, когато излиза му казва само 
една дума: „Кричим.“ Любомир Лулчев веднага тръгва за рези-
денцията и открива царя да се разхожда в двора на земеделско-
то училище. Още при първия поглед Борис го пита, „Кой ти 
каза, че съм тук“ Лулчев му отговаря: „Учителят ми каза. Той 
ме изпрати да те предупредя, че ако ти допуснеш, само един ев-
реин да бъде депортиран от България, от тебе, семейството ти 
и царското съсловие нищо няма да остане.“ Реакцията на царя, 
който много добре е знаел, кой е Учителят е мигновена. Два-
мата с Лулчев веднага тръгват за София и малко по-късно на 9 
март в кабинета на вътрешния министър Петър Габровски, ца-
рят скъсва собствения си указ за депортацията на българските 
евреи. Лулчев се навежда взема от пода листче от скъсания до-
кумент и го занася на Методи Константинов, с когото по-къс-
но го показват и на Учителя. Така евреите са спасени. Всичко 
друго са само допълнителни щрихи към въпроса за еврейско-
то спасяване. В този смисъл действията на много други видни 
българи са достойни и забележителни, но не са решаващи за 
крайния положителен резултат.

Добре е да се знае, че и софийският митрополит Стефан, 
председател на Св.Синод, който заедно с пловдивския мит-
рополит Кирил, вземат най-дейно участие в акциите в защи-
та на евреите, е привърженик на Учителя. Това се е случило 
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след намесата на Петър Дънов, пак чрез Лулчев, за отмяна на 
смъртното му наказание, което ВМРО са му били издали. А 
както всеки знае, смъртните присъди на ВМРО са изпълня-
вани ужасяващо последователно и спасението е невъзможно. 
Впечатляващ факт е, че и Даниел Цион, равин в Софийската 
синагога, приема Иисус като Месия и изучава Новия завет. 
Същевременно той се е придължал стриктно и към Тората. 
По съвет на митрополит Стефан, равинът не се присъединя-
ва към нито една от християнските църкви, но приема Иис-
ус лично като жадувания месия. След 1947 г. той заминава, 
както и повечето евреи за Палестина, където продължава 
да проповядва идеите на Учителя. Поради това и сега там се 
изучава Словото Му и се играе Паневритмия. Разбира се, Да-
ниел Цион е преследван и гонен, но въпреки това той нико-
га не се отказва от идеите си и убеждението си относно това 
Кой е Учителят.

Евреите имат много тежка съдба във връзка с неспособ-
ността им да разпознаят и приемат Божия син преди 2000 г. 
Унищожението на Йерусалим след възстанието през 69–73 
г. от император Тит, разпването на хиляди евреи от двете 
страни по целия 60 километров път от Йерусалим до море-
то, сриването на храма на Соломон и унищожаването на ев-
рейската държава, не са случайни събития. След това следват 
разпръсването и гоненението им в продължение на 2000 г. 
Холокоста е също част от тази ужасна съдба. По този повод 
Учителят е казал: Еврейският народ трябва да приеме Хрис-
та. Докато не Го приеме, ще бъде разпъван на римските кръ-
стове.“ Известен факт за интересуващите се е и, че голяма част 
от германците по това време, а и самият Хитлер са преродени 
римляни.
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Българският народ, който е много тясно свързан с еврей-
ския има също подобно призвание и то е:

– Да подготви условията за приемането на Словото /
език, държава, азбука, Христовото учение/

– Да приеме Словото.
– Да разпространи и приложи Словото, което е истин-

но християнско и славянско.
И когато говорим за евреите, неизпълнените им задачи и 

Холокоста е добре да си пропомним, че „Преди 2000 г. в На-
зарет се роди Синът, а в България през 1864 г. дойде и говори 
Бащата.“ Затова да си българин означава да познаеш Бога, да 
изучаваш и разпространяваш Словото Му, да не съмняваш 
нито за миг. Защото във връзка с отношението към Него, 
Учителят е казал също: „Каквото е отношението на българи-
те към Мене, такова ще е отношението на света към тях.“

И това е Истината и тази Истина е съобщена още 
през 1898 г. с „Призвание към народа ми – български си-
нове на семейството слявянско.“ http://silvaantonydon.
blog .bg/politika/2010/02/20/zashto -bylgarite-vinagi-
stradame.496955, за който също почти нищо не се знае. Не 
се знае нито от българите, нито от другите славяни. Защото 
Холокоста би трябвало да включва не само изтреблението на 
евреите, но и на другите неарийски нации, включително и на 
славяните. И това е особенно актуално сега, когато трябва да 
се скърби не само за 6 милиона евреи, но и за 10 милиона съ-
ветски военнопленициза и за още 5 милиона други славяни, 
когато се скърби и за жертвите от Катин, когато и мъката по 
заминалите си полски държавници е покосила сърцата и на 
поляци и на руснаци.

Защото и трагедията край Смоленск, определена и като 
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проклятие и излизаща от рамките на логичните обяснения, 
единствено доказа, че между Полша и Русия, може да има 
единствено и само братска любов. Всичко друго; възмездие, 
огорчение, обида, гордост, паметници, възпоменания и леги-
тимни или нелигитимни демонстрации на почит са направо 
пагубни и явно недобри пред Божиите очи. А това увеличава 
само жертвите и то на най-високо ниво.

Независимо дали искаме и ли не, ние всички сме славяни 
и носим Словото. А то не е просто нито философско, еколо-
гично, религиозно или пък сектанско послание, до дори не 
е човешко, защото е Божествено. А от това, какво правим с 
Него, зависи как ще живеем и дали ще намерим мира, който 
евреите все още търсят.

Силва Дончева
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