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ul unei viefi sublime
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qi vom fi mirali vizdnd
' intrebarea este: ce

? Si-i iubim pe toli
tofi sunt iubili de

ruie si stiruie in mintea

rl va clpS.ta un sens

caracter interior gi ceva

., fiecare trebuie si invele

:zeu in el insugi. Cici,
n, nu ne putem inlelege

ginem rezultate. O voce

m sunt unite apa, aerul,

tstfel, Iubirea divini
:alul gi puterea din viafi.
e va trebui si invi{a{i
i magici e limba voastr6.

;pune celorlalli vi va fi gi

i pe care o spuneli celor-

e la cel de la care a

a naturii.
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nir de conferinle, altele

dtura cuprinde gi multe
discipoli dupi mesele

rsafii-lor individuale

i parte, ea cuprinde
scipoLii maestrului,

izia unor momente

inute in limba bulgari,
lactate gi editate, in
nsa Douno a reco-

;i fie intdi traduse in
:26, englezl., italiani,
rarte dintre ele au

:a o adevdrati qtiinli.
rferinlele gi, de aseme-

mp pentru asta", reco-

e o profunzime qi o

rl sd descopere sensul

Epistoli citre suflete

Viala este o muzici. subliml. Fericit cel care stie

s[ cAnte imnul glorios al vie{ii!

Viala e lumin6. Fericit cel care e luminat de ea!

Fiecare om poate si triiasci sub aripile

Infinitului, cici plenitudinea Iubirii divine dom-

neqte qi cinti in el.

Multe contradiclii pot si fie prezente in mintea

discipolului, din care decurg multe deceplii. $i, fbrn

o adevirati inlelegere a lucrurilor, poate viala sd

aibi vreun sens interior?

Urciorul gol gi izvorul secat pot oare si-l mu\u-
measci pe cilitorul insetat? Farurile stinse pot oare

si arate calea vaporului care pluteqte pe valuri?

Lumina ii este necesari discipolului carc trece

prin contradiclii. MulU sunt cei care locuiesc astizi

in beciuri adanci, unde nu pdtrunde nicio lumini. E

bine pentru voi sd fili cu fafa la soarele care di via|6,

si fi{i in rela}ie cu razele insufle}itoare qi striluci-
toare ale luminii interioare.

Este de o mie de ori mai preferabil si auzili

vocea bldndi gi domoal[ a lui Dumnezeu, care
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resune in naturl pdni in cele mai mici unghere, in
pirAiage, decit si auzili mugetul brutal gi avid al

lumii innegurate, din beciurile ei adinci!

Duhul Domnului se manifesti peste tot gi

vorbegte.

El revarsi pacea, bucuria Iubirii in suflete gi

in tot ce e viu. Acolo unde-Ei indreapti el privi-
rea, adevS,rul triieqte, Lumina lucreazd gi Puritatea

impodobegte inima. Razele soarelui dititor de viali
ii ating asemenea gi pe cei drepli, gi pe cei picitogi,
s,i asta se repeti la infinit. $i, cind ii vei recunoagte

Cuvintul, Iubirea va inflori in inima ta.

Numai Dumnezeu este Iubire gi cel asupra

cdruia se revarsl aceasti lumini il recunoagte.

Atunci, i1i vei recunoagte misiunea pe care o

ai pe pimant. Cici fiecare suflet a venit in aceasti

lume ca si diruiasci ceva. Vine pe pim6.nt ca

si treaci prin experienle gi si aduci ceva lumii.
Sufletul trebuie sl fie congtient de misiunea lui.

Salvali flacira divini din voi ca pe bunul cel mai

de prel al spiritului uman. in aceasti flaclrl.se dez-

volte toate gAndurile gi sentimentele bune. Cresc gi

infloresc in ea, se dezvoltd qi se maturizeazl. Numai

in ea poate si primeasci sufletul omului ceea ce este
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nobil gi sublim: iubirea qi inlelepciunea in manifes-

tarea lor divini.
Natura gi intregul univers sunt o manifestare

exterioari a qtiinlei divine, care aduce binele sublim

sufletelor alese; acestea asculti vocea Duhului.
Revelaliile, manifestirile, cunoasterea sunt procese

vii ale Divinului care se manifesti acum in voi qi vi
incitl la o ac]iune nobili gi onesti.

Ascultali cu aten{ie qi ra}iune aceasti voce.

inlelegefi-i corect instrucfiunile, in bucuria sufle-

tului. Asemenea albinelor muncitoare, culegefi

nectarul dulce al vielii florilor divine, care au ales

armonia, puritatea 9i ordinea sublimei cultiviri a

Iubirii.
Cauti lumina la care poli citi.

Cauti cildura care nu arde qi la care se coc

roadele; ele sunt ceea ce e plicut in viaf[, sunt pur-

tertoare ale Adevirului. $i Adevirul este el insugi

capul a ceea ce este ralional in fiecare suflet.

Iubirea este primul rod al Spiritului qi

inlelepciunea este forta care organizeazd..

Iubirea nu doarme niciodat5, nu adoarme nici-
odati. RimAne veqnic treaz6. inAdevir.

Omul Iubirii este in Adevir. Nu cel care vor-
begte despre Iubire, ci acela care o poartd in suflet.
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Omul inlelepciunii este in Lumini. Nu cel care

vorbeqte despre inlelepciune, ci acela care o poarti
in minte.

Omul Virtulii este in vointa creatoare a univer-
sului. Nu cel care vorbegte despre Virtute, ci acela

care o poarti in inimi.
Unde se g[segte Adevirul? Acolo unde sufletul,

mintea gi inima sunt libere!

Iubirea vine de la Dumnezeu qi aduce viafi.
Aduce totul cu ea. Din ea izvorigte tot ce e prelios
in viali. in iubirea manifestatd care aduce pace,

bucurie, lumini, cunoastere, cilduri, puritate,

adevir gi via{i se giseqte Iubirea divini. Toate gin-
durile, toate sentimentele 9i toate acliunile conce-

pute in ea au un sens. Triili in ea, ca si inlelegeli

gindirea divini.
Numai prin suferinli se purifici omul gi Iubirea

se manifesti in el.

Iubirea care se manifesti qi rlmAne pentru
totdeauna 9i care, in toate imprejuririle, dureazl
vegnic inluntru este Iubirea divinl.

Cdnd vei auzi vocea Iubirii, te vei ridica, vei
retrii, vei invia qi vei cunoaste Adevirul.

Iubirea nu se ingali niciodatl gi nu ingali pe

nimeni. Din inima acestei Iubiri figneqte apa cea
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mai puri; din sufletul ei lAgnegte lumina cea mai
blAndi. Nicio minciuni nu siligluiegte in ea. Poarti
pacea carc depiqegte orice cunoastere qi bucuria pe

care nimeni n-a simfit-o incd. Ce-ali mai putea si
vedefi, daci ati fi mereu treji! Acolo se gisegte aspi-

ralia sublimi, binele sublim care diruieqte totul.
Preafericit cel care rimd'ne infometat gi insetat

de acest Adevdrl Cici in El triiegte incomensura-

bilul. Este lumina tuturor luminilor gi poarti viala
Adevirului vegnic, care nu se schimbi niciodatl.
Legea sublimi a vielii se schimbi fXri si se schimbe

vreodati. Ea se manifesti cit se poate de discret.

Fie ca o razi a acestui Adevir sl-!i atingi sufle-

tul, inima, si te atingS. pe tine gi pe tofi!
Ce poate fi mai bun decdt apa puri a vielii,

decit lumina puri a inlelepciunii, decit puritatea

Iubirii de esenli divini? Omul trebuie si-qi dezvolte

receptivitatea la aceasti Iubire. Cici lumina este

pentru cel care are ochi, Iubirea este pentru cel care

are inima receptivi, viala este pentru cel care are

sufletul treaz.

Speranla intrefine viafa, credinla intreline rafiu-
nea gi Iubirea, adevir veqnic din addncurile sufletu-

lui. Iubirea cere si fie manifestati, in{elepciunea, si
fle aplicati, Adevirul, si fie realizat.
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Numai Iubirea divini face sufletele perfecte.

,,Ferice de cei cu inima curati, cici ei il vor vedea

pe Dumnezeu!"

Sublimul si infinitul sunt in armonie doar cu

Iubirea in care Se manifesti Dumnezeu.

Iubirea ii vorbegte inimii despre bucurii gi

tristeti. Discursul ei e scurt, dar bogat in confinut.

Iubirea este plini de pace gi de o credinli care depi-
gegte orice inteligenli.

Dumnezeu este Iubire nelimitati gi sfdnti.
Aceasti Iubire este cAt se poate de ralionald', de o

puritate lipsiti de orice amestec.

Puritatea gi Iubirea sunt sinonime cu ratiunea gi

noblefea. Dar nu tot ce se declari e Iubire.

Iubirea nu-l cunoagte decit pe cel care triiegte
in ea.

ln viala discipolului, siguranla consti in studie-

rea Iubirii ralionale, care nu slibegte niciodatd gi nu

face decit si creasci. Tot ce slibeqte nu e Iubire, ci o

umbri a vielii.
Existi o credinti vie, imuabili, constanti, o

Iubire nelimitati care nu slibeqte. Iubirea care nu

se mi.regte permanent slibegte. Cel a cirui Iubire

cre$te permanent face parte dintre cei care s-au

niscut din nou.



ace sufletele perfecte.
'ati, cdci ei il vor vedea

nt in armonie doar cu

i Dumnezeu.

Lii despre bucurii gi

, dar bogat in conlinut.

i de o credinli care depi-

relimitatd gi sfanti.

rate de ralionali, de o

estec.

t sinonime cu raliunea gi

Leclari e Iubire.

ecAt pe cel care trdiegte

Juranla consti in studie-

r sllbegte niciodati gi nu

: slibeqte nu e Iubire, ci o

ruabili, constanti, o

ibegte. Iubirea care nu

:gte. Cel a c5.rui Iubire

: dintre cei care s-au

EPISToLA CATRE SUFLETE 13

Numai omul nS.scut din nou nu mai comite

greqeli. El triiegte in bucuria in care sdlisluieqte

Dumnezeu. $i bucuria lui Dumnezeu poarti in ea

viala vegnici.

Iubirea nu murdires,te niciodati. in Iubirea

vegnici, legile vielii ac\ioneazd diferit.
Omul Iubirii este inconjurat de o lumini vie.

Binecuvintarea Cerului se manifestl in Iubire.

Sn gtili ci doui cii duc la Dumnezeu: calea

Iubirii gi calea in{elepciunii. Calea Iubirii este

plicuti Ia stribitut; pe ea merg gi copiii. Dar calea

inlelepciunii este abrupti, stAncoasi gi plini de

obstacole. Trece peste inilllmile piscurilor mun-
toase, unde domnegte furtuna. Discipolul nu poate

si stribati aceasti cale decit cu Maestrul siu.
Cel care a pornit pe calea Iubirii este pregitit si

accepte marea in{elepciune divini. Iubirea este cea

mai buni pregitire pentru acceptarea infelepciunii.

Tocmai de aceea se zice: ,,Iubirea aduce luminf'.
Aplica{i focul viu al Iubirii, lumina vie a

inlelepciunii gi forla vie a Adevlrului!
Iubirea din care lAgneqte via{a este adevirata

Iubire. inlelepciunea din care fdgnegte lumina este

adevirata infelepciune. Adevlrul din care vine
libertatea este Adevirul insusi.



14 PETERDEUNOV

Acolo unde e lumini, acolo unde e puritate spi-

rituali domnegte Duhul SfAnt.

Acolo unde e lumini, acolo unde e puritate spi-

rituali gi libertate divini se manifesti Duhul Sfant.

in Iubirea divini manifestati qi realizati, sufle-

tul igi exprimi cele mai nobile tri.situri.
Fie ca viala qi Iubirea si-!i siligluiasci in suflet,

lumina gi inlelepciunea, in intelect, puritatea, in
inim6, libertatea gi Adevirul, in minte! Atunci se va

topi inveligul de gheati al sufletului, peste intelect

se va revirsa o luminl strilucitoare 9i el se va umple

de ginduri. Din izvorul inimii cresc verdeala qi

viafa.

Acceptl cildura dMni a Iubirii, lumina inge-

reasci a infelepciunii, puritatea inimii, forla
Duhului, gi vei pigi pe calea cunoagterii gi a elevdrii.

Preafericit este sufletul care merge pe calea

Iuminoasi a binelui veqnic, a vielii vegnice!

Pune-fi Adevdrul in suflet, gi vei dobindi
libertatea. Deschide-{i calea luminii in intelect, gi

inlelepciunea i1i va aduce cunoasterea. Accepti
puritatea in inima ta, gi iubirea igi va gisi acolo

plenitudinea.

Pune-li Iubirea in inimi, gi ili va aduce purita-

tea gi noblelea sentimentelor.
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Pune-fi inlelepciunea in intelect, 9i ili va aduce

lumina in gAnduri.

Pune-{i Adevirul in minte, gi i{i va aduce liber-
tatea hotirdrilor.

Pune-fi Virtutea in forfi, gi ea va ageza in tine
Adevirul imuabil si Duhul lui Dumnezeu va sdliq-
lui in tine. $i vei rimAne sub aripile Lui, sub privi-
rea compasiunii Sale.

Din Iubire provine viala.

Din inlelepciune provine cunoagterea inalti.
Din Adevdr provine libertatea spirituali.
Din Dreptate provine dreapta impirlire.
Din Virtute provine rodul.

Iubirea si mirturiseascl cAt de pure vi sunt
inimile.

inlelepciunea si mirturiseascl cit de striluci-
toare vi sunt minfile.

Adevirul sl mirturiseasci cAt de libere vi sunt
sufletele.

Lumina nu poate fi prinsi cu mAtra, dar e perce-
putl de ochi gi inleleasd de raliune. Aceasti lumini
ciliuzegte prin intuneric sufletul decizut. Cdnd,
in noaptea cea mai intunecoasi a vielii, o luminifi
apare in fala sufletului, el este coplegit de bucurie.
Aceasti lumind incepe si creasci treptat gi, curAnd,
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totul in jur se lumineazi. in aceasti lumini, asculti
glasul Celui care te ciliuzegte.

Mdna nu poate si apuce decit rodul provenit
din lumini; ochiul il poate vedea pe slujitorul care

il aduce, iar intelectul poate sd citeasci scrisoarea

celui care o trimite.

Rodul sfant al vielii trebuie si fie apucat in puri-
tatea absoluti.

Sufletul discipolului trebuie si fie cuprins de

tresirirea sf6nti a Duhului sfAnt. Numai cu aceastd

puritate qi cu aceasti tresirire discipolul poate si se

apropie gi si vadi chipul sfant al Adevirului gi si
infeleagi calea ascendentl a Iubirii.

Ideile mari tri.iesc in sufletele nobile; gdndurile

luminoase, in minfile luminate; dorinfele pure, in
inimile curate.

Dumnezeu este lumina in care se coc roadele

Virtufii. Numai Dumnezeu e Iubire.

Maestrul este purtitorul acestui adevir. El a

venit si restabileasci puritatea pierduti.
Iubirea divini rezisti la orice; pe ea se bazeaz\

Maestrul. in iubirea omeneasci, totul se stinge.

Treceli cu bine examenul inimii, al sufletului,

al minlii. Atunci vi se vor deschide porlile regale

ale Adevirului divin! Si Iubirea insS,gi vi va primi


