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Има едно Братство, което пътува по света и носи 
културата. 

То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, 
Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, 

Франция, Германия. 
Сега то постепенно се премества у славяните 

и в България. 
И там, където то действа, има култура, всичко се 

движи, расте и развива. 
Глава на това Братство е Христос. 

Учителят 



Христос е, Който е движил, движи и ще движи 
историческия, космичния и мистичния живот 

на човека и човечеството. 
Без Христа няма история. 
Без Христа няма космос, 

сиреч организиран и устроен свят. 
Без Христа няма мистичен живот. 

Той е Великият вдъхновител на всички Откровения 
във всички времена и епохи. 

Той е невидимият двигател на целия духовен живот 
и опит на човека и човечеството. 

Учителят 



Историческият път на Бялото Братство 

УВОД 

Във втория том на "Историческият път на Бялото Брат-
ство през вековете", разгледах пътя на Втория клон на Бялото 
Братство от Авраам до Христа. Мисията на този клон, както 
казах, беше да подготви човечеството за християнството, да 
подготви хората да посрещнат Божествения Дух, който слиза 
на Земята, да приемат от Него Божественото Учение и да го 
разнесат по цялата земя, да го предадат на всички народи. 
Християнството, което е последен плод на този втори клон 
и същевременно целта и задачата на клона, ще разгледам 
в следващото изложение. Както се вижда от заглавието на 
тома, ще го разгледам, доколкото ми е възможно, като една 
Окултна Школа, каквато е то в действителност. Христос 
е Върховният йерофант във всички древни Посвещения 
или, както Учителят го нарича, Вдъхновител на всички 
вдъхновения през всички времена и епохи. Той е говорил 
в миналото чрез устата на всички Велики Учители и 
Пророци и сега в Палестина Той се въплъти в тялото на 
Исус от Назарет. Изнесе непосредствено Божественото 
Учение пред човечеството, с което вля в него нови и свежи 
струи на живот и обнови целокупния живот на човека и 
човечеството, като даде нов импулс, който откри пътя на 
човешките души към Бога. Той донесе не само учението на 
Любовта, но внесе в земното развитие и силата на Любовта, 
която има за мисия да внесе новия живот и да оживотвори 
цялата планета, да възкреси в човека всичко, което е 
умъртвено. Защото в пътя на своето слизане, под влияние 
на тъмните сили, човек е умъртвил много неща в себе си, 
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които само с помощта на Любовта могат да бъдат събудени 
за живот и възкресение. Любовта, която Христос донесе на 
човечеството, има за мисия да обедини и сближи хората 
помежду им, да разберат и почувстват, че са братя, а също 
да обедини и хармонизира силите на самия човек, които 
са в дисхармония помежду си. У сегашния човек силите 
на сърцето теглят в една посока, силите на ума в друга, 
а силите на волята - в трета. Те са като орел, рак и щука. 
Христовият импулс, Любовта, която Той внесе като сила в 
земното развитие, има за задача да хармонизира тези три 
страни на човека, с което се открива пътя на човешката 
душа към Бога и тя постепенно ще придобие изгубеното си 
безсмъртие. По такъв начин и Земята ще реализира своята 
мисия - проникването на Любовта като сила в цялата 
планета и във всички души и обединението на човечеството 
в едно велико Братство. 
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1. ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО 
ОКУЛТНА ШКОЛА 

Учителят казва, че Християнството е било една 
Окултна Школа. Но това не значи, че Християнството е 
преповторило ученията на древните Окултни Школи и не 
е внесло нищо ново в света. Това е едно повърхностно 
разбиране. Всяко едно окултно движение, което идва в 
света, идва със специална мисия и задача, има да извърши 
нещо специфично в света. И това е примерно новото, което 
то внася в света и за което е дошло. Защото ако ще донесе 
това, което е било донесено по-рано, то си съществува, 
няма защо да го донася. Всяко едно окултно движение е 
един нов импулс на Духовния свят, един нов импулс на 
Божествения Дух, един нов импулс на Бялото Братство, с 
който се цели да се внесе нещо ново в света, което дотогава 
не е съществувало. 

Така че, всяко едно окултно движение, което се явява 
в света, то не е единствено преповторение на това, което 
е съществувало в миналото, а е нещо ново. Действително, 
Окултната Наука във всички времена и епохи е една и 
съща и Принципите на окултното обучение и развитие са 
вечни. Учителят казва, че Законите на Бялото Братство от 
сто милиона години не са претърпели никаква промяна. 
Тогава в какво се състои новото, което всяко едно окултно 
учение внася в света? Новото е във формата, в метода, с 
който си служи и в целта и задачата, която му се поставя. 
Защото във всяка една епоха на човешкото развитие се 
развиват различни страни на сложната човешка природа 
и затова са необходими различни методи за да може да се 
развият тези страни. 

Когато в човешкото развитие трябва да се даде импулс 
за развиване на човешкото сърце, например, Бялото 
Братство ще си послужи със специфични за това методи 
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и заедно с това ще даде такава форма на Учението, което 
да въздейства на сърцето, за да може да се развие и обла-
городи. Когато трябва да се въздейства на човешкия ум, 
ще се дадат други методи и Учението ще се изложи в 
друга форма, която ще стимулира човешкия ум, да развива 
неговите способности. Когато трябва да се въздейства 
върху човешката воля, тогава ще се създадат съвършено 
различни методи и съответно на това съвършено различна 
форма на Учението. Когато пък трябва да се работи за 
хармонизиране и едновременното развитие на ума, сърцето 
и волята, тогаз ще се дадат комбинирани методи и формата 
на Учението ще бъде специфична. Защото за Окултната 
Наука формата играе голяма роля. Тя е път, канал, по който 
се проектират енергиите и силите, за да свършат известна 
определена работа. Затова една форма, която в миналото 
е била на място, е била добра и полезна в развитието на 
човечеството, следващата епоха вече, когато на развитието 
се поставят нови задачи, тя губи своя смисъл и става една 
спънка за развитието, става едно зло. 

Животът в своята целокупност е едно Велико Училище 
с най-различни класове и отделения. И човечеството в 
своята цялост преминава, следователно, през всички степени 
на това Училище на Живота, като във всяка една степен 
се прилагат различни методи на обучение. Букварът на 
първо отделение дава елементарни знания, които въвеждат 
децата в пътя на познанието. Колкото по-нагоре се отива 
в развитието, знанието се разширява, познавателните 
способности и въобще духовните интереси се разширяват 
и заедно с това и начинът, и методът, по който се предава 
знанието, стават все по-разширени и по-сложни. И в 
основното училище, и в прогимназията, и в гимназията, 
и в университета се преподава, например, естествознание, 
но колко се различава естествознанието на отделенията 
от това на университета! Принципите са едни и същи, 
основните начала са едни и същи, но в отделенията те са 
дадени много повърхностно, дадени са, така да се каже, 
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само известни факти. Когато, като се мине в гимназията и 
в университета, там вече се изнасят законите и принципите, 
върху които се обосновават тези факти. На същият принцип 
и основа почива и предаването на окултните знаци в света 
в различните епохи, в различните фази на човешкото раз-
витие. Това е едната страна на въпроса за новото, което 
всяко окултно учение внася. 

Второто положение: всяко едно окултно движение идва 
със специална цел и задача, става проводник на специ-
фични сили и енергии, които трябва да се влеят в човешкото 
развитие, за да може човечеството да се издигне на една 
степен по-високо в своето развитие. А всяка енергия и сила 
в света е свързана с определено съзнание, с определен клас 
от същества в Космоса, които поемат ръководството на 
човечеството в дадена епоха. Защото развитието не е един 
механичен процес, а един органическо-психически процес, 
който се извършва под контрола на разумни същества, 
които действат чрез определени сили и енергии. Та всяка 
сила и енергия идват от определена област на космичното 
пространство и носят със себе си нещо специфично, от 
което човечеството има нужда в дадена епоха. Силите и 
енергиите не са прости елементи, а са сложни процеси, 
комплекс от много елементи. Това ни показва и светлината, 
която на пръв поглед е еднородна, но науката ни показва, че 
светлината, светлинният лъч се състои от седем лъча, всеки 
от които има специфичен брой вибрации и следователно 
е носител на специфични сили и енергии и оказва специ-
фично въздействие, и въпреки това са комплектувани 
като едно цяло. От такъв род са силите и енергиите, които 
дадено окултно движение внася в света. В общия си вид и 
форма те може да изглеждат хомогенни, еднородни, но се 
отличават с голямо вътрешно разнообразие и съдържание. 

Тогава конкретно можем да кажем, че всяко окултно 
движение изявява Същества от различна йерархия на 
космоса, които са проводници на Божествената Мисъл и 
Воля. Всяка една йерархия представя специфичен провод-
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ник на Божествените енергии и има специфично влияние, 
което дава специфични и определени резултати. Затова 
Учителят казва, че досега Ангелите, т. е. различните чинове 
на Ангелската йерархия са се занимавали с ръководството 
на човечеството, а сега вече сам Бог, Божественият Дух 
поема това ръководство. В Окултната Наука има едно 
твърдение, което е същото, само че е дадено в друга форма, 
а именно, че в миналото ръководителите на човечеството 
са идвали от различни планети, сфери на нашата Слънчева 
система. А от епохата на Христа самият Божествен Дух, 
Логосът, Космичното Слово поема ръководството на 
човечеството, като само се всели в физическо тяло. И 
колкото по-възвишени Същества поемат ръководството на 
човечеството, толкова по-фини сили и енергии се турят в 
действие. Същото нещо се наблюдава и в развитието на 
човека. Окултната Наука твърди, че в различните възрасти 
на човека действат различни сили и енергии, както за 
оформянето на човешкото тяло, така и за оформяне и 
развитие на човешката психика, на човешкото сърце и на 
човешкия ум. В детето действат едни сили, в юношеството 
- други сили, във възмъжалата възраст - трети сили и в 
старостта действат вече съвсем други сили. Същото нещо 
е и в развитието на човечеството. А всяка една сила и 
енергия е свързана или изтича от едно Съзнание, от едно 
Космично Същество. И от колкото по-възвишено Същество 
идва импулса, който носи дадена енергия, толкова по-
мощни и широки въздействия има тази енергия. 

Като имаме предвид всичко гореказано, като кажем, че 
Християнството е една Окултна Школа, ние не го отъж-
дествяваме с Окултни Школи на миналото, да се явява като 
едно преповторение на тези Школи. Някои така схващат 
Християнството, като повторение на древната Мъдрост, на 
това, което е дадено в Древността. Това е едно погрешно 
разбиране на Християнството. Фактът, че Християнството 
е Окултна Школа и Учение не показва, че то трябва да 
преповтаря това, което е казано в миналото. Окултната 
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Наука е безбрежна. Принципите са вечни и неизменни, и 
Учителят даже казва, че Ппринципите на Окултната Наука 
са едни и същи и при Бялото Братство, и при Черното 
Братство, но се различават по формата на изложението и 
по методите на приложението на Принципите. После друго 
едно положение: понеже Окултната Наука е безбрежна, 
то никое окултно движение не е я изнесло в целостта и 
пълнотата й. Всяко едно движение изнася част от тази 
Велика Наука, в зависимост от целите и задачите, които 
му са поставени. Принципите са вечни и неизменни, но 
приспособяването на тези Принципи и Закони, и методите, 
които произхождат от тях, са също така безбройни и всяко 
движение изнася това, което е в кръга на неговите цели и 
задачи. Всички изнасят общите Принципи, които са едни 
и същи, както казах и в Бялото, и в Черното Братство, 
но когато се дойде до подробностите и приложението, там 
вече се явява различието. Конкретно казано, всяко едно 
движение дешифрира част от Великото Знание. Защото 
Окултната Наука е достояние на Невидимия свят, а на 
земята се правят само преводи от нея. 

Тук пак изпъква въпросът за значението на формата. 
В Окултната Наука формата е един много важен фактор. 
Една форма, която в миналото е била носител на нещо 
ново, в следващата епоха вече губи своята стойност и ако 
продължаваме да се придържаме към нея и да си служим 
с нея, вече се натъква на противоречия и се явява злото. 
Злото не е нищо друго, освен опит за приложение на ста-
рите форми при новите условия на развитие на живота. 

Така че, когато говорим, че Християнството е една 
Окултна Школа, с това ние подразбираме, че то повтаря 
миналото, но само че то изнася Вечните Принципи на 
Живота и Битието, които са изнасяни много пъти в 
миналото. Но ги изнася в нова форма, която е носител на 
нови сили и енергии. Те идват от по-възвишените области 
на космичното пространство, които идват от по-възвишени 
Същества на космоса, идват от Божествения Дух. 11 
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Изследването на християнските Писания показват, че 
в тях са отразени Ученията на древните Окултни Школи. 
Но това не показва, че те са взети от тях. В проявлението 
на дейността на Бялото Братство съществува един 
Закон, че всяко следващо проявление във физическия 
свят се явява самостоятелно, независимо от това, което 
е дадено в миналото. Миналото е дало своя резултат в 
развитието на човешката психика и върху това развитие, 
като върху основа новият импулс действа, независимо от 
предшестващия импулс, който е една стара форма, която 
е изиграла своята роля. И второто нещо, ученията на 
всички окултни движения идват от Божествения Дух, от 
Христа и затова Учителят казва: "Христос е Вдъхновител 
на всички Откровения във всички времена и епохи." 
Следователно, всички импулси, които идват от Центъра на 
Бялото Братство, от Христа, няма защо да наследяват по 
физически начин ученията на миналите импулси, когато 
новият импулс е във връзка със самия Източник на това 
Знание. Всяко ново окултно движение получава началото 
си от Единия Източник - Христовият Дух, който е Глава 
на Бялото Братство и от Него приема задачата, която има 
да изпълни в света. От него приема кредита и енергията, с 
които трябва да работи. За всяко едно окултно движение 
Божественият Дух туря в действие специфични сили и 
енергии, защото Божественият Дух, който е проявление на 
Абсолютния Дух, разполага с безкрайни възможности и 
разнообразие на проявленията и енергиите. Всеки следващ 
импулс е с по-големи възможности и работи с по-мощни 
енергии, които идват от по-възвишените сфери на Битието. 

За да можем да разберем характера на Христовия 
импулс, трябва да поставим пред съзнанието си въпроса 
за инволюцията и еволюцията, за слизането и възлизането 
на човешките души. Защото, когато човешките души са 
излезли от Божественото Съзнание и са поели пътя на 
странстването в безграничната вселена и са се озовали в 
гъстата материя, която ги привлича със своите сили, това е 
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пътят на слизането от Божествените висини в най-гъстата 
материя. Учителят задава въпроса: "Защо е трябвало 
човешките души да слизат в гъстата материя?" И отговаря: 
За да се облекат във все по-плътни обвивки, които да по-
служат като основа, като база за доставяне на материал 
за изграждане на трите безсмъртни тела, в които трябва 
да се облече човешкият дух. В процеса на инволюцията 
се изграждат обвивките на човешкото тяло, чрез които се 
проявява човешката личност. В процеса на еволюцията 
се изграждат трите безсмъртни тела, с които трябва да се 
облече човешкия дух, за да добие Вечния Живот, свобода 
и гражданство във вселената. Учителят сравнява процесите 
на инволюцията и еволюцията с едно витло, което като се 
движи отдясно наляво слиза надолу, когато се завърти 
отляво надясно, то почва да се качва нагоре. Онзи, който е 
турил това световно витло в движение, това е Божественият 
Дух. И когато това движение стигне до определеното място, 
трябва да се спре по-нататъшното слизане, защото процесът 
на слизането е процес на сгъстяване на материята, която 
все повече ограничава възможностите на човешката душа. 
И моментът, когато трябваше това витло да почне да се 
движи отляво надясно, за да почне да се издига и материята 
да почне да се разрежда, е слизането на Божествения Дух 
в лицето на Христа на Земята. Със слизането си на Земята 
Христос обърна движението на това витло в обратна посока 

на досегашното движение и всички сили, които действат 
в Земята и в човешкото развитие, получиха обратно на-
правление, получиха възходящо направление. До този 
момент те са имали едно низходящо направление към 
центъра на Земята. След слизането на Христа на Земята 
и след Голготското събитие, тези сили добиват възходящо 
направление. 

Така че, Християнството като Окултна Школа има 
специална мисия и задача в развитието на човечеството, 
откъдето иде неговото значение и място в развитието. 
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2. ХАРАКТЕР НА ХРИСТИЯНСКИЯ 
ЕЗОТЕРИЗЪМ 

Обикновено се мисли, че Християнството е само 
екзотерично, външно учение и няма никакъв езотеризъм, 
никакъв вътрешен смисъл. Това можем да кажем направо, 
че е едно материалистично схващане на Християнството. 
Защото ако се погледне по-дълбоко на Християнството 
ще се види, че то е преди всичко езотерично и мистично 
учение, а това, което се схваща като външно Християнство, 
е само форма, само дрехата на това Велико учение. За да се 
разбере, че Християнството е езотерично учение, достатъчно 
е да се прочете внимателно началото на първата глава на 
Евангелието на Йоана. Там е казано: "В начало бе Словото, 
и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в началото бе у 
Бога, всичко чрез Него стана и което е станало, нищо без 
Него не стана". И по-нататък: "И Словото стана плът и всели 
се между нас". Какво по-езотерично, по-дълбоко от това, че 
в началото на Битието стои Словото, Логосът, чрез когото 
всичко е станало и което Слово се въплъти в човешко тяло, 
стана човек и живя между човеците. Това са все велики 
тайни, за които само се загатва и за онзи, който има уши 
да слуша, те са Велики Тайни, а за онези, които нямат уши, 
те са обикновени думи. В тази първа глава на Йоана се 
разкрива цялата окултна космогония за онзи, който знае да 
чете, защото всяка една дума тук има смисъл и значение 
и означава нещо точно определено. Така в началото на 
проявлението стои Логосът, той е проявеният Бог, чрез него 
се изявява Великата Първопричина на света и се казва, че 
всичко чрез Него стана. Но в осъществяването на Вселената 
Логосът си служи с Ангелските йерархии, които са един вид 
Негови органи. И Учителят казва: "Всички хора в тяхната 
целокупност образуват физическото тяло на Христа. 
Всички Ангели образуват сърцето или духовното тяло 
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на Христа, а всички богове заедно образуват умственото 
или Божественото тяло на Христа". Значи, в този смисъл 
проявеният Бог е един колектив, в центъра на който стои 
Словото, което се проявява чрез всички творчески йерархии. 
Учителят казва още: "Бог е едно Велико Единство, което се 
проявява като множество. Така се осъществява единството 
и хармонията на Вселената". И християнският езотеризъм 
казва: "Всички ние живеем и движим в Бога". Бог е онази 
Абсолютно разумна среда, в която е потопено цялото 
Битие и всички същества. Тази Абсолютно разумна среда 
Учителят нарича Любов. Писанието казва: "Бог е Любов", 
а Учителят допълва и казва: "Любовта работи по Законите 
на Божествената Мъдрост и осъществява хармонията и 
единството в цялото Битие. 

Някой ще каже, че това не е специално християнско 
разбиране, че то съществува във всички езотерични древни 
учения. Това е така. Всички езотерични учения са говорили 
за Словото като начало на света, като Творец на света. 
Но Учителят казва още: "Всички Откровения, във всички 
времена и епохи са дадени от Христа". Значи, всичко това, 
което познаваме като Тайна на проявлението на Словото, 
на Логоса, през всички времена, е дадено от Христа. Защото 
Христос е, който се проявява в течение на всички древни 
Мистерии. Той е онзи Велик Посветител, през когото са 
минавали за посвещение всички истински посветени. Но 
тогава той се е изявявал като един Велик Дух, който е 
имал седалището си на Слънцето и оттам се е изявявал в 
Мистериите при посвещаването на посветените. На тях Той 
се е откривал като Азът на човечеството, като Висшето Аз 
на всеки човек, който се пробужда, когато човек минава 
през окултното развитие и стигне до Посвещението. 
И Окултната Наука твърди, че за осъществяването на 
ръководството на човечеството, около Христа има 12 
Велики Същества, които Той праща периодически на 
Земята като велики Учители, да внесат известен импулс 
в човешкото развитие, да внесат известна енергия, която 
да събуди известни способности и чувства и да развие 
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определена страна на човешкото естество. Всяко едно от 
тези Същества е получавало от Христа това, което има да 
даде на човечеството, било като учение, било като жива 
сила, която се влива в човешкото развитие. Затова Учителят 
казва, че всички Откроения във всички времена и епохи, 
са дадени от Христа. Така се осъществява ръководството и 
развитието на човечеството под ръководството на Христа. 
Докато, както казах, за организиране на Вселената Христос 
си служи с творческите йерархии, а за ръководството на 
човечеството си служи с 12-те Възвишени Същества. 
Затова Учителят казва: "Без Христа няма история, без 
Христа няма мистичен живот, без Христа няма космос, 
т. е. организиран и устроен свят". Така стои този въпрос 
според християнския езотеризъм. И в допълнение на това, 
за изяснение на въпроса за ръководството на човечеството 
Учителят казва: "Има едно Братство, което пътува по света 
и носи културата. Там, където се яви то, се разкрива и 
цъфти културата. То е било в Египет, Индия, Персия, 
Халдея, Асирия, Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, 
Франция, Германия. И сега постепенно преминава в 
славянството. Глава на това Братство е Христос". Това е 
същата идея, която по-рано казах, че около Христа има 
12 Велики Същества, които Той праща като Учители на 
човечеството. Те слизат периодически по един, като водят 
със себе си свои помощници, които образуват това Велико 
невидимо Братство, което пътува по света и създава всички 
култури, течения на човешкото развитие. 

Това, което казах до тук, е общото езотерично схващане 
на ръководството на човечеството, облечено във формата на 
християнския езотеризъм. Следователно, то не е нещо ново, 
присъщо само на християнския езотеризъм. За да разберем 
същността и характера на християнския езотеризъм, трябва 
да разберем в какво се състои същността и мисията на 
християнството. Йоан, като говори за Словото, казва: "И 
Словото стана плът и всели се между нас. И видяхме 
славата му като единороден от Отца". Това е същината и 
тайната на Християнския езотеризъм. Какво значи то? То 
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значи, че Логосът, проявеният Бог, пожертва своето величие 
и всемогъщество и се вселява в едно човешко тяло, за да 
донесе на Земята една нова сила, която да се влее както 
в земното развитие, така и в човешката душа. Логосът се 
пожертва, за да спаси човечеството. За характера на това 
спасение говоря и на друго място. Но тук ще спомена 
накратко, че по отношение на Земята като цяло спасението 
се състои в това, че Христос донесе онези сили, с които 
спря слизането на Земята като живо същество в гъстата 
материя, спря инволюционния процес и даде импулса на 
обратния процес, на процеса на възхода, на възлизането. До 
времето на Христа, казва Учителят, Земята като един голям 
винт слизаше все по-дълбоко в материята. Христос, със 
своето слизане на Земята спря този процес и даде обратно 
движение на този голям винт. До идването на Христа 
Земята се движеше отгоре надолу, отдясно наляво, а сега 
почна едно движение отдолу нагоре и от ляво надясно. С 
това Земята навлиза във все по-рядка среда и ще влезе във 
връзка с все девствени сили и материи на Космоса. 

От друга страна Христос въздейства на човешката 
душа, която под влиянието на съществата на първия 
принцип беше се пробудило самосъзнанието и заедно с 
него съзнанието за себе си като една отделност, със свои 
собствени интереси, което породи егоизма в човешката душа. 
Хората все повече се отдалечаваха един от друг. Христос, 
със слизането си на Земята донесе силата на Любовта, 
не само Учението на Любовта, което беше донасяно и в 
миналото, но донесе силата на Любовта, която се вля в 
процеса на земното развитие и по такъв начин въздейства и 
на човешките души. Всички души, които приемат Любовта 
като една сила, под нейното влияние почват да съзнават, 
че всички имат общ произход и общ интерес и по такъв 
начин се образува една общност, която няма за основа вече 
кръвното родство, както е било в миналото, но се образува 
една общност на основата на Духовната любов, която 
Христос донесе. И когато евангелистът казва: "И Словото 
стана плът и всели се между нас", подразбираме това, че 
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Словото като Любов се е вселило в човешките души, да 
образува основата на общочовешкото братство. Това е в 
мистичен смисъл. В исторически смисъл Словото се въплъти 
в тялото на Исуса от Назарет и прие човешки образ, и 
ходеше по Земята в течение на три години и проповядваше 
новото благовестие, че Любовта, която като сила обединява 
душите, е прониквала в света и действа за общото благо на 
всички души. Словото, един път въплътено в едно човешко 
тяло, то предава тази сила на всички човешки тела и души, 
като един мощен космичен импулс. Защото хората са като 
скачени съдове, в които като се налива вода, тя стои на 
едно равнище. Това, което се изля в тялото на Исуса от 
Назарет, прониква постепенно във всички хора, които 
приемат този импулс. 

Така че, същността на християнския езотеризъм е, че 
Словото т. е. Любовта стана плът и се всели между нас. 
Древните посветени са знаели, че Словото идва към Земята 
и единично те са влизали във връзка с Него и са приемали 
Неговото благословение, но сега вече това Слово се всели 
в едно човешко тяло и прониква със силата си цялата Земя 
и потопи в Любовта си всички души, които са готови да се 
отворят за Него. И затова, когато Христос беше на кръста 
се каза, че се раздрала завесата на храма. Това е завесата, 
която скрива, от една страна Тайните на Храма, Тайните 
на Древните Мистерии на Посвещението, а същевременно 
се подразбира и раздиране на Завесата, която скрива 
Духовния свят от земния човек. Това е едно и също нещо. 
Защото при Посвещението, именно, се раздира тази Завеса 
и посветеният влиза във връзка с Духовния свят. 

Че Християнството е езотерично учение показват и 
думите на Христа, когато се обръща към учениците и казва: 
"На вас е дадено да познаете Тайните на Царството Божие, 
а на народа се говори с притчи". Значи, за учениците има 
едно учение, което в открита форма им разкрива Тайните на 
Битието и живота, а на народа се говори в забулена форма, 
в притчи. И там, където Христос казва: "Който има уши да 
слуша, нека слуша", това е пак намек за вътрешната страна 
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на учението. Защото кой няма уши? Само онзи, който има 
отворени духовните очи и уши, той ще разбере това, което 
Христос говори. А който няма, ще разбере само външната 
страна. 

Друго положение, което ни разкрива Християнството 
като езотерично учение, са посланията на апостол Павел и 
неговото посвещение в Дамаск. Той не беше от апостолите 
на Христа, той даже беше враг на Християнството и когато 
отиваше да гони християните, пред Дамаск му се отварят 
очите и той вижда възкръсналия Христос с духовните си 
очи и от Него приема учението, което той разнася после 
по целия свят. Значи, той е получил учението направо от 
Духовния свят, а не по физически начин. И той от своя 
страна казва: Които са деца в учението, ще ги храним със 
словесно мляко, а между съвършените говорим Мъдрост. 
Той открил окултна школа на Атина, където имал много 
ученици. Между тях са запазени спомени за Дионисий 
Аеропагит, за когото се говори в Деянията на апостолите. 

Той е написал около десетина книги за вътрешната страна 
на Християнството, най-забележителна от които е книгата 

"За духовните йерархии". Той е бил един египетски посветен 
ОТ Хелиополис и когато Христос бил на кръста и Слънцето 
потъмняло, той познал, че Бог е въплътен в човешко тяло 

и минава през големи страдания. След това се срещнал с 
апостол Павел в Атина и приема Християнството. 

Учителят казва: "Когато четете Свещените книги, тряб-
ва да знаете на какво гледище заставате: външно, по буква, 

или вътрешно, по дух. Следователно, цялото Писание може 
да се разглежда двояко: ако го разгледате външно, ще 
имате един резултат; ако го разгледате вътрешно, ще имате 
дълбоко разбиране". На друго място Учителят казва, че 
Писанието има троен смисъл. Казва още, че вследствие на 
неправилния превод, който има Писанието на европейските 
езици, се губи неговия вътрешен смисъл. Ето буквално 
какво казва Учителят: "Евангелието, както е преведено, не 
е правилно преведено. За да преведеш нещо правилно, ти 
грябва да го преживееш, да се прехвърлиш в тези времена, 
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когато Христос е живял, за да разбереш духа в Павла, 
в Петра, в Христа. А днес както превеждат, дават един 
буквален превод, вследствие на това хората, като четат 
Евангелието, не вярват в него. Не вярват, защото преводът 
не е верен. Духът го няма там". 

Съвременният превод на Библията и Евангелието е 
направен към 400-та година след Христа от един монах 
на име Йероним, който е работил 40 години върху този 
превод. Той е направил латинския превод на Библията, 
така наречен Вулгата. Но латинският превод на Новия 
завет не е същият, както първоначалният гръцки. Когато 
Лютер преведе Новия завет на немски и с това даде 
подтик за превеждане на Библията на европейските 
езици, той преведе Библията от латински, а не от гръцки. 
Днес в училищата и университетите се учи, че Лютер е 
превел Библията от гръцки, но всъщност той я превел от 
латински. Лютировият превод е едно възпроизвеждане на 
латинския превод на Йероним. Така че, гръцката Библия 
и Библията на първото Християнство, Библията на 
Ориген липсва на днешното човечество. Но славянският 
превод на Библията е направен от гръцки и той е по-
близо до оригинала. 

За езотеричната страна на Евангелието са говорили 
Климент Александрийски и Ориген, двама Първоучители 
на Християнството, живели в края на втори век и началото 
на трети век след Христа. Климент Александрийски казва, 
че всички Откровения на миналото в тяхната първоначална 
чистота са дарове на Логоса, на Христа, преди да се 
въплъти в Исус от Назарет. Той казва буквално следното: 
"Един е Този, който зася почвата на човешката земя и от 
самото начало на света бе разпръснал хранителни семена 
отгоре и във всяко време направи да пада отгоре Словото 
като дъжд. Само времената и местата, които трябваше да 
приемат семената, създаваха разликата. Той е един и същ 
Бог, който бе познат от гърци и юдеи: от първите езически, 
а от вторите по юдейски, от нас по един нов духовен начин. 
Същият Бог, който даде двата Завета, предаде на гърците 
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философията, чрез която се прослави между тях. Както 
Евангелието дойде на своето време, така дойде на своето 
време и Законът и пророците на юдеите, а на езичниците 
философията, за да спечели техния слух за възвестяването 
на Евангелието. Варварската и елинската философия на-
прави Вечната Истина, както това стана в митологията за 
Дионисий на разкъсаните части на богословието на Единния 
Логос. Но който отново събере разделеното и го съедини в 
едно, той не може без опасност да гледа съвършения Логос, 
Истината. Откакто самото Слово слезе от Небето, ние не се 
нуждаем вече да посещаваме училищата на человеците, не 
се нуждаем да отиваме в Атина, нито в Йония, за да до-
бием там половин знание. Чрез него, сиреч Словото, отсега 
нататък Атина и Гърция е навсякъде". 

Климент, който е бил проникнат от света на Мисте-
риите, притежаваше един ключ за Свещени Писания. 
Той познаваше прадревната Мъдрост на Светилищата за 
троичния смисъл на вдъхновените Книги. Ето какво говори 
той за троичния смисъл на египетската писменост и за 
троичния смисъл на самата Библия: 

"Египтяните бяха изпълнени с чувство на тайнственост 
чрез техните скрити устои на храмовете; евреите - чрез 
свещената завеса на храма. Единствено на посветените 
беше позволено да влизат в тях. Това са "опиращите се на 
гърдите Господни", които са пречистили техните желания 

и страсти, и чиято любов принадлежи единствено на Бога. 
Гака се получава, че думите на пророците и изреченията на 
оракулите се даваха в загадъчна форма и не се разкриваха 
направо на всеки един, а само след редица преминати 
степени на пречистване и наставления... " 

"Който иска да мине през училището на египтяните, 
трябва постепенно да научи египетските писмени знаци: 

първо знаците на писмовната писменост (епистологра-
фията), втората храмовата писменост (йерархическата), с 
която си служат завеждащите Свещените Писания и най-
после писмеността на посветените - йероглифите. Симво-
личната писменост, подражавайки на нещата на външния 
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свят, остава още подобна на тези неща, но тя се издига 
над тези неща, като изразява един духовен смисъл и на 
края приемайки вид на притчи, приема в себе си загадъчни 
форми". 

"Следователно всички, които бяха в притежание на 
Божествената Мъдрост, не гърците, а също и гърците, 
скриваха последните Първооснови на нещата и предаваха 
Истината в дрехата на загадки и символи, в образи и 
притчи и други подобни форми на говорене, каквито се 
използваха и при гръцките оракули. Затова и Питийският 
Аполон е наречен "тъмният". 

"С ясни думи говори апостолът: "Чрез Откровение 
познах Истината, както вече с малко думи ви написах 
сега, доколкото можете, трябва четейки да познаете, че 
аз проникнах в Тайната Христова" (Ефесяном 3:3). Той 
казва: "Доколкото можете", понеже знае, че някои могат да 
приемат само мляко и не могат да ядат още твърда храна, 
и все пак не трябва да останат на това положение". 

"Ние трябва да тълкуваме троично смисъла и волята 
на Закона или той ни се явява като един образ, или като 
Слово на заповедта ни предупреждава за едно правилно 
поведение в обществото. Или той ни говори пророчески, 
изпълнен с Божествена Същност". 

"Познавам мъже, които разбират високото изкуство на 
тълкуването и учат на него и другите. Защото Писанието, 
което трябва да бъде разбрано като цяло, съвсем не е едно 
отделно малко островче, както се казва в поговорката". 

Още по-ясно изразява идеята за троичния смисъл 
в Писанието Ориген, ученик на Климент. Но преди да 
предам неговите мисли, ще предам няколко мисли от каба-
листичната книга "Зохар", която говори в същия смисъл: 

"Горко на този, който мисли, че Тора (Свещеното 
Писание) съдържа обикновени думи и мирски разкази!... 
И наистина, във всяка дума на Тора се крие един дълбок 
смисъл. Но всичко, което иде отгоре, за да бъде разбираемо 
за нас, трябва първо да се облече в земна дреха. Както 
Ангелите Божии, когато идват на Земята, трябва първо 
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да се облекат в човешка форма, така и свещената Тора 
не може да бъде лишена от една дреха. Разказите, които 
се намират в нея, са едно облекло на учението. Има 
неразумни хора, които като видят един красиво облечен 
човек, са вече доволни и заради дрехата забравят тялото. 
Така е и с Тора: разказите са нейната дреха. Извлеченото 
от тях морално поучение са нейното тяло. Най-после 
скритият тайнствен смисъл е душата на Тора. Неразумните 
считат самите разкази за тялото на Тора и не проникват 
по-надълбоко. Разумните хвърлят поглед и на това, което 
тази дреха облича. Обаче мъдрите гледат само душата на 
Тора. В бъдещия век те ще гледат тази душа, която диша в 
Тора. (Зохар, 111 част) . 

Ще предам сега някои мисли от Ориген, да се видят 
как са мислили 3 века след началото на Християнството. 

За Ориген Сътворението е един сгъстен силует на Вис-
шия свят. Долу са подобията (копията), горе са първообра-
зите. "Бог е отпечатал Своята невидима и свръхсетивна 
природа във видимата и възприемаема със сетивата при-
рода, за да могат онези, които още принадлежат на тази 
сфера, да бъдат възпитани и формирани към съзерцанието 
на свръхсетивната природа". И по-нататък казва: "Който е 
създал видимите неща, той е създал и невидимите. Между 
двете царува такова родство, че невидимият Божествен 
свят може да бъде доловен от създаването на всемира 
насам в самите творения като духовни първообрази. Такова 
едно единство царува и между видимото на Закона и на 
пророците, и между невидимото, духовните първообрази на 
Закона и пророците". 

"Ако на непосветения не на всяко място в Писанието 
се хвърля в очи свръхчовешкото на мислите, това не трябва 
да ни учудва, защото и в произведенията на обгръщащото 
целия свят произведение, един от тях изпъква очевидно 
като произведение на Провидението. Но други са така 
очевидно скрити, че те създават място за безверие към 
Бога, Който е подредил всичко с неизразимо изкуство и 
сила. Защото не е така очебиещ пълният с изкуство план 
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на провидението в земното тяло, както в Слънцето, Луната 
и звездите. Но както у тези, които веднъж сериозно са 
се убедили в съществуването на Провидението, то не се 
изгубва поради онова, което те не разбират, така става 
и с Божественото в Писанието. То не се събаря поради 
това, че поради нашата слабост не можем да схванем при 
всеки израз скритото величие на Учението, което е скрито 
зад един незначителен и обикновен начин на говорене". 
В допълнение на горното, Ориген цитира апостол Павел, 
който казва: "Ние имаме съкровището в земни съдове, за 
да може да проблесне преизобилието на Божествената 
сила и да не бъде взета за човешко изобретение". (Второ 
Коринтяном 4:7). (За Началата, 4,1,7). 

Апостол Павел в посланието към евреите, 10 глава, 
1 стих казва: "Законът е сянка на бъдещите блага, а не 
самата същина на тези блага". Във връзка с тази мисъл 
Ориген казва: "Когато Христос дойде на Земята, дойде 
Светлината, от която Старият завет съдържаше хвърлената 
напред сянка. Старият завет е разкрит чрез Новия. Сега 
духовният смисъл на старозаветните Писания стои открит 
пред очите на всички. Но сега и Новият завет е само сянка 
и подобие, земна дреха на нещо духовно, което се корени 
в първообразите на Небесния свят. Чрез първото идване 
на Христа не всички печати на Завесата бяха разкъсани. 
Стана възможно само едно частично познаване на Светая 
Светих. Някога, обаче, при второто идване на Христа, 
тази Завеса ще бъде раздрана. Старият завет беше сянка 
на Новия завет, а този последният е също така в сянка 
на "Вечното Евангелие", за което говори Откровението на 
Йоан. При Второто пришествие на Христа това Евангелие 
на духовните първообрази, ще бъде изявено". Ориген прави 
връзка с това, че Старият завет давал два пъти Закона, 
като казва: Както във Второзаконието даването на Закона 
е обяснено по-ясно, отколкото в предшестващите Писания, 
така и при второто явяване на Христа Славата на Отца по 
отношение на по-нискостоящата форма на слуга ще бъде 
по-величествено и по-блестящо. И тогава първообразите 
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на Второзаконието ще бъдат изразени в него и всички 
светци на небето ще заживеят според Закона на Вечното 
Евангелие. Защото както чрез сянката на Евангелието беше 
изпълнена сянката на Закона, всеки закон е само образец 
и сянка на едно небесно служение, ние добре можем да 
разберем, че по-висшия закон и обредите на небесното 
служене не са още съвършени и че в тях липсва още 
Истината на онзи Закон, който в Откровението на Йоан е 
наречен "Вечното Евангелие". В сравнение със сегашното 
Евангелие, което е временно, понеже то се проповядва 
в преходния свят и време. Във връзка с тази мисъл на 
Ориген, Учителят казва: "Всички слова и притчи на Христа 
са записани дума по дума и със златни букви на Небето. И 
от това Велико Евангелие напредналите окултни ученици и 
посветени черпят сведения за това, което Христос е говорил 
и правил, а не от външните Евангелия, които са едно бледо 
копие на това Небесно Евангелие". 

Ориген казва: "Който с усърдие и старателност се 
вглежда в пророческите слова, той ще почувства от самото 
четене следите на едно по-висше одушевление. Сега 
Светлината, която при Моисеевия закон беше скрита под 
було, разпростря своите лъчи при снемането на това було 
е явяването на Христа и така съвършенството, чиято сянка 
съдържаше буквата, стои открито за познанието". И по-

нататък Ориген казва: 
"И ако върху човешката душа не действа нищо, освен 

външната обвивка от думите на Свещеното Писание, от него 
излизат лечителни действия, които укрепват доброто, което 
се намира във всеки човек. Както магическите изречения 
имат една вродена сила в себе си и омагьосаният, макар и 
да не разбира нищо от това, долавя едно въздействие, така 

и още по-силно действуват наименованията и имената в 
Свещеното Писание. В нас има сили, най-добрите от които 

се хранят и укрепват от тази свещена буква. Враждебните и 
злите от тези сили биват победени от магическото средство на 

Бога и биват приспани, подобно на това, както вълшебните 
средства приспиват змиите и други отровни животни". 
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С тази мисъл на Ориген ни се разкрива, че макар и да 
не разбираме вътрешния смисъл на известни изречения в 
Писанието, те сами по себе си като слова, изказани от Духа, 
носят сила в себе си и въздействуват на онези, които ги 
четат. Затова се препоръчва четенето на Писанието, макар 
и да не се разбира. И Учителят казва, че в мислите на 
Христа се крие магическа сила, която се влива в човека и го 
преобразява, когато чете словата на Христа. Учителят казва 
още: "В Евангелието има цяр за всички болести - физически 
и психически, който се съдържа в известни стихове, които 
имат отношение към определени органи в човека". 

Ориген продължава: "Лечебна сила действа във всяка 
йота на Писанието. Всяка дума на Писанието е подобна 
на едно семе, от което може да изникне нов живот. 
Старият и Новият завет, Законът, пророците и апостолите 
са в хармония едни с други, като различните струни на 
една арфа. Но както само музикантът може да изкара 
хармонични звуци от арфата, така само онзи, който е 
запознат с Божественото изкуство, който е станал един нов 
Давид, е способен да направи да прозвучат хармониите на 
Свещените Писания и с това да прогони злите духове". 

В следващата мисъл Ориген говори за вдъхновението 
на Свещените Писания. Но за него вдъхновението не е 
едно вцепенено чудо, а един органически процес в обхода 
на човешката душа със съществата от висшите светове. Но 
Ориген познава действието на добрите Ангелски йерархии 
и на демоничните царства, и той е буден, за да разграничи 
различните видове вдъхновения. Той казва: "Искаме да 
приемем, че нито отговорите на Пития, нито другите 
изречения на боговете са измислени от хитри измамници. 
Затова пък не е нужно те да бъдат приписвани на боговете. 
Напротив, те могат да идват от злите и нечисти духове, които 
искат да попречат на душите да се издигнат към Небето. 
Един човек, който е подбуждан от Божия Дух трябва първо 
да почувства благотворната сила на Духа в самия себе си. 
Той никога не трябва да бъде учител на своето остроумие 
и на своя ум, освен когато Бог слиза над него. Ето защо 
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от Свещеното Писание виждаме, че пророците на юдеите, 
които са били озарени от Божия Дух, първо самите те са 
доловили и почувствали ползата от присъствието на Божия 
Дух в тяхната душа. Техният ум е бил много по-остър и 
прониквал по-ясно в тяхната душа и я просветлявал, когато 
Божият Дух се докосвал до техния дух". 

"Човекът долавя въздействието на един добър дух, 
когато се чувствува ободрен и въодушевен от Божественото. 
Така светите Ангели и сам Бог са действали в пророците, 
по така, че от свободния избор на човека е зависило дали 
той иска или не да следва зова на Божественото. Ето защо 

може точно да се различи дали душата е подбудена от един 
добър дух, когато при настъпването на въодушевлението 
тя не изпитва никакво смущение на ума и не изгубва 
своя собствен избор. Пример за това са всички пророци и 
апостоли, които без никакво смущение на духа, са служили 
като органи на Словото на Духа". 

Ориген казва: "Съдържанието на Писанието е посто-
янно, неизменно и истинно, но в човешкия език при пре-
даване на формите могат да се примесят погрешност и 
невежество". Той предупреждава за два вида възможности 
за едно погрешно разбиране на Евангелието. Единият вид 
е юдейската грешка, по онова време е продължавало да 
съществува и да печели почва едно движение, което е дър-
жало на буквата на Писанието, което се е състояло в едно 
твърде буквално и земно схващане. Другото е гностич-
ното погрешно разбиране, което бързо и непосредствено 
отнася твърде по човешки библейските изказвания 
към свръхестествения свят. Той казва: "Закоравелите и 
фанатични юдеи не повярваха в Спасителя, защото се 
придържаха твърде много в буквата на предсказанията, 
които говореха за Него. Те вярваха, че предсказанието на 

Исайя какво вълкът ще пасе с агнето, пантерата с козите, 
че вълкът ще яде сено заедно с бика, че с всичко това се 
разбират действително четириноги животни. Понеже при 
явяването на Христа, в Когото ние вярваме, те не виждат 
осъществено нищо от това, поради което Господ Исус не 
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беше по угодата им и го разпънаха". От друга страна 
Ориген обръща погледа си към крайните си гностични 
учения, които разбират твърде по човешки това, което в 
Стария завет се казва за "Гнева Божий" и обвиняват Бога 
на Стария завет за един демон. Ориген взема средно място 
между едно историческо и едно надисторическо разбиране, 
едно телесно и едно духовно схващане на Писанието. 

Обаче предвид на застрашаващото загрубяване на 
християнската мисъл за него трябва да е изглеждало като 
най-важно да прокара с цялата му яснота пътя на едно 
духовно разбиране на Писанието. Той казва: "Причината 
за всички тези погрешни, безбожни и прости учения 
изглежда че не е някой друг, освен липсата на духовно 
разбиране на Писанието и неговото схващане според 
голата буква. Най-същественият предмет остава скрит за 
хората отчасти поради липсата на подходящо настроение 
на чувството, отчасти поради прибързани, а понякога също 
и когато въпреки наличието на настроение и внимание 
поради голямата трудност на хората да намерят духовните 
образи". Според Ориген хората искат лесно да стигнат 
до разбирането на Свещеното Писание и затова стигат 
само до неговата повърхност. Днес много се говори за 
простотата на Евангелието. По този повод важат думите на 
Ориген, който казва: "Винаги при четенето буди съмнение, 
когато се твърди, че лесно се разбира известно положение, 
когато всъщност въпросът, за който се касае, се нуждае от 
притежаването на съответен ключ, за да бъде разбран". 

Ориген поддържа учението за тройния смисъл на 
Писанията и казва: "По три начина трябва да приемем 
в себе си смисъла на Свещените Писания. Неученият 
може да намери назидание при плътта, т. е. при буквата 
на Писанието. По-напредналият ще се поучава от душата 
на Писанието. Съвършеният, обаче, е подобен на онези, 
за които апостолът казва: "Ние говорим Мъдрост между 
съвършените, не презряната Мъдрост на този свят, а 
ние говорим в тайно за скритата Божия Мъдрост, която 
Бог преди векове избра за нашето прославяне". /Първо 
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Коринтяном 2: 6/ Тези съвършени се поучават от духовния 
laKOH. Защото както човек се състои от тело, душа, дух, 
така и Писанието, дадено за спасение на човеците от 
божествената съкровищница, има тело, душа и дух". По-

нататък Ориген казва: 
"Понеже има места в Свещеното Писание, които нямат 

нищо телесно понякога, трябва така да се каже, да търсим 
само душата и духа на Писанието. И може би юдейските 
делви на очищението, за които четем в евангелието на 
Йоана съдържат точно поради това две или три мери, 
за да се покаже с това, че юдеите са били пречистени от 
Писанието, което има ту две мери, душевен и духовен 
смисъл, ту три мери, като някои места с посочените два 
смисъла има още един телесен смисъл, който може да 

назидава". Следователно, Ориген прави разлика между 
онези части от Евангелието, които описват едно външно 
събитие от физическо естество и онези, които не са станали 
па физическото поле, а в духовния свят. 

За Ориген противоречията, които се състоят в несъвмес-
тимостта на външните факти и събития, са подбуди да се 
търси по-дълбок смисъл в Писанието. Щом външните 

факти си противоречат, тогава се касае или за две различни 
външни събития, или пък се описват събития от привидно 
външен, а в действителност от духовен характер. Фактите си 
противоречат само в рамките на едно погрешно схващане. 
Духовно разбрани те винаги се съгласуват. Той казва: 

"Ако навсякъде приложимостта на Закона и на природ-
ната връзка на историята би се набила така лесно на 
очите, едва ли бихме повярвали, че наред с буквалния 
смисъл на Писанието има и един по-дълбок смисъл. 
Ето защо Божественият Логос се е погрижил за това, че 

посред Закона и историята да бъдат внесени и съблазни, и 
противоречия. Ако, съобразно с това, главното намерение 
е да се приложи духовна връзка в това, което е станало 
или трябва да стане, тогава говорителят, който би искал 
да приспособи историческите факти към скрития смисъл, 
използва тези исторически факти, за да скрие пред народа 
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по-дълбокия смисъл. Където напротив, в течение на 
развитието на свръхсетивните неща не отговарят никакви 
външни събития, тогава в историята се вмъква нещо, което 
не е станало, било че то въобще е невъзможно, било пък 
макар и възможно, то не е действително". 

Ориген изброява множество такива противоречия и 
казва: "Колко безсмислено е да си представим седемте 
дни на сътворението като обикновени дни, понеже едвам 
на четвъртия ден се говори за създаването на Слънцето. 
Следователно, би трябвало първите три дни да протекат 
без Слънце, Луна и звезди, а първият даже и без небе. По-
нататък, колко безсмислено е да си представим Рая, Дър-
вото на Живота и яденето от ябълката по физически начин. 
Когато се казва, че надвечер Бог е ходил из градината, че 
Адам се е скрил зад дърветата, вярвам, че никой не ще се 
усъмни, че тук под един недействителен телесен факт, се 
загатва образно за един скрит смисъл. Също и Каин, когато 
побягна от Лицето на Бога, трябва да обърне вниманието на 
читателя за момент, да разбере що е Лицето на Бога и що 
значи да се обърне към него. Когато дяволът отведе Исуса 
на високата планина, за да му покаже оттам царствата на 
целия свят и тяхното величие, кой внимателен читател не 
ще осмива онези, които вярват, че дяволът показва на Исус 
царствата на персите, индийците, скитите и партите, и той 
ги вижда с телесните си очи, и за целта е необходимо да се 
изкачи на високо, за да вижда това, което се намира долу. 
Подобно на тези неща и много други ни убеждават, че в 
Евангелието, в буквалната истинска история са втъкани 
много други външни недействителни неща, но действителни 
духовно". 

"Понякога, за да се накара читателят да размишлява, 
невъзможното се прави закон, за да могат читателите да 
навлязат в едно по-точно изследване на Писанията и да до-
стигнат до убеждението, че тук трябва да се търси един сми-
съл, достоен за Бога. За пример на това служат множество 
места в Стария завет. Ако преминем в Евангелието, какво 
по-нелепо би имало от това, "не поздравявайте никого по 
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пътя", което, както вярват пророците, Спасителят е заповядал 
на своите апостоли. Също и това, че някой може да бъде 
ударен от дясната страна, както се казва, е твърде вероятно, 
защото всеки, който удря, ако няма телесен дефект, върши 
това с дясната ръка върху лявата страна. По-нататък, 
невъзможно е според Евангелието, да се извади дясното 
око, което съблазнява човека. Защото даже ако допуснем, 
че някой може да се съблазни с гледането, как може да 
се прехвърли вината само върху дясното око, тъй като 
и двете гледат?". Но тези противоречия не карат Ориген 
да отхвърли Евангелието, но напротив, противоречията го 
насочват към Евангелието. Той казва: "Истината трябва 
да бъде намерена в духовните първообрази, когато човек 
изпада в противоречие по отношение на известна мисъл. 
Ориген не отрича историческите факти в Евангелието, 
както правят това някои крайни гностици, но той взема 
историческото, външното като символ на нещо духовно, на 
нещо свръхсетивно. И той казва: "Но нека не се мисли, че 
аз въобще твърдя, че няма нищо историческо, понеже някои 
неща не са исторически и че някой закон не трябва да се 
спазва буквално, понеже някои закони, взети в буквален 
смисъл, са безсмислени и невъзможни. Историческите 

истини са далеч по-много, отколкото втъканите между 
тях чисто духовни събития. За размишляващия човек 

всяко отделно изречение може да представя дълбочината 
на Божията Мъдрост, без да оставя настрана буквата. 
Без съмнение внимателният човек понякога ще срещне 
затруднение и без дълбоко проучване не ще може да 

разреши дали дадена история е действително вярна или не. 
Ето защо, читателят трябва точно да спазва предписанието 

на Спасителя "търсете в Писанието", да изпита грижливо 
къде нещо е вярно буквално, и къде то е невъзможно. И 
доколкото е по силите му да търси смисъла на това, което 

според буквата е невъзможно". 

"Телесният смисъл на Евангелието ни показва човеко-
ставането на Христа. Но духовният смисъл ни разкрива 

света на Този, който е станал човек. Нима земното се 
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понижава с това, че ние виждаме да стои на неговата глава 
Духовният свят. Само така то добива своя смисъл. Там, в 
света на Първообразите, се намира небесният Ерусалим, 
там е също истинската тайна на причастията, което хвърля 
своята първа сянка на земята в юдейската пасха и което 
сега в християнската тайна вечеря остава да се влее нещо 
от Неговата същност в човечеството. Даже там горе се 
намира и съответният небесен образ на страданието Хрис-
тово, което става до свършека на целия еон, за да бъдат 
спасени чрез Неговото страдание всички същества във 
всички области на космоса". 

"От пълнотата Христова черпеха пророците и затова във 
всички тях лъха пълнотата и няма нищо в пророчествата 
или в Закона, или в Евангелията, или у апостолите, което 
да не е от Неговата пълнота. И понеже е от Неговата пъл-
нота, в него лъха пълнотата за тези, които имат очи да 
виждат и уши да чуват, и сетиво за благоуханието, което 
лъха от пълнотата. Ако обаче, при четенето на Писанието 
се натъкнем на някоя мисъл, която за тебе е камък за 
препъване и скала за съблазън, не изгубвай надеждата, 
че и тази мисъл има своя смисъл. Приближи се към нея 
с чувството на вярата и по привидното препъване ще 
намериш много свещен плод". 

Така мислеше Ориген преди повече от 1700 години. 
Той умрял на 70 годишна възраст, в 254 година, вследствие 
на лежане в затвор. 

Откровението на Йоана, както по своя произход, така 
и със своето съдържание е най-доброто доказателство 
за езотеричния характер на Християнството. Самото му 
заглавие показва, че то е плод на Откровение. А какво 
значи Откровение? Това е съзнателна връзка на едно 
земно същество с едно възвишено духовно Същество, 
което му разкрива Тайните на космоса. Откровението на 
Йоана почва по следния начин: "Откровението на Исуса 
Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си 
онова, което има да стане скоро. А Христос го прати та 
го яви чрез Ангела си на своя слуга Йоан, който възвести 
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божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, 
що е видял. Блажен, който прочита и онези, които слушат 
думите на това пророчество, и пазят Истината в него, 
защото времето е близо". 

Самият факт, че Евангелията описват манифестацията 
на Логоса на земята, който е господар на цялата Слънчева 
система и същевременно на най-съкровената човешка 
природа, то всичко, което се описва в Евангелията, е 
подчинено на великите вътрешни Закони на Битието и 
говори за вътрешните Закони на Живота, които Христос 
разкрива със своите мисли и действия. Всяка мисъл и 
всяко действие на Христа имат трояко значение: това е 

най-първо един физически свят, след това има отношение 
към дълбоките сили на човешката природа и също така 
има отношение към известни процеси и отношения в 
космоса. Следователно, действията на Логоса, макар и в 
човешко тяло, не са обикновени явления, а са дълбоки 
мистични и космически процеси. От това следва, че 
Евангелието е дълбоко езотерично, а не само една 
обикновена история. Външната история е само дрехата, 
в която е облечена една дълбока Истина, която е душата 
на Евангелието. А моралното поучение е, така да се 
каже, тялото, което е облечено в дрехата на разказа или 
историята. Следователно, зад всяка случка или явление, 
които се описват в Евангелията, трябва да се погледне от 

такова гледище, че всяко действие има отношение както 
към човека, на когото е извършено, също и към цялото 
човечество, към всички хора. И не само към всички 
хора, но има отношение и към космичните същества. 
Защото Херметичната Мъдрост казва: Туй, което е долу, е 
подобно на туй, което е горе. Изхождайки от това гледище 
Учителят казва: "До времето на Христа съзнанието на 
човечеството е било затворено, сляпо, но от момента, в 
който Христос помаза очите на слепия, съзнанието на 
всички хора по лицето на земята се отвори, т. е. се пробуди 

и те прогледнаха. Очите на всички хора са помазани, за да 
разбират това, което им се говори". 

зз 
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Щайнер, който също изнася езотеричното Християн-
ство, казва в една своя сказка: "Езотеричното Християнство 
винаги е съществувало наред с външното християнско 
учение. Аз често съм обръщал внимание на факта, че вели-
кият апостол в Християнството, Павел, е употребил своята 
мощна и пламенна словесна дарба, за да учи народите на 
Християнството. Но редом с основаването на църквите той е 
основавал и езотерични Школи. Като спомен за една такава 
Школа е запазен за Школата в Атина, чийто ръководител е 
бил Дионисий Аеропагит, за когото се споменава в Деянията 
на апостолите. В тази християнска езотерична Школа в 
Атина, която била основана направо от самия апостол 
Павел, се е предавало най-чистото вътрешно знание. 

Като говорим за християнския езотеризъм имаме 
предвид, че в Християнството, още от самото му начало 
са съществували хора, които са били в съзнателна връзка 
с Духовния свят, като са преминали през специална за 
целта школовка под ръководството на Христа, и после 
под ръководството на апостолите. Исторически факт е, за 
който се споменава и в Деянията на апостолите, че след 
възкресението си Христос 40 дни се явявал на учениците и 
ги учил, посвещавал ги е във вътрешните тайни. Разкривал 
им е пътя, по който всеки човек може да влезе във връзка с 
Духовния свят, с духовните Същества от този свят и преди 
всичко със самия Христос. 

Затова ученикът в своята ученическа работа трябва да 
превърне всички отрицателни сили в себе си в положителни, 
творчески и организирани, с което той завладява и онези 
духовни светове, които стоят зад тях. Защото всички сили 
в Природата и живота са свързани с известна категория 
същества, които са техни господари. И за да стане човек 
господар на своя живот, трябва да се научи да управлява 
онези духове, които стоят зад енергиите, които пораждат 
различните състояния на човека. Учителят казва, че в 
Християнството има седем степени, през които ученикът 
трябва да мине, за да стане господар на лошите духове. Той 
казва буквално следното: 
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"Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да 
можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове 
ги е страх от Светлината. И докато човек е обърнат с гръб 
към Бога, той няма Светлина, защото Светлината идва от 
Бога. Затова първото нещо, което човек трябва да направи, 
е ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ БОГА. Вие сега сте обърнати с 
гръб към Бога и затова във вашия свят има тъмнина. Трябва 
да се обърнете с лице към Бога. Без обръщане към Бога не 
може. В процеса на обръщането си към Бога, човек трябва 
да обърне ума и сърцето си, да ги очисти от всякакъв прах, 
който се е наслоил по тях. Обръщането е от Бога. Човек 
не може да се обърне към Бога, към духовния живот, преди 
Бог да го е свързал отвътре. И затова Христос казва: "Никой 
не може да дойде при Мене, подразбирайки никой не може 
да влезе в духовния Път, ако Отец не го привлече. И никой 
не може да отиде при Бога, ако Аз, т. е. Мъдростта, не му 
покажа Пътя". 

При Обръщението се образува правилна връзка между 
физическото и астралното тяло, и Светлината от Духовния 
свят може по-правилно да осветява пътя на човека. 

Второто необходимо нещо е ПОКАЯНИЕТО. То е 
преглеждане, ликвидиране на старите сметки. Човек си 
прави равносметка на досегашния живот и намира, че 
така, както е живял досега, е задлъжнял и не може да 

излезе от това положение. Като не може да се справи с 
това положение, той трябва да се моли на своя кредитор, 
в случая Бог, да му отпусне нов кредит. Това е Покаяние. 

Ще си признаеш пред Бога, че си пропуснал добрите 
възможности и си проиграл всичкия си капитал, и ще 
молиш за нов кредит. Тогава Бог ще ти даде нов кредит 

и ще те прати в света да учиш отново. Покаянието е от 
самия човек. 

Третата степен е СПАСЕНИЕТО. Прощението и 
Спасението са две неща свързани. Спасението настъпва, 
след като човек е минал Обръщението и Покаянието. 

Спасението седи в това, че Бог дава на човека нов кредит 
и го праща в света да учи и да работи. Спасението е от 
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Бога. При Спасението се образува правилна връзка между 
астралното и умственото тяло, хармонизират се умът и 
сърцето. 

Четвъртата степен е ВЪЗРАЖДАНЕТО. Възраждането е 
процес, подобен на цъфтенето и завързването на плодовете. 
След като човек се спаси, той е посаден като семе в земята, 
пониква, израства, разцъфтява се и дава плод. Той се 
възражда за нов живот. Възраждането е от човека и 
иде след спасението. 

Петата степен е НОВОРАЖДАНЕ. То иде след Въз-
раждането. При Новораждането човек се освобождава от 
кармичния закон на причини и последствия. Тогава той 
става свободен гражданин на Природата и господар на 
своя живот, и никой не може да владее над него. Само като 
влезе в петата степен, човек може да владее над лошите 
духове; само тогава човек може да бъде в истинския смисъл 
на думата ученик на Христа. А това е високо нещо, да 
бъдеш ученик на Христа. Христос даде на своите ученици 
власт над лошите духове и ги изпрати в света да изцеляват 
болни и да възкресяват мъртви. Това показва, че учениците 
Христови са били изминали първите четири степени и са се 
намирали в петата степен на своето духовно развитие, били 
са новородени. Тази власт над лошите духове не може да 
бъде дадена преди Новораждането. Новораждането е от 
Бога. 

При Новораждането се образува правилна връзка 
между умственото и причинното тяло, умът и душата се 
хармонизират и душата почва един нов път на развитие. 

Затова при петата степен стават големи промени с 
човека. Стават такива промени, които не стават при другите 
степени. Като наближава петата степен, наближава една 
буря за човека. Става вихрушка в него. Това предшества 
Новораждането. След като дойде до Новораждането, няма 
нищо да го безпокои, няма да мисли за къщи, за прехрана 
и пр. Той знае, че има това, което се нарича Вяра, но не 
вяра в обикновен смисъл на думата. А щом човек има 
тази Вяра, при каквото и положение да изпадне, 
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той знае, че всичко това е за негово добро. При 
Новораждането всички връзки няма да се скъсат, но ще 
се видоизменят. Преди Новоражадането човек минава 
през големи страдания, които са символ на новото, което 
се ражда в човека. Преди човек да се новороди, той се 
намира в големи страдания и мъчнотии. Тези страдания са 
преди всичко дълбоки вътрешни страдания. Човек, който се 
намира пред Новораждане, усеща, като че светът се събаря 
и всичко за него е загубено без никаква надежда. Това 
са много тежки страдания. Чрез тях човек се пречиства и 
излиза от тях обновен и новороден, както пеперудата от 
пашкула. Причината за тези големи страдания е, че всички 
хора, с които човек има вземане-даване в течение на 
вековете, искат сметка от него. Това скъсване на връзките с 
миналото е ликвидиране на кармата. След Новораждането 
човек отива във висшите светове и затова трябва да се 
разплати със всички, на които дължи, за да бъде свободен. 
Преди Новораждането човек може да прекара и тежки 
физически болести, които са също признаци за ликвидиране 
на кармата. 

Шестата степен е ПОСВЕЩЕНИЕТО. То е от човека. 
След като човек е добил Новораждане, след като е станал 
господар на лошите духове и на силите, свързани с тях, той 
се посвещава да служи на Бога. До тук човек е ученик, 
а оттук вече става служител на Бога. А на Бога може да 
служи само този, който е намерил методи за приложение 
на Божествените Истини в живота си и работи за тяхното 
приложение. Велико нещо е Посвещението, защото при него 
на човека се разкриват ключовете на Тайните на Природата 
и той става Мъдрец, Адепт, Посветен, Маг. Велико нещо 
е служенето на Бога. Тук човек, след като е добил власт 
над лошите духове, след като е завладял всички стихии 
на Природата, той се свързва с възвишените Същества и 
с Бога и му се разкриват велики Тайни на Битието. При 
тази фаза става голяма трансформация на съзнанието и 
човек влиза във фазата на свръхсъзнанието, което е вечна 
светлина и хармония. 
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Но между тази фаза и следващата ученикът трябва 
да премине пак през много големи страдания. Сега вече 
той няма да изплаща своя карма, но изучавайки Закона 
на Жертвата, той се учи да жертвува всичко, даже и 
живота си, за да повдигне останалите братя човеци. През 
тази фаза той носи кармата на човечеството и затова 
минава през Голгота, след което иде седмата степен -
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 

Седмата степен е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО. Това е 
последната степен в развитието на човека, когато човек 
завършва своята човешка еволюция и става равноангелен. 
Възкресението е от Бога. Това е пълно пробуждане на 
Божественото космично съзнание, при което човек става 
един съработник на Природата и служител на Бога в 
истинския смисъл на думата. 

При Възкресението долните тела - физическо, етерно, 
астрално, умствено и причинно, се свързват с Божественото 
тяло. Това е влизане в Нирвана, във висшия Божествен 
свят и всички тела почват да действуват в унисон. Понеже 
сега физическото тяло тегли на една страна, астралното на 
друга, умственото на трета, на това се дължи дисхармонията 
в човешкия живот. Затова трябва да се постигне хармония 
между тях. Сегашната дисхармония между нашите мисли, 
чувства и постъпки е резултат на нехармоничната връзка 
между нашите тела. Затова трябва да се хармонизират 
енергиите, които функционират в нашия организъм. Защото 
всичките тези тела се изразяват като сили и енергии във 
физическия организъм на човека. 

Такъв е великият Път, който ученикът трябва да из-
мине, докато дойде до високия връх на съвършенството, 
където ще получи своята свобода и ще поеме съдбините си 
в свои ръце, и се посвещава в служене на Бога". 

Това е много бегло и кратко описание на пътя на 
ученика през седемте степени. Учителят в един разговор 
много обширно е разгледал този въпрос, но този разговор 
се изгуби и остана само това бегло описание, което 
изнасям тука. 

38 



Историческият път на Бялото Братство 

Всички тези седем степени, през които е минавал и 
минава ученикът на езотеричните християнски Школи, 
са съпроводени със съответните методи, чрез които се 
извършвало постепенно пречистване на сърцето, контро-
лиране на ума и тяхното хармонизиране, което води до 
създаването на съответните духовни органи, чрез които 
ученикът влиза във връзка с Духовния свят, с възвишените 
духовни Същества. 

Паралелно с този Път на духовно обучение и развитие 
в християнските езотерични Школи е практикуван и друг 
един път от седем степени, който отговаря на седемте мо-
мента от живота на Христа. Защото животът на Христа е 
изнасяне на историческата сцена на Пътя на Ученика, който 
в миналото се извървяваше в Мистерийните Храмове, далеч 
от погледа на хората. По този метод се работи изключително 
с чувствата, със сърцето, когато в първия метод, за който 
Учителят говори, се изисква едновременната работа на ума 
и сърцето, и тяхното хармонизиране. За тези седем степени 
говори Щайнер в своите сказки върху Християнството. 

Цялата работа, която се иска от ученика е, да образува 
органите, чрез които да може да влезе във връзка с 
Духовния свят. Затова са необходими определени методи, 
по които като се работи, се изработват духовните органи 
за възприятие. В това отношение има три вида методи, 
по които се работи за постигане на тази цел. Единият е 
методът, който се практикува в древните Мистерии, при 
който се работи преди всичко с мисълта, упражнение и 
концентриране, размишление и съзерцание. Но човек може 
да действува също така и върху чувствата си, да работи с 
чувствата чрез тяхното пресъздаване. Това е специфично 
християнският метод на работа. Най-после имаме хрис-
тиянско-розенкройцерския метод, при който имаме комби-
ниране на мисълта, чувството и волята. Християнският 
метод на работа е мъчно приложим при днешните общест-
вени условия, понеже той изисква временно уединение, 
изолиране от света. Обаче розенкройцерският метод е 
такъв, че чрез него човек може да се издигне във висшите 
светове, без да накърнява своите задължения. 
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Учителят на много места споменава, че за своето 
окултно развитие учениците от Бялото Братство употре-
бяват три вида методи. Някой път той ги нарича методи 
на Любовта, методи на Мъдростта и методи на Истината, 
а друг път ги нарича методи на сърцето, методи на ума 
и методи на волята. При това определение той казва: "Аз 
предпочитам методите на ума, понеже умът се е освободил 
най-много от Звяра в човека". А когато говори за първото 
определение, казва: "По методите на Любовта вървят 
християните, по методите на Мъдростта вървят теософите 
и различните съвременни окултни Школи, а по пътя на 
Истината и волята вървят йогите. А ние, казва Учителят, 
прилагаме едновременно и трите вида методи". А при 
розенкройцерския метод, както и при Учителя, се прилагат 
едновременно и трите вида методи комбинирано, при което 
ученикът без да се уединява и откъсва от този свят, може 
да следва своето окултно развитие. 

Методът на християнското Посвещение работи изклю-
чително с чувствата. В този път ученикът трябва да премине 
през седем степени на чувството, които са способни така 
да повлияят на астралното тяло, когато човек се вживява 
в тях, че то развива своите органи. Ще изложа накратко 
тези степени и как трябва да живее християнският ученик, 
когато минава през тези степени. 

Първата степен е тази, която се нарича "измиването 
на краката". При тази степен Учителят казва на ученика: 
Погледни растението. То пуска своите корени в почвата. 
Минералната почва е по-нисше същество, отколкото 
растението. Ако растението имаше съзнание за своето 
съществуване, то би трявало да каже на почвата: Наистина, 
като същество аз стоя по-горе от тебе, но ако ти не беше, 
аз не бих могъл да живея. Защото от тебе аз извличам по-
голяма част от моята храна. И ако растението би могло да 
превърне това в чувство, то би трябвало да се преклони 
пред почвата и да каже: Пред тебе се покланям аз, която 
си по-нисше същество от мене, защото на тебе дължа аз 
моето съществуване. И когато се издигнем до животното, 
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по същият начин и животното трябва да се отнесе към 
растението и да каже: Наистина, аз стоя по-високо от 
тебе, но аз дължа моето съществуване на тебе. И когато 
се издигнем по такъв начин и стигнем до човека, всеки, 
който стои по-високо на социалната стълба би трябвало 
да преклони глава пред по-ниската степен и да каже: 
На по-ниската степен аз дължа моето съществуване. И 
това върви така нагоре до Исуса Христа. 12-те, които Го 
заобикаляха, са с една степен по-ниски от Него. Но както 
растението израства от почвата, така и Христос израства от 
дванадесетте и казва: На вас дължа Аз Моето съществуване 
или по-право Моето проявление. 

След като Учителят изяснил това на ученика, той му 
казва: Седмици наред ти трябва да се отдаваш на това 
космическо чувство, как висшето трябва да се преклони 
пред нисшето. И когато си изработил основно това чувство, 
ти ще изпиташ един вътрешен и един външен симптом. 
Обаче тези симптоми не са съществени. Те само показват 
че ученикът се упражнявал достатъчно. Когато душата 
е упражнявала по този начин своето влияние върху 
физическото тяло, това се изразява в един външен симптом: 
ученикът е чувствувал, като че вода омива краката му. 
Това е едно съвсем реално чувство. А друго реално чувство 
е това, че ученикът има едно мощно астрално видение: 
пред него стои картината на миенето на краката, на 
преклонение на висшето Себе пред нисшето. Тогава човек 
вижда в астралния свят това, което в евангелието на Йоан 
описва като исторически факт: Исус се навежда и измива 
краката на учениците. 

Втората степен се състои в това, че на ученика се 
казва: Ти трябва да развиеш в себе си друго едно чувство. 
Трябва да си представиш какво би бил, ако всички мъки и 
страдания на света биха дошли върху тебе, да почувстваш 
как би бил, когато си изложен на напора на всички 
възможни препятствия и тогаз да изпитваш чувството, че 
трябва да останеш изправен, даже и ако цялата мизерия на 
света те връхлита. Когато ученикът упражнява достатъчно 
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това чувство, явяват се пак два симптома. Единият е 
чувството, че той е удрян от всички страни. Вторият е 
астралното видение на бичуването на Христа. Ученикът 
го вижда в астралния мир. Това са опитности, през които 
са минали стотици хора и чрез което те са придобили 
способността да се издигат в духовните светове. 

При третата степен ученикът трябва да си представи, 
че най-свещеното, което той има, за което той се застъпва 
с цялото си същество, е обсипано с поругание, кал и позор. 
При това той трябва да си каже: каквото и да стане, аз 
трябва да стоя изправен и да се застъпя за това, което 
е свещено за мене. Когато се живее в това чувство, той 
ще изпита като убождане на главата и като астрално 
видение изживява сцената със слагането на трънения 
венец на главата на Христа. Отново трябва да си каже: 
важното тук не са симптомите, но те настъпват като 
резултат на упражненията, които ученикът прави. Вземат 
се всички мерки, за да не става дума за внушение или 
самовнушение. 

Четвъртата степен, придружена със съответни упраж-
нения, се състои в следното: ученикът трябва да стигне 
дотам, да чувства своето тяло толкова чуждо за него като 
един външен предмет, запример като едно парче дърво и 
да не счита своето тяло като свое аз. Той трябва да развива 
това чувство, като си казва: аз нося със себе си моето 
тяло, както нося моята дреха. Той не свързва вече своя аз 
със своето тяло. Тогава настъпва нещо, което се нарича 
кръвно изпитание. Това, което в много случаи може да 
бъде едно болезнено състояние, в този случай е резултат 
на медитацията, защото всичко болезнено дотук трябва да 
бъде отстранено. На краката, на ръцете и на дясната страна 
на гърдите се показват т.н. кръвни белези. А като вътрешни 
симптоми ученикът вижда образа на разпятието. 

Само накратко могат да се опишат 5-та, 6-та и 7-та 
степени. Петата степен се състои в това, което се нарича 
"мистична смърт". Чрез чувството, което ученикът е 
подготвен да изпита на тази степен, той изпитва нещо като 
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че пред всичко физическо, видимо се издига една черна 
завеса и като че всичко изчезва. Този момент е важен също 
и чрез нещо друго, което човек трябва да изживее, ако иска 
да проникне действително до християнското Посвещение в 
истинския смисъл на думата. Той изпитва тогава, че може 
да се потопи в първичните глъбини на живота, на страда-
нието, на мъките. И той може да вкуси всичко, което живее 
като зло в човешката душа, когато слиза в ада. Това е сли-
зането в ада. Когато ученикът изпита това, тогава черната 
завеса като че се раздира и той вижда Духовния свят. 

Шестата степен е тази, която се нарича "погребение 
и възкресение". Това е степента, при която ученикът се 
чувствува едно с тялото на цялата земя, едно с тялото на 
цялата планета. Неговият живот се е развил до планетен 
живот. 

Седмата степен не може да се опише с думи. Само 
онзи може да я опише, който може да мисли без помощта 
на физическия мозък. Затова не съществува на земята език, 
който да опише, защото земните езици имат значение само 
за физическия свят. Ето защо може само да се загатне за 
тази степен. Тя надминава всичко, за което човек може да 
си състави една представа. Нарича се "възнесение" или 
пълно проникване в Духовния свят. 

Завършвайки описанието на тези степени, Щайнер каз-
ва: "Тук завършва стълбицата на чувствата, в които ученикът 
трябва да се потопява през деня, в будно състояние, при 
пълно вътрешно самообладание и концентриране. Когато 
ученикът се е отдал на тези изживявания, те действат 
така силно върху неговото астрално тяло, че през нощта 
се изграждат вътрешните сетивни органи, оформят се 
пластично. В розенкройцерското Посвещение не се преми-
нава тази седморна стълбица от чувства, но и там се 
получава същото действие, за което току-що говорихме". 

"От гореказаното се вижда, че при Посвещението 
се касае за това косвено чрез дневните преживявания 
да се повлияе на астралното тяло така, че когато то се 
освобождава от физическото тяло през нощта, само си 
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изработва една нова пластична форма. Когато човек сам 
си е предал като астрално същество една пластична форма, 
астралното тяло се е превърнало в един нов член на 
човешкото същество. Тогава то е проникнато напълно от 
манас или духовното себе". 

"Когато астралното тяло е организирано по този начин, 
касае се за това, че това, което е било пластично изработено 
в него, да бъде внесено и в етерното тяло. Също както 
натискате с един печат върху разтопен червен восък и 
тогава написаното от печата се отпечатва върху червения 
восък, така астралното тяло трябва да се потопи в етерното 
тяло и да отбележи това, което то самото съдържа в 
етерното тяло". 

"При всички методи на посвещение преработването на 
астралното тяло е еднакво. Отделните методи се различават 
едни от други само в пренасянето на изработеното върху 
етерното тяло". 

Пречистването на астралното тяло в древни времена 
чак до богомилско и розенкройцерско време се е наричало 
катарзис или пречистване. Това пречистване има за цел да 
изхвърли от астралното тяло всичко, което му пречи да бъде 
организирано правилно и хармонично така, че да получи 
по-висши органи. Защото в него са вложени зародишите 
на тези по-висши органи и е нужно само да се освободят 
силите, които са в самото астрално тяло. 

Това пречистване може да стане, както казах, по 
различни начини. Методът на християнското посвещение 
е, както видяхме, чрез преживяване и предизвикване на 
различни чувства, чрез които се въздействува на астралното 
тяло. Според други методи, както вече казах, може да се 
въздейства на астралното тяло като се четат дълбоки 
окултни мистични мисли при силно концентриране на 
мисълта. И понеже тези мисли носят със себе си мощни 
сили, те въздействат през нощта на астралното тяло. 

След като са изработени вече органите в астралното 
тяло и то е достатъчно организирано, трябва цялото това 
устройство на астралното тяло да се отпечата в етерното 
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тяло. Това става по различни начини. В древността това 
е ставало чрез привеждането в транс и излъчване на 
етерното тяло от физическото. Понеже сега развитието се 
намира в друга фаза, трябвало да се приложат нови методи, 
при които без да се отделя етерното тяло от физическото, да 
се отпечатат върху него астралните сетивни органи, които 
са изработени при пречистването. Един от методите за 
това отпечатване на астралното тяло върху етерното, като 
се преодолее физическото, е християнският метод, който е 
описан по-горе. 

Така човек, като премине през всичките тези седем 
степени на изживяване, може да постигне посвещение, 
без да става нужда да се поставя в летаргичен сън и без 
да се отделя етерното тяло от физическото. Това може 
да се постигне и когато ученикът постоянно медитира и 
размишлява върху определени изречения върху евангелието 
на Йоана, които трябва да предизвикат определени чувства. 
Тогава тези мисли действат като сили, които организират 
астралното тяло и могат да произведат отпечатък от него 
върху етерното тяло. 

Розенкройцерското посвещение, при все че стои на 
християнска почва, работи повече с други символични 
представи, които произвеждат катарзиса. Това се налага 
вследствие на придвижването на човешкото развитие напред. 
Така че първият етап е пречистването и организирането на 
астралното тяло, което представя духовната вътрешност на 
човека. Когато това е постигнато, тогава човек може да 
очаква външната духовна същност на света да се влее в 
него и да го озари. Когато астралното тяло се е отпечатало 
в етерното, тогава астралното тяло, от своя страна, приема 
това, което етерното тяло е приело от цялата вселена, от 
космическия Аз. Християнският езотеризъм е наричал това 
пречистено и озарено астрално тяло "чистата, непорочна, 
мъдра дева София". След като астралното тяло е така 
пречистено, че е дошло до състоянието "на дева София", 
тогава над тази дева София слиза космическият Аз, който 
произвежда озарението, което прави човека да има около 
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себе си духовна светлина. Този процес на озарение на дева 
София, се нарича в християнския езотеризъм "слизане на 
Светия Дух", или осеняване от Светия Дух, от космичния 
Миров Дух. 

Когато човек достигне до това състояние, да бъде озарен 
или осенен от Светия Дух, той когато говори не излага вече 
свое мнение, свое разбиране за нещата, а изнася обективна 
действителност, която се отразява чрез него. Защото този 
свят, който ние възприемаме като външен свят, е израз на 
Духа, който сега озарява човека. А нашият вътрешен свят 
е обективен свят за Духа. И тогава тези, които са озарени 
от Духа, са наименували нещата и съществата не случайно 
и произволно, а според техните вътрешни качества, които 
за тях са обективна реалност. Така са наименувани и 
различните исторически личности, за които се говори 
в Евангелието. Те не са случайни и произволни. Всяко 
име изразява съдържанието на неговия носител. И тогава 
авторът на Евангелието на Йоан е взел най-изпъкващите 
качества на историческата майка на Исус и си е казал: 
Къде мога да намеря такова име, което да изразява нейната 
същност? Понеже през своите минали прераждания тя 
е била достигнала до голяма духовна висота и е била 
пречистила своето астрално тяло, което е било озарено от 
Светия Дух, затова в своята външна личност тя се явява 
като един вид подобие, като едно Откровение на това, което 
християнският езотеризъм нарича Дева София. Затова той е 
нарекъл майката на Исус Дева София. Така се е наричала 
тя винаги в езотеричните кръгове, където Християнството 
е било предавано езотерично. Екзотерично Йоан не й дава 
никакво име, както другите евангелисти й дават светското 
име Мария. Той я нарича просто майката Исусова, което 
също има езотеричен смисъл. Исус, в случая, е символ 
на висшето Аз в човека, което се ражда от Дева София, 
пречистеното астрално тяло. Но това, което е мистически 
вярно, е и исторически вярно. Исус от Назарет, за който по-
подробно ще говорим в друга глава, е роден от най-чистата 
на времето жена, която така била пречистила своето 
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астрално тяло, което е било озарено и осенено от Светия 
Дух, че и роденото от нея се е развило под знака на това 
озарение. Въпросът за непорочното зачатие принадлежи 
към най-дълбоките Тайни и за него не се говори пуб-
лично, а само в тесен кръг от хора, които имат по-дълбоко 
разбиране за нещата. 

В заключение на всичко гореказано можем да резю-
мираме следното: Слънчевият Логос, Божественият Дух 
се вселява в тялото на Исус, който сам по себе си е един 
велик посветен, достигнал висока степен на Посвещение. В 
течение на три години Логосът в тялото на Исус ходи по 
земята и със силата, която носи в себе си, прониква както 
аурата на земята, така и онези човешки души, които са 
отворени и възприемчиви за неговите сили. В течение на 
трите години той изнася на историческата сцена това, което 
в миналото е живяло в Светилищата на Храмовете като 
Тайна на Посвещението. Три години проповед и изнасяне 
на Учението отговаря на периода, когато на ученика в 
Мистериите е предавана духовната наука и е минавал през 
процеса на пречистване, за да може да влезе във връзка с 
Духа и да получи това, което се нарича озарение. След това 
следва Тайната вечеря, омиването на краката, предателство-
то на Юда, съденето на Христа, разпятието, възкресението 
и най-после възнесението. Това са, както видяхме, степени, 
през които минава ученикът. Това не са случайни явления, 
но явления, пълни със смисъл и значение. 

Логосът е вселен в едно човешко тяло, което е 
пречистено до най-висша степен и Христос е проникнал 
със силите си цялото това тяло, до костната система и до 
кръво-носната система. Да се мисли, че предаването на 
Христа, съденето и разпятието са случайни явления, това 
говори за повърхностно разбиране. Когато на Тайната 
вечеря питат Христа, кой ще го предаде, той казва: "На 
когото подам затопения залък". И след като Юда взема 
залъка, Христос му казва: "Хайде, каквото има да вършиш, 
върши го". После, когато Петър иска да го възпре да не 
се предава и подлага на страдание и разпятие, той казва: 
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Махни се от Мене, Сатана, защото Аз за този час съм 
дошъл. И Учителят казва някъде, че когато Пилат му казва, 
че има власт да го разпне или да го пусне, Учителят казва, 
че Христос му казал: Аз ти заповядвам да Ме разпънеш. 
Това е казано в Евангелието с думите: Ако не ти е дадено 
отгоре, ти не би имал власт. Значи, Волята на Бога, Волята 
на Логоса е била да бъде разпънат. Разпъването на Христа 
е свързано с много Тайни, за които сега няма да говоря. 
Само споменавам, че тези явления не са случайни, а са в 
плана на човешкото развитие. Силите на Христа трябваше 
да проникнат както в земята, за да спрат инволюционния 
процес, така и в човешките души, да им даде сила да 
се издигнат до Духа, да се съединят с Духа, да получат 
безсмъртие. Без Христа човешките души не биха могли да 
се освободят от греха, от егоизма, от злото, което не е тяхна 
природа, но им е присадено. Тази присадка трябваше да 
се отстрани. Това, именно, направи Христос като премина 
през Голгота и победи смъртта, и възкръсна. И след възкре-
сението Христос се явява на учениците си в течение на 40 
дена, и ги е поучавал, и им е предал вътрешната страна на 
Учението, предал им е вътрешното езотерично разбиране на 
Учението и ги е прекарал през Посвещение. Той е, така да 
се каже, събудил тяхните минали Посвещения, това, което 
те са придобили в миналото, за да ги приготви за работата, 
която им възлага. Такъв е в общи линии характерът на 
вътрешното Християнство, което е съществувало редом с 
официалната църква и е било ръководено от Учителя Исус, 
който е Духът на Исус от Назарет, и който е в непрекъсната 
връзка с Христа. 

В древните Посвещения седемте степени, през които 
минава ученикът, са кръщавани с различни имена. Първата 
степен се е наричала ВРАНА, втората - ОКУЛТНИЯТ, 
третата - ВОЮВАЩИЯТ, четвъртата - ЛЪВ. Петата степен 
е наричана с името на народа, към който принадлежи 
кандидатът за Посвещение. Така например у юдеите той е 
наричан ИЗРАИЛТЯНИН. И затова Христос, като вижда 
Натанаил че идва при него, казва: "Ето един истински 
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израилтянин, в когото няма лукавщина". Значи, той е бил 
в петата степен на своето развитие. И когато Христос му 
казва: "Аз те видях под смоковницата преди Филип да те 
повика", също е важно, защото смоковницата е символ на 
Малките Мистерии, значи той го е виждал в Школата на 
Малките Мистерии. И понеже външен човек не е могъл 
да проникне в тези кръгове, а само един висш посветен, 
който е принадлежал на Големите Мистерии, е могъл да 
знае това. Затова той му казва: "Учителю, Ти си Син Божи, 
Цар Израилев". У персийците тази степен е наричана 
ПЕРСИЕЦ, у гърците - ЕЛИН, у халдейците - ХАЛДЕЕЦ. 
Шестата степен е наричана СЛЪНЧЕВ ГЕРОЙ и седмата 
- ОТЕЦ 

Посветен в първата степен е онзи, който е станал 
посредник между окултния и външния живот, който е 
изпращан от Светилището да работи в света и се е връщал 
обратно в Светилището. На първата степен човек трябва 
да се посвети с пълна всеотдайност на външния живот. Но 
това, което научава в този външен живот, той трябва да го 
внесе в местата на Посвещението. Следователно, за врана 
се говори там, където душите са посредници от външния 
свят към Светилището на Мистериите, отвън навътре. От 
такъв характер са враните, които носели храна на пророк 
Илия. За тях също се споменава в легендите за Вотан, а 
също така и враните в ковчега на Ной. 

Посветеният във втората степен е стоял вече напълно 
в окултния живот, затова е наречен окултният. Този, 
който е бил в третата степен, е трябвало да се застъпва за 
окултното, затова е наречен воюващият. Степен на воюващ 
не значи който воюва, но такъв, който трябва да се застъпи 
за окултното учение, да се застъпи за това, което окултният 
живот може да даде. Четвъртата степен на лъва означава 
човек, който осъществява окултния живот в себе си. Така че 
той трябва да се застъпи за окултното не само с думи, но и 
с дела, т. е. с един вид магически действия. Шестата степен 
е наречена слънчев герой, защото той влиза във връзка 
със Слънчевия Дух и както слънцето излъчва светлина и 
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осветява всичко наоколо и дава живот на всички, така и той 
раздава живот и Светлина на всички същества. Седмата 
степен е наречена Отец, защото там човек е достигнал 
това, което в Християнството се нарича възнесение, при 
което посветеният се слива с Духа на Космоса и става 
съработник на Великото дело на Отца: осъществяването на 
един космос, т. е. организиран и устроен свят. 

Така че, същността на езотеризма е, че зад този видим 
свят, който наричаме феноменален, се намира един реален 
свят, който е причина на всички явления, които стават във 
феноменалния свят. Това е първото основно положение. 
Второто положение е, че човек като мине известен път 
на обучение, може да влезе в съзнателна връзка с този 
реален свят и със Съществата, които живеят в този свят. 
Специално християнският езотеризъм се състои в това, 
че когато ученикът проникне в този свят и при по-висши 
Посвещения проникне в така наречения Идеен свят, той 
ще намери този свят изпълнен с Христа. Както Слънцето 
изпълва целия физически свят, така Христос като духовно 
слънце изпълва и прониква целия Духовен свят като една 
Светлина без сенки. И Той казва: "Аз съм Светлината на 
света". Това ученикът преживява като влезе в Духовния 
свят. И апостол Павел, когато му се отвориха духовните 
очи, той видя една Светлина и от Светлината чу Глас, 
който му говори. За да влезе ученикът във връзка с този 
свят, проникнат от Христа, трябва да премине през така 
нареченото Посвещение. В миналото, преди Христос да 
слезе на земята, са съществували различни методи за 
Посвещение, които в общи линии се съвпадат. Ученикът, 
след като е преминал през фазата на пречистване на 
астралното тяло или на християнски език на пречистване 
на сърцето, той е прекарвал три и половина дни един вид 
в транс, при който заедно с астралното тяло се излъчва 
и част от етерното тяло и той остава като мъртъв. В това 
време душата му преминава в Духовния свят и там има 
връзка с различни възвишени Същества. Понеже етерното 
тяло е излъчено, то преживяванията на душата, отпечатани 
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в астралното тяло, се предават на етерното тяло и човек 
може да пренесе преживяванията си във физическо поле 
след като го събудят. Но в настоящата епоха след Христа, 
понеже етерното тяло много плътно е проникнало във 
физическото тяло, този начин е опасен и даже невъзможен. 
Затова след Христа се практикува друг метод, при който в 
будно съзнание ученикът въздейства на етерното тяло чрез 
четене на мистични слова като стихове от Евангелието на 
Йоан, а в наши дни също и четене на беседите на Учителя. 
Защото сам Учителят казва: "С всяка мисъл, с всяка беседа 
Аз вливам нови сили във вашата душа". Значи, Словото 
на Учителя не е само думи, както и Словото на Христа, 
но чрез тези думи се отправят мощни сили към човешката 
душа. И когато човек чете тези слова и се концентрира 
и размишлява върху тях, те действуват мощно върху 
човешката душа и по този начин могат да се отпечатат 
върху етерното тяло органите на астралното тяло и човек 
се свързва с Невидимия свят. Но затова, както вече казах, 
ученикът трябва да премине през фазата на пречистването 
и да влезе във фазата на озарението, да бъде озарен 
отвътре, Светлината на Духа да проникне чрез душата чак 
до физическото съзнание. Това става, когато ученикът мине 
последователно през горепосочените седем степени в пътя 
на окултното развитие. 

За да разберем правилно Християнството като окултно 
езотерично учение, за да разберем неговата мисия и задача 
в развитието на човечеството, за да разберем неговото 
влияние и работа, която то извърши, трябва да имаме поне 
елементарни понятия за Христа, доколкото това е възможно 
при днешната степен на човешкото развитие. Защото при 
днешното състояние на развитието ние не можем да имаме 
пълно разбиране на Христа, защото Той е нещо велико. Ще 
изнеса по този въпрос някои мисли от Учителя, за да си 
съставим поне приблизителна представа за това, какво е 
Христос и каква е неговата мисия и задача на земята. 
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3. ХРИСТОС - ПРОЯВЕНИЯТ БОГ, 
ДУХЪТ БОЖИЙ 

За да разберем Християнството като окултно учение, 
трябва да имаме поне елементарни понятия за Христа. Но 
понеже Христос е най-великото Същество, което някога 
е посетило земята, затова с нашия човешки ум ние не 
можем да го обгърнем и разберем. Затова, за да добием 
известна представа за това велико Космическо Същество, 
ще приведа някои мисли от Учителя, които имам под ръка. 
Защото Учителят много е говорил и осветлил Христос и 
Християнството от всички страни. Едва ли някой е раз-
гледал въпроса за Христа с по-голяма дълбочина и по-
голяма светлина от Учителя. Всички истински посветени 
са виждали в Лицето на Христа Проявения Бог, Божия 
Дух. А онези, които минават за посветени без да са такива, 
имат различни теории за Христа. От това, което Учителят 
е говорил за Христа ще изнеса някои мисли, които харак-
теризират Христос като Проявен Бог, като Духът Божий, 
като Глава на Бялото Братство, като Велик Учител на 
човечеството. В момента не разполагам с всичко, което 
Учителят е казал за Христа, затова ще изнеса това, което 
имам под ръка засега. То все пак хвърля една светлина 
върху проблема за Христа. 

"Христос е първото изявление на Бога. Той е Първият 
Образ, който се явява в света, от когото произтичат всички 
същества, които имат човешки образ. Той е Първородният, 
Единородният Син на Бога, роден преди всичките векове". 
В "Завета на цветните лъчи", в началото на главата Духът 
Христов, Учителят изнася мисли от Писанието, подредени 
и допълнени от него и се казва: 

"Христос е, който развързва седемте печата, отваря седемте 
очи, прораства седемте рогове, държи седемте църкви в ръцете 
си, образува седемте звезди, запалва седемте светилника, 
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освещава седемте дни, разпровожда седемте духове, съеди-
нява всичко в едно Цяло, образува Божественото съзвучие 
на Големите и Малките светове, разпределя отредените блага, 
води към Божественото Сърце на Любовта, оживява, създава, 
произвежда и ражда, обогатява и украсява, милва и утешава, 
благославя и озарява, весели всичко живо, осветява, умъд-
рява, събира знанието. Прави да прозябе всичката Божия 
Любов, Мъдрост и Истина. И апостол Павел казва: "Христос е 
Сияние на Неговата Слава и Образ на Неговото Същество и 
държи всичко със силата на Своето Слово". 

В допълнение на горните мисли Учителят казва: 
"Христос е, който е движил, движи и ще движи истори-

ческия, космическия и мистичния живот на човека и 
човечеството. Без Христа няма история, без Христа няма 
Космос, сиреч организиран и устроен свят, без Христа няма 
мистичен живот. Той е Великият вдъхновител на всички 
Откровения във всички времена и народи. Той е невидимият 
двигател на целокупния духовен живот на човечеството". 

"Христос се е проявявал чрез всички Учители на 
миналото, чрез всички учени и гениални хора, за да под-
готви човешките умове за разбирането на Христа. Те са 
подготвили пътя за идването на Христа". 

"Със Своето слизане на земята Христос откри нова епо-
ха в развитието на човечеството. Той очерта Пътя, по който 
единствено могат да възлязат човешките души към Бога". 

"До идването на Христос на земята човечеството сли-
заше все по-дълбоко в гъстата материя и беше стигнало, 
така да се каже, до дъното на материята. Христос, със 
слизането Си на земята, с Мистерията на Голгота, със 
смъртта и възкресението си даде импулса на възхода, вля 
в земното развитие нови сили, които обръщат движението 
на човечеството в обратна посока - към Бога. До Неговото 
идване човечеството се е движило със съзнанието си към 
центъра на земята, отдалечавало се е от Бога, било е с гръб 
към Бога. С Неговото идване хората постепенно се обръщат 
с лице към Бога, поемат пътя на възхода. Затова той казва: 
"Аз съм Пътят, Истината и Животът". 
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"Пътят, разбран в широк смисъл на думата, това е 
движение на Духа, разумно прилагане на Законите на 
Природата. 

Животът, това е хармонично организиране на елемен-
тите и развитие на силите в Божествената душа. 

Истината - това е проявление на Единния Бог, който 
създава условия за развитие на всички живи същества". 

"Излязъл от Божествения свят на Истината и слязъл 
в материалния свят, Христос свързва човешките души 
със света на Истината, в която се крият великите цели на 
Битието". 

"Със Своето слизане на земята и със Своето 
възкресение, т. е. връщане в Божествения свят, Той посочи 
на хората Пътя към Вечния Живот. И Той казва: "Това е 
Живот Вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и 
изпратения от Тебе Исуса Христа". 

"Да познаем Бога, това означава да познаем зародишите 
на Духа, условията, силите и Законите, по които се гради 
този величествен ред на нещата. Да познаем Христа, значи 
да познаем Разумното Начало, което излиза от Единния 
Бог и което носи живот на всички същества, направлява 
ги, съхранява ги, като ги свързва с първичния Център на 
всичко, което е. Христос е пътят на онова разумно движение 
на душите, което ги води към Вечния Живот на Истината". 

Съвременните хора и специално онези, които се 
занимават с Окултната Наука, но не са проникнали в 
нейните дълбочини, делят Христа на исторически, космичен, 
мистичен и т. н. Но Христос сам по себе си е неделим. 
Учителят казва: "Има само един Христос, живият Христос, 
който е изявление на Бога, изявление на Любовта. Христос, 
това е Бог, който се разкрива в света като проява на Бога, 
като Проявен Бог. Христос не може да се отдели от Бога, 
не може да се разглежда вън от Него. И когато Аз говоря 
за Христа, считам Го не като отвлечен принцип, но като 
реално въплъщение на Любовта. А Любовта, това е най-
великата Реалност, тя не е нещо отвлечено. Тя има форма, 
съдържание и смисъл. А пълно изявление на Любовта на 
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земята е дал Христос. И наистина, няма друг човек на 
земята преди Христа, който да е имал по-голяма Любов от 
Него. Няма и в космоса - вън и в мистичните дълбини на 
душата - вътре, по-пълно изявление на Любовта от онова, 
олицетворено в Христа". 

"Христос е едновременно и историческа личност, 
въплътена на земята в тялото на Исус от Назарет, и 
същевременно се изявява в душите на хората като Принцип 
на Любовта, който организира душевния живот - това е 
мистичния Христос. Изявен в Космоса като Проявен Бог, 
това е космичния Христос. Но като историческа личност, 
като мистична сила и като космическа същност Христос е 
един и същ - Проявеният Бог, изявен в трите плоскости на 
Битието - Космос, човечество и човек". 

"Проявен на земята в даден исторически момент 
като отделен човек, като образец на истински човек, 
Той е историческият Христос. За него Пилат казва: "Ето 
истинският Човек, в когото живеят Любовта, Мъдростта 
и Истината и който ги прилага". Познат вътрешно, Той 
става мистичен, а схванат и познат като проявен Бог, като 
Разумна организираща Сила в Космоса, Той е космичен. 
Това показва, че Проявеният Бог работи както в Космоса, 
така и в човешката душа и в цялото човечество. Защото 
човечеството като цяло представя физическата страна на 
Христа. Всички човешки души, в които Христос живее, 
обединени в едно, това е физическата страна на Христа. 
Всички Ангели, събрани в Сърцето на Христа, представят 
Божествената му страна. Това е Космическият Христос, 
проявеният Бог в света". В допълнение на горната мисъл 
Учителят казва: "Събраха се боговете на съвет, под 
председателството на Господа Исуса Христа, наречен 
Спасител на човечеството, за да създадат човека". 

"Затова и мистиците виждат навсякъде Христа -
великият Брат на човечеството, Първият Образ на Човека, 
Първородният в света, Началото на човешкия род, Началото 
на човешката еволюция, Първородният, Който е проявил 
всички Божествени добродетели, Който е приложил всички 
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Божествени Закони, Който е издържал сполучливо всички 
изпити и е пожертвал всичко за своите братя." 

"Планини, полета, морета, реки, извори със всички 
природни богатства, които се крият в тях, всичко това е 
израз на този Велик Брат. Ала това е една дълбока Тайна, 
за чието разбиране се изискват хиляди години усилена 
работа. Така трябва да се схваща Христос в Неговата 
широта. Един е Той, макар и да Го схващат ту като 
историческа личност, ту като космична Същност, ту като 
мистична Сила." Учителят казва още: 

"Когато говорим за Христа, ние разбираме девствения 
Божествен Дух, най-възвишеният в йерархията на Ангелите. 
Той се проявява и като историческа личност, и като 
космична Същност и като мистична Сила, в зависимост от 
това къде се проявява. Но Той е Един." 

Христос е Първият Образ, който се явил в света, който 
изявил Великата Реалност. И Учителят казва: "Този Бог, 
за Когото ви говоря, не е без форма. Той е най-красивото 
Същество. Ако бихте видели Бога в Неговото тяло, само 
тогаз бихте си Го представили. И ако Христос казва, че е 
Бог, то е защото Бог се изявява в човешка форма. Значи, 
човешката форма има известна роля, известна мисия в 
света. И действително, целият космос е създаден по образ 
на Човека." 

"В Евангелието се казва, че Бог толкова люби света, че 
изпрати своя Единороден Син за да не погине всеки, който 
вярва в Него, а да има Живот Вечен. Синът, това е Словото, 
Разумното Божествено Начало, което единствено може да 
възстанови хармонията в света и връзката на човешката 
душа с Бога. Христос можа да възстанови тази връзка и 
да упражни влияние върху човечеството като цяло, защото 
сам Той беше свързан с великото, мощното Цяло". 

Когато в Евангелието се говори за слизането на Духа 
върху Исус, подразбира се онова съединение на Исус с 
колективния Дух на Разумния свят, благодарение на което 
стана възможно осъществяването на една Божествена идея 
на земята. Такъв е великият Закон на земята: за да се 
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свърши Божието дело, трябва един човек от земята да се 
съедини с едно Същество от Небето. В случая това Същест-
во беше колективният Божи Дух. Законът е такъв, че зад 
всеки посветен от земята стои едно възвишено космично 
Същество. От това гледище Христос е колективен Дух. Той 
съществува като Единица, но същевременно е и колективен 
Дух. Той е сбор от всички Синове Божии, съединени в 
Едно, чиито души и сърца бликат от живот и Любов. 

Всички Синове Божии, съединени в Едно, всички 
Разумни възвишени души, които живеят в Божествено 
Единство, това е Христос, проявеният Бог в света. 

Идването на Христос на земята е най-важното събитие 
в историята на човечеството. То е едно изключително 
събитие както по съдържание, така и по смисъл. С него 
се свързва основната идея на човешкия живот, идеята за 
безсмъртието, идеята за Вечния Живот. И усилията на 
цялото човешко съществуване се свежда към това да се 
постигне безсмъртие, да се влезе във Вечния Живот. А 
Вечният Живот, казва Христос, е да позная Тебе, Единаго 
Истинаго Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа. 

Значи, за да добие безсмъртие, Вечния Живот, човек, 
ученикът, който влиза в пътя на съзнателното развитие, 
трябва да познае вътре в себе си двата Велики Принципа, 
които са Основата и Същината както на космоса, така и 
на човешкото битие - Бог, Абсолютния Дух, който е Корен, 
Основа на всичко съществуващо, оттам и на човешкото 
битие, Христос, Проявеният Бог, който организира както 
космоса, така и човешкия душевен живот и свързва човека 
с Великия Бог на Вечността. Затова и Христос казва: "Аз 
и Отец ми Едно сме". И каза още Христос: "Аз не говоря 
от само себе си, но каквото Отец ми каже, това ви говоря". 
Христос е връзката между Бога и човешките души. 
Човешките души не могат направо да приемат Божествения 
импулс и енергия, а чрез Христос - Проявения Бог. Бог 
живее дълбоко в човешките души и всички дълбоки и 
възвишени импулси идват от Него. Затова Христос казва: 
"Никой не може да дойде при Мене, ако Отец ми не го 
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привлече". Това значи, никой не може да намери Великия 
Учител на Любовта, Мъдростта и Истината, ако Отец 
отвътре не го подтикне към това. И продължава Христос: 
"Никой не може да отиде при Отца, ако аз, Учителят на 
Любовта, Мъдростта и Истината не му покажа Пътя". Това 
значи, никой не може да намери Бога и да влезе във връзка 
с Него, ако преди това не е влязъл във връзка с Христа, 
Проявеният Бог, който ще го заведе при Отца. Такова е 
отношението, което съществува между тези двама Велики 
вътрешни Принципа. 

Христос, който е изявление на Бога, нямаше нужда 
да се учи в човешките училища. Защото Той сам казва: 
"Каквото Отец ми каже, това ви говоря". Значи, Той се 
учи направо от Отца, от Великия Дух на Битието, Който е 
проявен и живее в Него и с Когото е в съзнателно общение. 
Това се отнася до Христа и великият Божи Дух. Но Исус, 
макар и много напреднала човешка душа, една от най-
напредналите между човешките души, имаше нужда да се 
учи на земята. Той беше един Велик посветен от минали 
епохи, който беше във връзка с тях преди да слезе Той на 
земята, но все пак в новото тяло на Исус той пак имаше 
нужда да се учи. Затова той отиде в Египет, когато го 
гонеше Ирод, за да влезе във връзка с Окултната Школа 
на Бялото Братство, която по това време беше в Египет, 
за да премине известна тренировка и дисциплина, за да 
се събуди и прояви неговото минало Посвещение, за да 
може да послужи като посредник, чрез когото да се прояви 
Христос. 

Евреите не познаха Христа и го мислеха за прост 
дърводелец. Но Христос, Който слезе от света на Истината, 
е притежавал великата Божествена Мъдрост в нейната 
пълнота, защото Той слезе с една определена мисия 
и задача на земята - да обърне колелото на човешкия 
живот в обратна посока на досегашната. А това не може 
да направи един обикновен човек, даже и човек с високо 
Посвещение. Това може да направи само едно Велико 
космично Същество като Христос, който беше във връзка с 
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Абсолютния Дух и притежаваше пълнотата на Божествената 
Мъдрост и Божественото съвършенство. И Той, обръщайки 
се към евреите, им каза: "Ако не разбирате земните работи, 
за които ви говоря, как ще разберете небесните?" Като 
говори за небесните работи, Христос подразбира Великата 
Мистерия на Слънцето, откъдето Той е слязъл на земята. 
Той, обаче, е разбирал и земните неща, т. е. познавал е и е 
владеел и Малките Мистерии, които проучват всички Тайни, 
свързани със земята като едно цяло и с развиващия се живот 
в нея, познавал е основно Кабалата и древните Мистерии на 
целия Изток. Но Той не преповтаря в Словото си Мъдростта 
на тези Мистерии, както искат да ни убедят някои, чиято 
мъдрост принадлежи към областта на Малките Мистерии, 
с малки проблясъци на Мъдростта на Великите Мистерии 
на Слънцето. Но Христос със Словото си донесе новата 
Мъдрост на Слънцето, която за пръв път слиза на земята от 
Божествените висини на Слънцето. Затова се казва, че когато 
Той бил на кръста, Завесата на Храма се раздрала. Това е 
символично казано, че това, което дотогава е било казано на 
малцина, се прави достояние на цялото човечество, макар 
и в забулена форма. И Той казва на учениците си: "На вас 
е дадено да познаете Царството Небесно, т. е. Великите 
Мистерии, а на народа се говори с притчи". 

Учителят казва, че Христос е едно велико космично 
Същество, което стои над цялата Ангелска йерархия, от 
Ангелите до Серафимите. И Той е дошъл в нашата слънчева 
система от централното слънце на нашата галак-тика, което 
Учителят нарича Алфиола, където е центърът на Великото 
Всемирно Братство, когато Слънцето е център на Всемирното 
Бяло Братство. Затова Учителят казва още: "Ние сме едно 
Братство, което има клонове по цялата вселена. Христос 
е Глава на Всемирното Бяло Братство, в което влизат 
всички Ангелски йерархии, от Ангелите до Серафимите, а 
Абсолютният Дух е Глава на Великото Всемирно Братство, 
което ръководи и направлява както Бялото, така и Черното 
Братство. Той държи в ръцете си и двата Принципа, чрез 
които се проявява в света. Те са двете Негови ръце". 
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На едно място Учителят, отговаряйки на въпроса за 
отношението между Исус и Христос, казва: Отношението 
между Исус и Христос е такова, каквото е отношението 
между нашето Слънце и централното Слънце на нашата 
галактика, което е 75 милиона пъти по-голямо от нашето 
Слънце. Така и Христос е 75 милиона пъти по-велик от 
Исус. Това е едно сравнение, което изяснява какво е 
отношението между Исус и Христос. 

Слизайки на земята, дошъл от безкрайните глъбини 
на космоса, Христос, както казах, е имал специалната 
задача и мисия да приобщи земята към великата хармония 
на космоса. Защото, както по-рано споменах, Христос е, 
който организира космоса като едно хармонично цяло. 
Затова Учителят казва: Без Христа няма космос, т. е. 
организиран свят. Понеже всеки първоначален импулс в 
Битието, казва Учителят, е дисхармоничен и земята, заедно 
с човечеството, поемайки своя път в космоса, първоначално 
приема импулса на Първия Принцип, чрез който Бог 
създава световете. Слизайки на земята, Христос има за 
задача и мисия да организира, да превърне този импулс на 
Първия Принцип, като му даде възходящо направление и 
да използва неговите енергии за повдигане на човечеството. 
Когато Христос казва: "Иде Князът на този свят, който няма 
нищо общо с Мене", Той подразбира Първия Принцип, 
който няма нищо общо с Втория Принцип, който се изявява 
чрез Христа. 

Христос казва: "Аз съм Виделината на света". А Първият 
Принцип е Принцип на тъмнината. Значи, Христос е дошъл 
на земята да превърне тъмнината в Светлина. Казано е в 
Писанието: "Светлината свети в тъмнината и тъмнината я 
не обзе". И още се казва в Писанието, че когато Христос 
издъхнал на кръста, настанала тъмнина по цялата земя, 
т.е. цялата земя била обхваната от Първия Принцип, който 
предаде Христа на разпятието. 

Случайно ли беше това явление? Не, това не беше 
случайно, това не беше и победа на тъмнината, защото, 
както казах по-горе, Писанието казва: Светлината свети 
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в тъмнината и тъмнината я не обзе. В живота, както и в 
развитието и организирането на света няма нищо случайно. 
И когато Петър съветва Христа да избегне изпиването на 
тази чаша, Той му казва: Махни се от мен, Сатана, защото 
Аз за този час дойдох. 

Учителят казва: "Хората, каквото и да приказват за 
страданията на Христа, Неговото разпятие и позорната 
смърт, те си остават едни от най-големите загадки". 
Учителят пита: "Защо Христос, най-великата душа, която 
е посещавала някога земята, най-великият характер, който 
някога се е проявил, защо този добър, учен и силен човек 
е трябвало да умре така трагично? Свещената книга казва 
само, че така е било писано и нищо повече. Други казват, 
че това е трябвало да стане, за да се спаси света. А сам 
Христос казва, че е дошъл да свидетелства за Истината. На 
кръста Христос преживя онова, което може да се нарече 
идейно-мистични страдания, най-дълбоките и интензивни 
страдания, които може да преживее една човешка душа. 
Той трябваше да изпие до дъно чашата на страданията, 
онази чаша, в която бяха събрани всички горчиви утайки 
на миналото. Ала в тези интензивни кондензирани 
страдания Нему се разкриха всички Тайни на миналото. И 
затова, съзнавайки важността на момента, след вътрешната 
драма, преживяна в Гетсиманската градина, Христос казва: 
"За този час Аз дойдох". Чрез могъщата алхимия на 
Любовта Христос претвори отровите, събрани в тази чаша 
от миналото и по такъв начин ликвидира веднъж завинаги 
с насилието. 

Ако Христос се беше уплашил от страданията на кръста, 
Той нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на 
трудната задача за повдигането на човешките души. На 
кръста, въоръжен с Любовта, Христос разреши една задача, 
от която зависеше бъдещето на цялото човечество. Така 
Той откри Пътя за спасението на онези страдащи души, за 
които беше дошъл. 

Разпъването на Христа беше една трагедия, но тази 
трагедия имаше своето разрешение - възкресението. Хрис-
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тос възкръсна и чрез възкресението си победи смъртта. И 
както в страданията му се разкриха Тайните на миналото, 
във възкресението Той получи Откровение за бъдещето. 
Христос бе Сърцето на Бога, затова Той възкръсна. Защото 
Божието Сърце не може да умре. И Той се възвърна 
там, откъдето беше дошъл. Ала с цялата тази трагедия, 
която се разигра на Голгота се вля нова кръв, нови сили в 
изтощените жили на човечеството и се даде нов импулс на 
Божественото кръвообращение на живота". 

В горните мисли Учителят повдига малко завесата, 
която скрива Тайната на Голгота. Това събитие не беше 
случайно и имаше, и има свой дълбок смисъл. Учителят 
казва: "Христос изпи чашата, в която бяха събрани всички 
утайки на отровите в миналото". Това е един символичен 
език, който много говори. Учителят продължава: "Така 
Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето 
на цялото човечество". Чашата с отровите, това е цялата 
карма на човечеството, събрана от милиони години, 
която се беше надвесила като един страхотен тъмен 
облак на хоризонта на човешкото развитие и пречеше 
на човешкия прогрес. Тя задушаваше всеки благороден 
подтик. Човеците не можеха да повдигнат главите си 
над този тъмен облак, в който беше събрано цялото 
минало и никакъв слънчев лъч от ефирните простори не 
можеше да проникне през него до човешките души. Той 
беше като една задушлива и отровна атмосфера, която 
убиваше човешкия живот и човечеството рискуваше да 
се заличи от космоса. Тази карма се беше изпречила на 
пътя на човечеството като една непроходима планина, 
която прегражда пътя към Възвишените светове. Хората 
със своя лош живот, със своите ниски страсти, желания 
и инстинкти, със своите престъпни дела бяха изпълнили 
пространството с отровни мисъл-форми, на които бяха 
дали живот. И те, натрупани в течение на милиони годи-
ни образуваха този страхотен облак, тази непроходима 
планина, която преграждаше пътя на човешките души 
към Възвишените светове. 
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Казано по-конкретно, кармата в своето проявление 
оставя следи както в Природата, така и в самия човек. 
Резултатите на кармата, изявена в Природата под формата 
на мисъл-форми, образува този тъмен облак, който образува 
една задушлива атмосфера, която убива всеки благороден 
подтик. Но кармата оставя своя резултат и в самия човек, 
защото всичкия този живот на миналото, който създава тази 
лоша карма, предизвиква в човека известни енергии, които 
са предимно от разрушителен характер и човек трябва да 
ги трансформира, за да им даде път да се прояват, иначе те 
ще го разрушат. 

Със слизането си на земята и с Голготската Мистерия, 
с изпиването на горчивата чаша с отровите, Христос аб-
сорбира този облак в себе си и по такъв начин очисти 
космичното пространство от всички онези мисъл-форми, 
които образуваха този тъмен облак и откри Пътя на 
човешките души към Възвишените светове, към Бога. По 
такъв начин Христос погълна в себе си, в своята аура 
цялото минало на човечеството. Затова Учителят казва: "С 
изпиването на чашата на страданията, в която беше съб-рана 
цялата минала карма на човечеството, на Христа се раз-
криха всички Тайни на миналото". Защото Той го погълна 
и преживя в Себе Си. Затова след Христа ясновидец, кой-
то иска да проникне в миналото на човечеството, трябваше 
да е свързан с Христос, за да може да прозре в миналото. 
Затова се казва, че Христос държи в ръцете си ключовете 
на ада. Адът, в този смисъл, е пътят на слизането, пътят на 
миналото, който Христос абсорбира в себе си. 

Със Своето слизане на земята и с Голготската Мистерия 
Христос спря по-нататъшното слизане в гъстата материя и 
даде обратен импулс, импулса на възхода, на възлизането 
към Бога. И когато Христос на кръста беше прободен и 
потече кръвта му към земята, заедно с тези капки кръв, 
които паднаха на земята, се вля в земята, в земното развитие 
Христовата сила. Защото кръвта е носител на живот. Тези 
сили, които се вляха в земното развитие, са в състояние 
да извадят земята и човечеството от тринадесетата сфера, 

63 



Влад Пашов 

от ада, и да го въздигнат в светлите Небесни висини, 
където е Вечна Светлина, където има простор и свобода 
за човешките души. Затова Учителят казва: "С цялата тази 
трагедия, която се разигра на Голгота, се вля нова кръв в 
изтощените жили на човечеството и се даде нов импулс на 
Божественото кръвообращение на живота". 

Общо е убеждението у християнските народи, че 
Христос е спасил човечеството. Това взето принципиално 
е вярно. Но какво се разбира под думата спасение? Ако се 
вземе в буквален смисъл, то защо хората пак страдат, пак 
грешат и са изложени на всякакви изкушения и страсти, 
които ги водят към ада? Ясно е, че има нещо, което не 
е разбрано в това спасение. Според Учителя и въобще 
според Окултната Наука, спасението е един факт и той 
е следният: до идването на Христа човечеството слизаше 
все по-дълбоко в гъстата материя и беше обърнато с 
гръб към Бога, отдалечаваше се от Него, вследствие на 
което беше изложено на много изкушения и съблазни. 
Христос обърна това движение в обратна посока, т. е. 
посока към Бога. Затова Учителят казва: "Идването на 
Христа на земята е най-великото, най-важното събитие в 
цялата човешка история. Това е един кардинален пункт 
в развитието на човечеството. Това е първият факт, 
който влиза в понятието за спасението - движението на 
човешкото развитие, движението на човешките енергии 
е обърнато в обратна посока на досегашната, обърнато 
е в посока към Бога, към Слънцето на живота. Вторият 
факт, който се отнася към понятието за спасението, това 
е фактът, който споменах, че от човешките престъпления 
и грехове се беше образувал един тъмен облак, който 
преграждаше пътя на човешките души към Бога. Христос 
абсорбира, погълна в себе си този тъмен облак и с това 
разчисти пътя на човешките души към Бога, разчисти 
хоризонта и даде възможност на слънчевите лъчи и 
енергии да въздействуват непосредствено на човешките 
души. В тези два факта от космично значение се състои 
спасението на човечеството. А онзи дял от кармата която 
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е оставила своя отпечатък в самия човек, човек ще си по-
несе последствията. И от това вече идват страданията и 
изпитанията, паданията и ставанията в човешкия живот. 
Но тези страдания са вече очистителни, те извършват в 
човека онова, което Христос извърши в космичен мащаб. 
Учителят дава и следния пример за спасението. Той казва: 
"Ти си паднал в една кална яма, Христос те изважда от 
тази кална яма и ти дава възможност да продължиш своя 
живот. Това е спасението. Но Христос няма да учи за тебе. 
Ти като човек сам трябва да разрешаваш задачите, които 
животът ти дава със Светлината, която Христос ти дава". 

Учителят казва: "След свалянето на тялото на Христа 
от кръста и погребването му, след три деня той възкреси 
тялото си, защото то беше живо. Ангелът, който причини 
смъртта му, занесе душата му в ада. С влизането си в 
ада, Христос причини цяла революция - той раздвижи 
всичките му жители и ги пусна на свобода. В ада Христос 
не беше сам, а беше Вожд на цяло Войнство от Ангели, 
които очистиха ада и освободиха всички затворници". В 
допълнение на тази мисъл Учителят казва още следното: "В 
миналото астралният свят, който в най-ниската си област 
представя ада, беше крепостта на падналите духове. Но 
след преминаването на Христа през ада, той го разруши и 
пречисти и затова сега астралният свят е пречистен и не е 
такъв, какъвто е бил преди слизането на Христа на земята. 
А всички тъмни духове, които бяха в него преди идването 
на Христа на земята, сега са свалени на земята. Така 
Христос освободи човешките души, които бяха затворени в 
яда и им даде възможност за развитие". 

"След възкресението си Христос не отиде на Небето, 
а остана на земята. И Той каза на учениците си: "Идете и 
проповядвайте това Учение на всички народи и Аз ще бъда 
с вас до скончанието на века". 

Въпросът за идването на Христа на земята е един от 
най-дълбоките въпроси в Окултната Наука и крие в себе 
си много Тайни, свързани с човешкото развитие, въздигане 
и възкресението на човешките души. 
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"Хората не познават Христа в Неговата Слава, в 
Неговото Божествено могъщество и сила. Силен и мощен 
е Христос. Това хората ще познаят постепенно в течение 
на своето възлизане към Бога, когато постепенно влязат в 
контакт с Христа. Защото в Пътя на възхода неизбежно 
всяка душа, за да получи възкресение и безсмъртие, 
трябва да дойде в съзнателна връзка с Христа. Тогава тя 
ще познае Неговата Слава, Неговата сила и мощ". 

Християнските народи очакват да дойде Христос вто-
ри път на земята да съди живите и мъртвите. Но как ще 
дойде Той, не знаят. Антропософите, розенкройцерите учат, 
че Христос ще слезе до етерния свят и по-пробудените 
души ще могат да влязат във връзка и общение с Него. 
Теософите го очакваха да се всели в тялото на индуса 
Кришнамурти, но се разочароваха от тази идея, понеже 
сам Кришнамурти се отказа от тази мисия. А Писанието 
казва: "Христос ще дойде на облаците заедно със своите 
Ангели и там ще го посрещнат праведните". А Учителят 
казва: "Христос иде сега да посети човешките умове 
и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи 
всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава 
човешките умове и сърца, което всява смърт в човешките 
души, което сковава човешкия живот. Той е живият 
Христос, който носи Живот, Светлина и Свобода за 
всички човешки души, като събужда и повдига в тях 
Любов към всичко живо". 

"Като казвам, че Христос иде сега, някои мислят, 
че Той ще дойде отвън. Христос няма да дойде отвън, 
Той не ще дойде човешки, нито в каквато и да е друга 
форма. Когато слънчевите лъчи влизат във вашите домове, 
значи ли това, че самото слънце ви е посетило? Христос 
е проява на Божията Любов и Мъдрост, и Той ще дойде 
като вътрешна Светлина в умовете и сърцата на хората. 
Тази Светлина ще привлече всички хора около Христа 
като около велик Център. Отварянето на човешките умове 
и сърца и приемането на Христа отвътре, това ще бъде 
Второто идване на Христа на земята. Не го ли приемат 
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по този начин, хората ще продължават този живот на 
безлюбие, на страдания и неволи, на външни вярвания, 
суеверия и заблуди". 

Христос е Глава на Бялото Братство, в състава на което 
влизат всички пробудени души, всички Велики Посветени 
и всички Ангелски чинове от Ангелите до Серафимите. 
Учителят дава и следната класификация на Великите души, 
които съставят Бялото Братство. Той казва: 

"Всички Велики Братя, които работят в духовната 
сфера на земята са йерархии от седем категории. Едни 
от тях принадлежат на Любовта и се наричат Братя на 
Любовта. Други принадлежат на Мъдростта и се наричат 
Братя на Мъдростта. Те поддържат науката и изкуствата 
и носят Знанието на човечеството. Трети от тях се наричат 
Братя на Истината. Те внасят Свободата в човешките умове 
и сърца. Други се наричат Братя на Справедливостта. Те 
внасят Правда в човечеството и се разпореждат с всички 
онези невидими блага, от които съвременните хора имат 
нужда. Пети се наричат Братя на Добродетелта, шести 
- Братя на Красотата и най-после идват онези, които се 
наричат Йеховисти. Това, обаче, не са същинските имена 
на тези Братя. Аз не мога да произнеса същинските им 
имена, защото са свещени". 

"В самопожертванието се крие познаването на Христа, 
Проявеният Бог на Любовта. Само онзи може да отиде при 
Христа, който прилага Закона на самопожертвуванието. 
Вие може да познаете Христа, Божия Дух, само когато 
вземете Неговото иго и сте готови да Му служите". 

"Христос не може да се прояви чрез един обикновен 
човек, тъй както и най-гениалният музикант не може да 
свири на една дъска, на която са опънати четири струни 
и да изсвири нещо хубаво; тъй и Христос не може да се 
прояви чрез един обикновен човек". 

"За да може да види и познае Христа, човек трябва да 
има ум, сърце, душа и дух като Неговите. Всички, на които 
Христос се е явявал преди да стигнат до това състояние, са 
падали с лицето си към земята". 
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"Когато в Евангелието се говори за слизането на Духа 
върху Исуса, разбира се онова съединение на Исуса с 
колективния Дух на Разумния свят, благодарение на което 
става възможно осъществяването на една Божествена идея 
на земята. Такъв е законът на земята - за да се върши 
Божието дело на земята, трябва един човек от земята да 
се съедини с едно Същество от Небето. В този случай 
Съществото от Небето беше Колективният Божи Дух". 

"Много Велики Души са слизали на земята преди 
Христа, но те не са могли да се справят с мъчната задача за 
повдигането на човечеството. Трябваше да слезе Христос, за 
да разреши тази съществена и важна задача, и да покаже 
на хората един опитен път, по който и те да я разрешат. 
Преди Христа Бог е пращал на своята нива слугите си -
пророците и светиите, но те не можаха да свършат работата 
като трябва. Когато Христос, Синът Божи слезе на земята, 
работниците от цялото Небе се съединиха с Него в Негово 
Име, за да довършат започнатото дело". 

"Христос е най-пълното проявление на Божията Любов, 
на Божията Мъдрост и на Божията Истина". 

"Христос е бил съединен с Бога, познавал е Бога 
и чрез това познаване на Бога Той победи смъртта, 
възкръсна и дойде при нашите души. Сега Той е при 
нас. По-напред 33 години Той беше затворен заедно 
с нас и Той ни научи как да излизаме от този затвор 
и как да победим смъртта и злото. Христос сега е 
отвън, в Онзи свят при Отца на Светлината. Той идва 
да посети нашите умове, нашите сърца. Той ще срути 
всички лъжливи учения. Кои са тези лъжливи учения? 
Те са онези елементи, мисли, желания и действия, които 
разрушават човешкото щастие, човешките умове и сърца, 
човешките души, човешкият дух, които всяват смърт, 
безредие и робство навсякъде и сковават нашия живот. А 
кое е Учението на Живота? То са всички онези елементи, 
които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които 
въздигат човешкия дух и човешкото сърце и внасят в 
него обич и Любов към всичко - това е живият Христос. 
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И затова Той казва: "За да имате тези основни елементи, 
които да внесат във вас Вечния Живот, непременно 
трябва да познавате Бога". 

"Отец, Син и Свети Дух, това са трите Велики 
Принципа, върху които почива както цялото Битие, така 
и животът. Средата за всички същества и за нашите души 
е Бог. Елементът, който носи Живот в себе си, е Христос, 
а условията, които спомагат за проявлението на Живота, 
седят в Светия Дух". 

"Христос дойде на земята именно затова, да извади 
хората от това течение, което е представено от Дървото 
за познаване на доброто и злото, което течение излиза от 
центъра на Битието и отива към периферията, към центъра 
на земята и да ги постави в обратното течение, в прилива 
на живота, което наричаме възкресение или Дърво на 
Живота. Дървото на Живота, това е Христос". 

"Защо днес хората почитат Христа? Защото Той изплати 
всичките им дългове, понесе всичките техни грехове. Ако 
Христос не беше пострадал, ако не беше дал нищо от себе 
си за хората, Той щеше да бъде един обикновен човек". 

"Всички чакат да дойде Христос от Небето. Но Той един 
път е слязъл вече. Втори път няма да слезе на земята. Бог 
слезе на земята, когато я създаде, когато направи света. Той 
и до днес работи върху света и ще стои тук, докато всичко 
уреди. След това Той ще се върне на Небето, заедно със 
всички свои чеда. Този Бог е винаги с нас и работи заедно 
с нас. Той ще ни събере и от нас ще образува Царство на 
Живота, на което ще съставяме коренчета, клончета, листа, 
цветове и плодове. Всеки лист ще бъде за изцеление и всеки 
плод - жива храна. Тогава ние ще бъдем Едно с Господа, 
тъй както всяка клетка, всяко клонче, всяко коренче и 
всеки лист съставят част от дървото". 

"Христос слезе на земята за да отнеме товара на 
хората и затова казва: Възложете товара си на Господа. Ще 
направите една обмяна: Господ ще вземе вашите страдания 
и ще ви даде радост. Като е слязъл на земята, Той е пожелал 
да ви направи щастливи". 

69 



Влад Пашов 

"Във всяка душа и във всяко сърце трябва да се роди 
Христос. Но всяко раждане е придружено със страдание. 
За да се роди, следователно, Христос в човешките души, 
непременно трябва да се премине това страдание". 

"С раждането на Христа се отбелязва една Велика 
епоха в света - явяването на Божия Син. Затова ние 
трябва да тържествуваме". 

"Когато се очистите и станете умни, постепенно когато 
се съгради вашия Храм, ще дойде и ще се роди Господ в 
него. А това, че се родил Исус Христос преди две хиляди 
години в Палестина, ни най-малко няма да ви ползва. Може 
да пеете тази песен още четири хиляди години, тя няма да 
ви помогне. Ще се издигнете само когато Ангелите влязат 
във вашата душа и кажат: Днес се роди в дома Давидов 
Спасителят. И когато се роди Христос за вас, тогаз ще 
бъдат там и Ирод, и Пилат, и първосвещеника Кайяфа". 

"Христос е израз на Втория Принцип на Бога, Той има 
стремеж да обедини всички същества. Това е стремежът 
на Христа да се прояви Бог индивидуално във всяка душа. 
Бог иска да си създаде в света малки къщички, в които 
да живее. Желанието на Христа, желанието на Втория 
Принцип е да вземе надмощие над клетките, монадите 
и да ги направи неразрушими, безсмъртни. Само тогава 
ще минем от преходното към неизменното. Ще влезем 
в областта на вечното съединение, вечната Божествена 
хармония. Затова е създаден света, за да минат сърцата на 
хората от Първия Принцип във Втория. Процесът е отляво 
надясно. За да бъдем щастливи, трябва да се съединим с 
Христа, иначе пътят ни е изгубен". 

"Всеки трябва да съедини двата Принципа в себе си с 
Христа. Само така ще бъдете полезни на обществото, на 
народа и на самите себе си". 

"За да избегнете лошите последствия от Първия Принцип, 
който носи нещастие, всеки ден дружете с Христа". 

"Аз не ви говоря за историческия Христос, но за този 
живия Христос, Който е у вас и между вас. Избийте този 
клин от ума си да мислите, че Христос е вън от вас. Христос 
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е Духът и когато хората разберат, ще го видят във всеки 
човек. Докато търсите Христа само в един човек, никога 
няма да Го намерите". 

"Да вярваме в Христа не значи да се изправим в 
църквата и да стоим благоговейно, но да бъдем в такова 
разположение, в такова състояние, каквото има Христос в 
душата си". 

"Казват, че Юда е предал Христа за тридесет сребър-
ника. Това не е още всичко, важно е коя е причината, която 
го застави да Го предаде. Причината за това предателство е 
много по-дълбока, отколкото хората си я представят. Кога-
то разберем истинската причина, която застави Юда да 
предаде Христа, ние няма да съдим никого. Благодарете 
на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на преда-
телство. Ако Христос не беше разпънат на кръста, нямаше 
да дойде и спасението на човечеството". 

"Христос иде сега и ще разпростре ръцете си върху 
цялата Бяла раса и тогава ще имаме един нов живот в 
Европа, ще стане цяло възраждане". 

"Христос, този Разумен Принцип, простира ръцете си от 
слънцето, и ако вие възприемете Неговата мисъл, желание 
и воля, и ако всичко това произведе промяна вътре във вас, 
за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едното 
е щастие на всичките, вие сте намерили Христа". 

"Христос казва: Вие Ме наричате Учител и Господ, и 
добре правите, защото съм. Христос е говорил много важни 
работи, които не са записани в Евангелието. Христос 
дойде да ви научи как да живеете в света. Някои казват: 
Достатъчно ни е това, което Христос е говорил и което е 
записано в Евангелието. Да, за спасението е достатъчно, но 
не и да ви научи как да живеете. И Йоан казва, че Христос 
толкова много е говорил, че ако би се написало всичко, то и 
книгите на целия свят, т. е. всички книги не са в състояние 
да поберат това, което Господ е казал. Това е вярно, защото 
Аз зная, че това, което Господ е говорил, в никоя книга не 
може да се предаде. Но и от това, което Христос е говорил, 
е предадена една много малка част". 
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"В Своите мисли, които изказал в Евангелието, Хрис-
тос е утаил, скрил нещо. Той е казал: Много неща има да 
ви кажа, но сега не може да носите. То е това, което ще 
представя зародиша на бъдещето, когато хората ще станат 
културни, за да могат да го разберат". 

"Любовта като един Велик Принцип трябва да проникне 
в човешките души. Само тогава може да се съединим с 
Христа и да станем братя, сестри и майки на Христа". 

"Преди две хиляди години Христос е дошъл, обаче 
тогава имаше едно злокобно съчетание на планетите. Това 
бе един кармичен закон, дето евреите не бяха в състояние 
да разберат Христа. Някои се сърдят, че евреите не са 
разбрали Христа. Много по-добре е, че не са го разбрали, 
защото ако биха го разбрали, светът щеше да бъде сто пъти 
по-лош, отколкото е сега". 

"Нашият Господ, на Когото ние служим, Той е верен, 
тъй се нарича. "Верен и Истинен", тъй го знаем ние, тъй 
се казва в Библията. И бих желал всички да знаят кой 
е Христос. Той се нарича Верен и Истинен. За Него ви 
говоря Аз. Аз искам този Верен и Истинен да Го турите на 
Неговия Трон и да казвате навсякъде: "Верен и Истинен е 
Бог, Който живее в нас". 

"Някои от учениците на Христа, макар и ученици, 
се съблазниха, когато Христос им казва: "Ако не ядете 
от плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате Живот в 
себе си". Това е един факт, месото на всички животни и 
всички растения, които употребяваме за храна, са тяло на 
Христа. Това е в буквален смисъл вярно. От осем хиляди 
години хората се хранят с плътта на Христа. Христос им 
каза: Вие ядохте от плътта ми и пихте от кръвта ми, но 
Вечен Живот не придобихте. Това е по форма в буквален 
смисъл, но по отношение на неговото Учение има нещо 
по-съществено: "Ако вие не ядете от плътта ми и не пиете 
от кръвта ми няма да имате Вечен Живот", т. е. ако вие не 
приемете моето Учение и не го приложите, не ще можете 
да живеете Вечен Живот". 

72 



Историческият път на Бялото Братство 

"Аз не говоря за историческия или за космическия, 
но за Живия Христос на Любовта, който сега живее 
в нашите души. Всяко благородно побуждение вътре 
в нашите души е резултат на Живия Христос, който 
живее в нас. Аз бих ви говорил и за космическия, 
и за историческия Христос, но засега ви говоря за 
мистичния Христос, за Христа, който се проявява в 
човешката душа". 

"Положителна философия трябва да има човек, за да 
види Христа. Туй чувство искам да видя пробудено във 
вас, но затова трябва да намерите своята сродна душа 
от Небето. Павел казва тази мисъл малко по-другояче. 
Той казва: "Нито жена без мъж, нито мъж без жена". С 
това той подразбира, че двата сегашни Принципа М ъ ж 
и Жена трябва да се слеят в една Душа и тази Душа 
да намери другата своя Сродна Душа от Небето, само 
тогаз Христос ще бъде между тях Третият". 

"Христос е един от най-великите човеци, който 
някога е слизал на земята, най-чистият човек, който 
някога се е явявал на земята, най-възвишената душа, 
която някога е посещавала този свят, най-великият 
дух, който някога е озарявал човешката мисъл". 

"Христос е навсякъде, в цялата Природа. И ние 
можем да влезем във връзка с Него, ако сме готови да 
приложим Неговото Учение. И когато го приложим, ще 
станем силни и мощни". 

"Ако дойде днес Христос, Той ще проповядва на 
първо място Любов, братство и равенство, защото 
еволюцията на човечеството това го изисква. Този 
Закон сега е необходим. Няма друга сила в света, 
която да може да свързва хората, не да ги съединява, 
но да ги сдружи, да ги примири, както Любовта". 
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4. ХРИСТОС И РАЗВИТИЕТО НА 
ЧОВЕЧЕСТВОТО 

Бог се проявява в Битието чрез два Разумни Принципа, 
които Окултната Наука нарича Първи и Втори. Чрез тези 
два Принципа Първата Причина строи света и внася 
Живота в него. Учителят казва, че Първият Принцип е 
силен, мощен, груб и страхотен в своите проявления. Той 
динамизира и изважда света от състоянието на покой и го 
подготвя за нов живот. Според Учителя Първият Принцип 
е създал всички материални светове със всички сили и 
енергии, които строят формите. Той е Принцип на вечната 
борба, на вечното разрушение и разединение. Той е обсебил, 
разединил и индивидуализирал съществата. С една дума, 
той е Принцип на разрушението, който същевременно 
създава, но това, което създава, не е организирано и няма 
Живот в себе си. 

Вторият Принцип е, който организира света и внася 
Живот и Единство. Неговият стремеж е обединението на 
всички същества в едно Велико Цяло. Него Го наричат още 
Принцип на Любовта, който носи Живота и организира 
света, който Първият Принцип е създал. 

С всеки един от тези Принципи има и същества, които 
им служат. И всяка група от същества въплъщава в себе си 
стремежа на Принципа, на който служат. Като служители 
на тези два Принципа се явяват велики космични Същества, 
които имат грамадни знания, сила и мощ. И те имат свои 
представители и между човеците от нашата земя, имат свои 
Школи между хората. Дейността на тези два Принципа 
в живота на хората и в света въобще е преплетена и 
едновременна, вследствие на което се пораждат големите 
противоречия и контрасти в живота на хората. И всичко 
това си има свой дълбок смисъл и целесъобразност, защото 
в Природата няма нецелесъобразност. 
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В Школите и на двата Принципа се изучава Окултната 
Наука, но като се дойде до методите, които се прилагат за 
развитието на човека, там вече двете Школи се различават. 
Когато някой тръгне в пътя на Първия Принцип, той 
може да придобие грамадни знания и сили, но по силата 
на Принципа, на който служи, в края на краищата ще се 
разруши и самоунищожи и всичките му усилия ще отидат 
напразно. Но понеже Бог е Любов, на всяко същество, 
независимо в кой път върви, му се дава възможност да 
си спомни и да се спаси. Същата възможност е дадена на 
съществата, които служат на Първия Принцип. Един ден 
и те ще познаят Истината, ще приемат Любовта, която 
организира света и внася Вечния Живот. Така че, не само 
големите знания и владеенето на сили са, които определят 
ученика на Бялото Братство. Но същественото за ученика 
на Бялата Школа е, че той цял се себеотдава в служене 
на Великата Любов. И в процеса на това служене той се 
повдига и усъвършенства. Той не се стреми да прояви 
себе си лично, но винаги се стреми да прояви Любовта, 
Божественото Начало. Докато учениците на Първия 
Принцип се стремят към придобиване на знания и сили, 
към лично усъвършенстване, за да изпъкнат те, за да се 
проявят лично те. 

Тук ще спомена една окултна легенда, която ни 
разкрива един космичен факт. В началото на създаването 
на нашия космос, преди милиарди години из недрата на 
Битието се пробужда едно мощно космично Същество, 
което озарява със Светлината си цялата вселена. То е било 
с грамадна мощ и сила и нямало равно на себе си. Казва 
легендата по-нататък, това велико същество помислило, че 
няма нищо по-мощно от него в света. То си въобразило, 
че е самият Бог, всесилният Господар на света. Но за 
негово голямо нещастие и изненада, от този миг неговата 
Светлина започнала да се намалява, почнало постепенно да 
губи силата си и да се чувствува все по-ограничено. Това 
същество е известно в Окултната Наука под името Луцифер. 
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Пак по същото време из недрата на Битието се появява едно 
друго едно велико и мощно Същество. То също се отличавало 
с голяма Светлина, Знание и мощ. Но то нямало гордостта и 
самозабравата на първото Същество, а е било проникнато от 
велико Смирение. Това второ Същество вече съзнава, че то 
е само проводник, проявление на тази Реалност на Битието 
и отдава себе си напълно в служба на тази Реалност. У него 
няма стремеж да прояви себе си, но то напълно се себеотдава 
да прояви Великото в света. И с него се случва обратното 
явление. Това Същество почнало да се чувства все по-силно и 
по-мощно и Светлината му се увеличавала, докато обгърнала 
цялата вселена. Това Същество е известно в окултната наука 
под името Христос. 

Тази легенда, която отговаря на един космичен факт, 
ни показва основните черти и методите на двете Школи, 
на двете Братства, Бялото и Черното. Докато в Школите на 
Бялото Братство на пръв план стои въпросът за служенето 
на Великото в света, то в другата Школа на пръв план стои 
въпросът за личното съвършенство. 

Велика е Мистерията, която забулва Пътя на човека, 
неговото слизане в материята и неговото възлизане. Един 
факт от космично естество, предаден под формата на 
легенда ни показва, че човек някога е изгубил това, което 
е имал, изгубил е богатството си. Или казано на друг език, 
изгубил е безсмъртието си. Човек по естество е безсмъртен и 
дотогава, докато е живял по Закона на Любовта, той е имал 
това Божествено благо. Но по една или друга причина той 
изгубва своето безсмъртие. И тогава се почна дългият процес 
на раждане и прераждане, в които той се учи и търси път да 
възвърне изгубеното наследство, да възвърне безсмъртието. С 
грехопадането си човек изгубва и Пътя към Бога в себе си и 
сега тръгва отново да намери този Път. Той изгубил връзката 
с Висшето в себе си. Щайнер казва на едно място: "След 
грехопадането човешката душа изгуби силата да почувствува 
своята дълбока вътрешна природа, изгуби способността да 
намери Бога в себе си. Чрез импулса, който Христос даде на 
човечеството, чрез Голготската Мистерия, Той възвърна на 
човека тази възможност да намери Път към Бога в себе си". 

76 



Историческият път на Бялото Братство 

В тези няколко думи се крие дълбокият смисъл 
на мисията на Христа и Неговата роля и значение за 
развитието на човешката душа. Това е една Велика 
Тайна, която се знае само в Школата на Бялото Братство, 
което представя единственият Път, по който може да се 
възвърне безсмъртието на човека. На друго място Щайнер 
казва: "Само Любовта може да възвърне безсмъртието на 
човека". А Учителят постоянно говори за Любовта, че тя 
е единственият Път, по който човек може да придобие 
безсмъртния Живот. Христос казва: "Аз дойдох да ви 
дам Живот и то преизобилно. Като казва "Аз", Христос 
подразбира Великия Принцип на Любовта. Защото според 
Окултната Наука на Бялото Братство, Христос е изяв-
ление на Любовта. 

Христос е онзи Път, по който човек може да намери 
Бога в себе си. Без Христа, без Любовта човек не може 
да намери Пътя към Бога. Христос е онзи мощен фактор, 
който стимулира човешката душа в нейното развитие и 
който й дава всички условия да се развива и да възвърне 
изгубеното наследство. И човек в течение на своето 
развитие трябва да намери и познае Христа. Който не 
Го намери, не може да намери онази Сила, Любовта, 
която спасява душата. А можем да намерим и познаем 
Христос само когато Му служим. И Шри Кришна казва на 
Арджуна: "Само с преданост се стига до Мене". Без работа 
за Великото дело, за което работи Христос, ние не можем 
да Го познаем. А душата, която не може да познае Христос, 
това е едно нещастие за нея, защото тя без Него не може да 
намери Пътя към Бога, не може да намери безсмъртието, 
към което се стреми. А щом една душа не може да намери 
безсмъртието, то всичкото й съществуване е безсмислено. 
Затова Учителят казва: "Христос е това Същество, което 
дава на земния живот Смисъл и значение. Трябваше да 
се заличи от земята името Човек, ако не беше Христовия 
импулс. Без Христа земното човечество не би могло да 
намери Пътя към Бога. След грехопадането си човечеството 
изпадна в дългове и грехове, от които само със собствени 
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усилия не би могло да се отърве. Христос дойде на земята, 
за да даде условия и възможност на човечеството да си 
изплати дълговете". 

Христос казва на учениците си: "Идете и проповяд-
вайте това Евангелие по цялата земя и Аз ще бъда с вас 
до скончанието на века". И Христос от началото на човеш-
кото битие до днес ръководи човечеството. Той е главният 
фактор в процеса на човешкото развитие. Той е, Който 
стимулира човека към всичко възвишено и благородно. Той 
е, който даде на човека възможност да възвърне изгубеното 
си богатство. Той е Вдъхновител и Ръководител на всички 
Велики Учители на човечеството, всички те са говорили от 
Негово Име. Затова Учителят казва"Христос е Вдъхновител 
на всички Откровения във всички времена и епохи". 
Учителят казва още: "Главен обект на Библията е животът 
на Проявения Бог в света, или проявлението на Христа. 
Животът на всички пророци и апостоли е все изявление 
на Божествения Живот в тях. Централно лице в Библията 
обаче е Христос. За да се разбере живота на Христа в 
широк смисъл на думата се изисква един гениален ум". 

Христос е онзи Бог, който под различни Имена е 
ръководил всички мирови религии и култури в миналото. 
Той е Онзи, който е говорил чрез устата на всички пророци 
и Учители. Той е, Който е вдъхновявал и вдъхновява всички 
гении и ръководители на човечеството. Учителят казва: 
"Онзи Бог, който говореше на Мойсея и водеше еврейския 
народ през пустинята, това беше Христос, Проявеният Бог. 
Един е Той, който се проявява във всички религии под 
различни Имена: Кришна, Ехова, Брама и прочие. Така 
че, всички религии в тяхната първоначална чистота са 
вдъхновени все от Христа". 

По този въпрос Блаженият Августин казва: "Във всички 
религии има нещо истинско и това, което в тях е истинско, 
това е Християнството в тях, преди да е бил Христос на 
земята". А Учителят казва: "Съвременните хора мислят, че 
Християнството е ново Учение от преди две хиляди години. 
Не, не е ново това Учение. То е минало през три епохи. 
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Първата епоха датира от създаването на човека по Образ и 
Пподобие на Бога. Този човек и до днес още живее в рая. 
Втората епоха е от времето на втория човек, направен от 
пръст и за непослушание изгонен от рая. Третата епоха е 
епохата на сегашното човечество, когато човек се доби вън 
от рая". Посветените от всички времена са познавали и са 
били във връзка с Христа и са били под Негово ръководство. 
Всички те са знаели, че всичко възвишено, благородно и 
красиво в живота на човечеството е стимулирано от Него. 

В днешно време всеки, който иска да работи за 
благото и повдигането на човечеството, няма какво да 
основава нови Школи, но да се присъедини към Великото 
дело на Христа. Защото само Христос е, Който работи 
за повдигането на човечеството, защото Той е гарантът, 
както казва Учителят, на човечеството пред Бога. Когато 
човечеството е слизало от Невидимия свят към гъстата 
материя и изпаднало под влияние на тъмните сили, Той 
непрекъснато е водил борба с тъмните сили, за да не бъде 
заличено човечеството на земята. 

Учителят казва: "Събраха се боговете на съвет под 
председателството на Господа Исуса Христа, за да създадат 
човека". Значи, Христос е взел инициативата за създава-
нето на човека. Той е станал гарант пред Бога за раждането 
на човека в света. И затова Той винаги се грижил за пра-
вилния ход на неговото развитие. Защото, както споменах 
и в началото на това изложение, в проявлението на 
Битието вземат участие два Принципа, Първи и Втори. 
Христос е изявление на Втория Принцип. Но понеже в 
процеса на проявлението вземат участие и съществата от 
Първия Принцип, затова служителите на Втория Принцип, 
начело с Христа, винаги е трябвало да противодействат на 
намесата на служителите на Първия Принцип в процеса на 
развитието и организирането на човешкия живот. 

Първата голяма намеса в подкрепа на правилното 
развитие на човечеството е станало през Лемурийската 
епоха, когато се е формирало човешкото тяло и ако не е 
била намесата на Христа да противодейства на тъмните 
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сили, органите в човешкото тяло щели да се развият 
деформирано и човек щял да бъде не човек в днешния 
смисъл на думата, а само изрод на човек. Втората голяма 
атака, предприета от тъмните сили е станала в Атлантския 
период, за да разкъсат връзката, която съществува между 
мисълта, чувствата и волята и по такъв начин да осакатят 
психиката на човека и да спънат развитието на човешката 
душа. Тук пак се намесва Христос и спасява единството 
на човешката психика и осигурява нормалното развитие 
на човешката душа. Третият удар от страна на тъмните 
сили е бил по времето, когато Христос слезе на земята, с 
което се предотвратява разлагането на човешкия Аз, чрез 
когото се проявява Духът. Това е само един бегъл поглед 
на една борба от милиони години, която е водил Христос за 
повдигането и развитието на човечеството. Христос и днес 
работи и не е престанал да работи за организирането на 
човека и човечеството. 

Онези, които не познават Христа и които имат невярна 
представа за развитието на човечеството и факторите на 
това развитие, очакват Христос да дойде на земята. Едни Го 
очакват да дойде на облаците, а други Го чакат да дойде във 
физическо тяло като човек. Но Христос не е напускал земята 
и не е престанал да работи и винаги е бил във връзка с 
онези, които работят за Великото дело, за което Той работи. 
И Той казва: "Идете и проповядвайте това Евангелие по 
цялата земя, и Аз ще бъда с вас до скончанието на века" 
и още: "Където са събрани двама или трима в Мое Име, 
там съм и Аз". Така че онези, които работят за Великото 
дело, Христос е винаги с тях. Христос днес се проявява 
чрез мисълта на всички гении, на всички учени, на всички 
работници за благото и повдигането на човечеството. Няма 
днес дело, което да е за благото на човечеството, което да 
не е стимулирано от Христа. И когато Христос заговори 
чрез умовете и сърцата на всички хора, тогава в света ще 
има един нов ред и порядък. А онези, които очакват Христа 
като личност в едно тяло, те не очакват този велик Дух, 
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за Който става дума тук, но очакват някакъв измислен от 
тях Миров Учител. Учителят казва: "Христос това е Бог, 
Който се разкрива в света. Христос, това е Любовта, която 
хлопа на всяка врата". И онзи, който отвори на Любовта, 
който се отдаде в служба на Любовта, ще намери Христа, 
ще познае Бога в себе си и ще може да работи за благото 
и повдигането на човечеството. И както казва Учителят, 
стремежът на Христа е да вземе надмощие във всички 
съзнания, във всички живи клетки, които образуват телата 
на хората и да ги направи безсмъртни и неразрушими. 
Това значи, че само когато човек се проникне от импулса 
на Христа, само тогава ще намери Пътя към безсмъртието, 
защото този импулс ще внесе в човека безсмъртен Живот, 
който той е изгубил. 

Когато човек пристъпва към проучването на Окултната 
Наука под импулса на Христа, той приема едно благо, което 
не е благо само за него, но за цялото човечество. Защото 
Христос е онази мощна творческа сила, която оплодотворява 
нашия живот и благодарение на Него нашия живот добива 
цена. Идеите, проникнати от Христа, са реални зародиши 
на една бъдеща действителност, казва Щайнер. А идеите, 
които не са проникнати от Христа, те са осъдени да увехнат 
като безплодни цветове. 

Разсъждавайки върху тази основа можем да извадим 
заключението, че всички учения, които се проповядват вън 
от Христа, т. е. вън от Великата Божия Любов, която работи 
по Законите на Божествената Мъдрост и която има за обект 
Божествената Истина, са осъдени на смърт и са безплодие. 
Всеки, който търси друг път, ще се натъкне на хиляди 
пречки и ще осакати хиляди души, които биха попаднали 
под негово влияние. Затова Щайнер казва, че е нещастие 
за човешката душа, която не познава Христа, защото без 
това познаване не може да намери Пътя към Бога в себе 

си и идеите и стремежите ще останат безплодни. А пък 
познаването на Христа е реална придобивка за човешката 
душа, защото това познание най-първо ще оплодотвори 
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идеите им, ще осмисли стремежите им и ще отвори вратите 
към Висшите светове, които сега са недостъпни за нея. 
Това познание води към придобиването на щастието, което 
е копнеж на всяка душа. Всички души, всички хора се 
стремят към щастие, но само онези могат да се доберат 
до живота на щастието, които дойдат до познаването на 
Христа, защото щастието подразбира живот в един уреден 
свят. А само Христос, само Любовта организира света и 
може да възвърне изгубеното щастие. 

Стремежът на Христа е да подигне и спаси всички 
паднали души. Защото, както казах отначало, когато 
приведох легендата за Христос и Луцифер, Той Се отдаде в 
служба на Великото, на Любовта, която строи и организира 
света. И онзи, който иска да върви в Пътя на окултното 
познание без фантазии и спекулации, трябва да знае 
основната Истина, че Христос е, Който организира света, 
че Той е, Който води развоя на цялото човечество и го води 
към спасение и съвършенство. 

Всички благородни стремежи и копнежи както в 
отделния индивид, така и в цялото човечество са резултат 
на импулса на Христа. Всички постижения в науката и 
културата, всички духовни културни ценности и постижения 
са резултат на този импулс. Всичко благородно и възвишено 
в европейската култура е израз на този импулс. Великите 
гении на човечеството с ясно съзнание са изпълнявали 
ролята си като служители и проводници на този импулс. 
Затова Учителят казва: "Христос е Вдъхновител на всички 
Откровения във всички времена и народи". И никой да 
не си прави илюзии, че вън от този импулс може да има 
някакви реални придобивки и постижения, може да има 
някаква култура. Този импулс все по-силно и по-силно 
започва да се чувства от човечеството, все повече и повече 
готови души заработват в унисон с него. И когато хората се 
проникнат напълно от Христовия импулс ще почувстват, че 
са братя и разединението, което съществува между тях ще 
изчезне. Само когато хората се проникнат от този импулс 
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ще могат да се почувстват като братя, само тогаз ще може 
да се въдвори Царството на братството и хармонията, където 
интересите на цялото са общи за всички братя на Христа. 

Учителят казва: "Христос всеки ден идва при нас и ни 
казва: Направи това заради Мен, направи онова заради 
Мен. Когато някой ти каже обидна дума, Христос ще дойде 
пръв при тебе и ще ти каже: Прости му заради Мен. Кажеш 
ли, че не можеш, че ти е мъчно, ти не си изпълнил Волята 
Божия. При тебе дойде някой бедняк и Христос ти каже в 
този момент: Дай новата си дреха на този бедняк. Кажеш 
ли, че ще дадеш старата, ти пак не си изпълнил Волята 
Божия. Този беден може да е някой светия, може да е и 
сам Христос". 

"Тъй че когато говорим за Христа, всякога трябва 
да разбираме Първия Образ в света, Първото Начало 
па човешката еволюция и на човешкия род". Така седи 
великият въпрос, казва Учителят. А Щайнер казва: "Цялото 
земно съществуване не би имало никакъв смисъл във 
вселената, ако в пределите на това земно съществуване 
не е произлязла Мистерията на Голгота. И ако някой от 
обитателите на далечните светове биха могли да видят 
какво представлява от себе си земята, те не биха могли да 
намерят никакъв смисъл в нейното развитие, ако не беше 
живял, умрял и възкръснал Христос. Благодарение на 
Голготското събитие животът на земята придобива смисъл 
и съдържание за Вселената". 

А Учителят казва: "В Гетсиманската градина Христос 
се намираше пред голямата задача, от която зависеше 
благоденствието на цялото човечество. Затова Христос 
казва: За този час дойдох Аз в света". От тези думи 
проличава голямата важност на Голготската Мистерия, а 
от нея ролята и значението на Христа за развитието на 
човечеството на земята. 

Имайки предвид всичко казано дотук ни става ясно, че 
без Христовия импулс, без Христа и Неговото познаване 
човек би изгубил пътя си в живота. И следователно, всеки 
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опит да се ръководи човечеството без познаването на Христа 
е безплоден и същевременно опасен. И затова, когато говорим 
за Единството на Оокултните Школи като разсадници и 
носители на Светлината и огнища за ръководството на 
човечеството, трябва да имаме предвид, че всички Школи 
трябва да се проникнат от Христовия импулс, да заработят на 
тази вълна, в която Христос работи, тогава може да се говори 
за Единство на знанието и единство в работата. Но онези, 
които не познават Христа и още не са почувствали Неговия 
мощен импулс и говорят за Бялото Братство, за ръководство 
на човечеството, всъщност сами не разбират какво говорят и 
правят. Всеки, който дойде в света и претендира да даде Път 
и метод на хората как да живеят, който претендира за Учител 
и Ръководител на човечеството, трябва да познава Христос, 
да е във връзка с Него и да е едно изявление на Бога, да 
има ясно съзнание, че е във връзка с Бога. Защото Христос 
е единствената връзка между проявеното и непроявеното. 
Всеки опит вън от Христа да се помогне на човечеството е 
безплоден, всеки опит вън от Любовта е безплоден. Защото 
всеки, който е проникнат от Любовта и е просветен от 
Мъдростта, той е непременно в Пътя на Христа. Но всеки 
друг стимул няма да ни изведе на Неговия Път. И Христос 
сам казва на учениците си: "Вие не се наричайте учители, 
защото един е вашият Учител - Христос, а вие всички сте 
братя". Христос от две хиляди години е все между хората 
и ако Християнството се крепи, това се дължи на факта, че 
Христос и сега живее между хората и ще продължава вечно 
да живее, докато проникне във всички души и ги направи 
безсмъртни, и обедини човечеството в едно велико Братство. 

И тъй, Христос е онзи мощен Дух, Който е ръководил 
човечеството в течение на милиони години, Който продължава 
и днес да го ръководи и за бъдеще ще го ръководи. И когато 
говорим за Христа като Ръководител на човечеството, не 
разбираме под това име само една титла, но едно реално 
Същество, което има зад себе си целия Божествен свят. И 
както казах и по-рано, Той е, Който е вдъхновявал всички 
Учители и пророци в миналата история на човечеството. 
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Той е, Който е стимулирал всички религии и култури, 
той е, Който вдъхновява и ръководи и днес човечеството 
и неговия възходящ път. В този смисъл всички религии 
на миналото в тяхната първична чистота са само стъпала, 
стадии от Всемирната Религия на Любовта, която сам 
Христос донесе в света. Всички минали религии са били 
методи да се подготви човечеството за Великото Учение на 
Любовта, което сам Великият Учител възвести. Разбрано 
в този смисъл Християнството като Религия на Любовта е 
в началото на своя възход и е бъдещата Мирова Религия. 
В това отношение безплодни са опитите на някои да 
омаловажат ролята на Христа в развитието на човечеството 
и да отричат мисията на Християнството, като лансират 
мъгляви идеи за някаква си Мирова Религия, непонятна 
за самите тях. Учителят казва: "Дейността на Бялото 
Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за 
мисия да подготви човечеството за Християнството, за 
Божественото Учение. Клонът на Бялото Братство, който 
работеше в Палестина създаде Есейската Школа, от която 
излязоха всички пророци на Израиля и имаше за задача да 
подготви хората, които да разпространят Християнството 
по лицето на цялата земя. Клоновете, които създадоха 
богомилството и розенкройцерското движение имаха за 
задача да дадат методи и приложение на Християнството. 
Всички тези клонове са ръководени от Велики Посветени, 
които са били във връзка с Христа. Центърът на дейността 
на Бялото Братство днес е в България и има за задача да 
разпространи Християнството в славянството и да даде 
методи за приложение на Учението и да подготви чове-
чеството за Новата раса, за Новата епоха, която иде вече 
в света и в която ще се приложи Учението на Любовта в 
неговата пълнота и съвършенство. И върху тази Основа на 
Любовта ще се изгради Новата култура и новите обществени 
форми. Хората ще познаят, че са братя и всички ще имат 
само един Учител - Христос, който ще царува за вечни 
времена в човешките души и ще въдвори Царството Божие 
на земята". 
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6. ИСУС ОТ НАЗАРЕТ 

Учителят, говорейки за отношението между Исус и 
Христос, казва: "Разликата между Исус и Христос е такава, 
каквато е разликата между нашето слънце и централното 
слънце на нашата галактика, което е 75 милиона пъти по-
голямо от нашето. Така и Христос е 75 милиона пъти по-
велик от Исус". Съвременните хора, всеки според степента 
на своето развитие, схващат този проблем. Но той си 
има своя обективна стойност, понеже отговаря на един 
определен факт. 

Исус от Назарет, както го описват в Евангелията, е 
роден в Палестина и неговото раждане определя началото 
на Новата епоха. Матей описва цялата родословна линия, 
по която иде Исус, като почва от Авраама, започвайки 
Евангелието с думите: "Родословието на Исуса Христа, 
сина Давидов, сина Авраамов". Като изрежда родовете, 
казва: "Иесей роди цар Давид, а цар Давид роди Соломона 
от Уриевата жена" и като следва родовете, казва: "Матана 
роди Якова, а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която 
се роди Исус, който се нарича Христос". 

Марко не говори нищо за раждането на Исус, а почва да 
говори за Йоан Кръстител, който ще приготви пътя на Христа 
и след това говори за Кръщението, където казва: "И тутакси, 
като излезе от водата видя, че се разтвориха Небесата и 
Духът като гълъб слезваше над него. И Глас биде от Небето: 
Ти си Син Мой възлюбени, в Когото благоволих" 

Лука чак в трета глава, след като говори за Кръщението 
на Исуса, казва: "Когато се кръсти Исус и се молеше, 
отвори се Небето и слезе Дух Святий в телесен вид като 
гълъб върху него. И Глас биде от Небето, Който казваше: 
Ти си Син мой възлюбени. В Тебе благоволих". 

"И сам Исус начнуваше да е около 30 години. Според 
както Го мислеха беше син на Йосифа, който беше син 
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Илиев", а Илий Мататов и т. н. и стига до Натан, а Натан 
Давидов и стига чак до Адама. 

При Матей Йосиф е роден от Яков, който иде по 
Соломонова линия, а при Лука Йосиф е роден от Илий, 
който иде по Натанова линия. Тук ясно става въпрос за 
двама Йосифовци и двама Исусовци. 

А Йоан никак не се спира за родословието и раждането 
на Исуса. Той говори за Словото, за Логоса, който е станал 
плът и след като говори за Кръщението, след това почва да 
описва дейността и живота на Исуса Христа. 

Ще приведа двете родословни книги за да се види, че 
те говорят за две съвършено различни родословни линии. 

При разглеждане на родословните линии се вижда, че 
Лука говори за 76 имена, а Матей за 41. И виждаме, че 
независимо от обратното изреждане на родовете, има пълно 
съвпадение на имената, само между Авраама и Давида, 
но и във всички останали родове те съвсем не съвпадат. В 
самото число на родовете между Давид и Исус двете книги 
напълно се различават: Матей изброява 27 поколения и 
имена, а Лука 42. И така имаме: 

От Адам до Авраам Матей не дава никакви имена, 
Лука дава 20 имена. 

От Авраам до Давид Матей дава 14 имена, Лука дава 
14 имена. 

От Давид до Исус Матей дава 27 имена, Лука дава 42 
имена. 

Понеже Матей не говори за родовете преди Авраам, а 
почва от Авраам, като проследим двете таблици виждаме, 
че от Авраам до Давид и двете таблици споменават 
последователно едни и същи имена. И така имаме следната 
таблица: 

М А Т Е Й Л У К А 

2. Исак 
3. Яков 
4. Юда 

1. Авраам 21. Авраам 
22. Исак 
23. Яков 
24. Юда 
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5. Перец 
6. Хепрон 
7. Рам 
8. Аминадаб 
9. Нахесон 

10. Салма 
11. Бояз 
12. Овид 
13. Йесей 
14. Давид 

25. Перец 
26. Хепрон 
27. Рам 
28. Аминадаб 
29. Нахесон 
30. Салма 
31. Бояз 
32. Овид 
33. Йесей 
34. Давид 

От Давид до Исус има пълно различие между Матей 
и Лука: 

14. Давид 34. Давид 
15. Соломон 35. Натан 
16. Ровоям 36. Мататата 
17. Авия 37. Мена 
18. Аза 38. Мелея 
19. Йосафата 39. Елакаим 
20. Йорама 40. Йоанам 
21. Озия 41. Йосиф 
22. Оатама 42. Юда 
23. Ахаза 43. Симеон 
24. Езекия 44. Левий 
25. Манасия 45. Матат 
26. Амон 46. Йорим 
27. Йосия 47. Елиезер 
28. Ехония 48. Исус 
29. Сеалтиел 49. Ир 
30. Зоровавел 50. Елмадан 
31. Авиуда 51. Косан 
32. Елиаким 52. Адий 
33. Азора 53. Мелхий 
34. Садока 54. Нирий 
35. Ахима 55. Сеалтиел 
36. Елиуда 56. Зоровавел 
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37. Елиазар 
38. Матана 
39. Яков 
40. Йосиф 
41. Исус 

57. Риса 
58. Йоанам 
59. Йода 
60. Йосех 
61. Семеин 
62. Мататия 
63. Маарт 
64. Нагей 
65. Еслий 
66. Наум 
67. Амос 
68. Мататия 
69. Йосиф 
70. Яанай 
71. Мелхий 
72. Леви 
73. Матат 
74. Илия 
75. Йосиф 
76. Исус 

Родословните книги на Евангелията съдържат много 
дълбоки Тайни. Който вижда и разбира тези Тайни, той 
ще разбере привидните противоречия, които съществуват 
в Евангелието. Според Окултната Наука двата списъка на 
родовете същевременно представляват редици от степени на 
един езотеричен Път, който Път е бил следван в Школите 
на есеите. Чрез преминаването през тези степени душата 
на ученика се пречиства и той се издига все по-високо и 
по-високо. Двете родословни дървета представят от друга 
страна двата пътя на човешкото развитие - инволюционния 
и еволюционния. Дървото на Матея върви отгоре надолу 
и показва как постепенно човешкото съзнание слиза от 
Висшите светове до ограниченото земно съзнание. Дървото 
на Лука почва от земята, от Исус и отива до Бога. Това 
е еволюционния процес, в течение на който човешкото 
съзнание все повече се разширява и се слива с Великото 
Божествено Съзнание. 
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Сега ще предам подробно как различните евангелисти 
описват раждането на Исус. 

Матей описва раждането на Исус по следния начин: 
"Мария, неговата майка, беше сгодена за Йосиф. Но още 
преди да осъзнаят, че са имали съвместен живот оказа се, 
че тя бе заченала дете чрез силата на Светия Дух. Йосиф, 
нейният мъж, предаден на Божествен ред, не искаше да 
каже нищо лошо за нея и реши да не накърнява нейната 
тайна. Но докато размишляваше, явява му се Ангел Госпо-
ден на сън и му казва: Йосифе, сине Давидов, не се оставяй 
да бъдеш заблуден, считай Мария за твоя жена, защото 
плодът в нейната утроба е заченат чрез силата на Светия 
Дух. Тя ще роди син, който трябва да наречеш Исус, защото 
Той ще изцели своите от болестите на греха. Всичко това 
стана, за да се сбъдне Словото, което Господ изрече чрез 
устата на пророците: Ето, Девица ще зачене и ще роди син, 
Той ще бъде наречен Емануил, което изтълкувано значи 
Бог всред нас. И като стана Йосиф от сън, той стори както 
бе му казал Ангелът, взе Мария при себе си като своя 
жена. Той нямаше съзнание, че е общувал с нея и като 
роди сина си, той му нарече името Исус". 

Във втора глава се описва поклонението на Мъдре-
ците от Изток, наречени Царе Свещеници, които дошли от 
Изток и казали: "Къде се намира новороденият, който е 
предназначен да бъде Цар юдейски? Ние видяхме Неговата 
звезда в страните на Изтока и дойдохме да Му се поклоним. 
Ирод, като чул това, се смутил и заедно с него целия град. 
Той събрал първосвещениците и книжниците да ги пита 
къде е мястото за раждане на Христа според Писанието. 
Те му отговорили, че е писано, че ще се роди във Витлеем 
юдейски. Тогава Ирод повикал при себе си Мъдреците и в 
таен разговор с тях се осведомил точно за времето, когато 
се е появила звездата. Той ги изпратил във Витлеем и им 
поръчал каквото узнаят за мястото за раждане на детето, 
да му го съобщят, за да отиде и той да му се поклони. 
Като излезли Мъдреците от Ерусалим звездата, която 
бяха видели на Изток пак се яви и им показваше пътя. 
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Като видяха звездата, те се зарадваха. Като стигнали във 
Витлеем, те намерили детето и майка му Мария, паднали 
ниско и му се поклонили. Като отворили съкровищата си, 
поднесли му даровете си: злато, смирна и ливан. На сън Бог 
им казал да не се връщат при Ирод, а да се върнат по друг 
път. И те тайно се върнали в своите страни. След тяхното 
заминаване Ангел Господен се явява насън на Йосифа и 
му казва: Стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет. 
Там трябва да останеш, докато отново ти кажа. Защото 
Ирод ще търси детето да го убие. Той стана, взема детето 
и майка му и посред нощ тръгна за Египет. Там остана до 
смъртта на Ирод. Трябваше да се сбъдне Словото, което 
Господ изтече чрез пророците: "От Египет повиках Сина 
Си". Като узнал Ирод, че е изигран от Мъдреците, той се 
разгневил и заповядал да избият всички деца в цялата 
околност, които са били родени през последните две годи-
ни. Когато Ирод умрял, явява се Ангел Господен насън на 
Йосифа и му казва: "Стани, вземи детето и майка му и иди 
в Израилевата земя, защото умряха тези, които търсеха 
душата на детето". И той направи както му. каза Ангелът, 
върна се в Израилевата земя, но понеже чу, че в Юдея 
царува синът на Ирод, убоя се да иде там. Като следваше 
едно Откровение, което му бе дадено насън, той отиде в 
Галилея и се засели в град Назарет, за да се сбъдне Словото 
на пророците: Той е определен да стане назорей или ще 
се нарече назорей. След това в трета глава Матей описва 
Кръщението в Йордан от Йоан Кръстител. След това следва 
изкушението от дявола и проповедта по цяла Галилея. 

Това е описанието на Матея за раждането на Исус. 
Тук Ангелът се явява на Йосиф и му казва, че Мария 
ще роди син, който е заченат от Светия Дух. След това 
забележително е явяването на Мъдреците, които на Изток 
видели звездата Му и дошли да Му се поклонят. Като 
влез-ли в Ерусалим звездата изчезнала, а като излезли тя 
пак тръгва пред тях и ги води до Витлеем, където намират 
детето и му се покланят, като му поднасят подаръци: злато, 
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смирна и ливан. След това следва бягството в Египет 
и връщането от Египет, и настаняването в Назарет. Но 
винаги Ангелът се явява на Йосиф, а не на Мария. Исус 
се ражда по линията на Йосиф, който води началото си от 
Соломона. Значи, раждането на Исус тук е оповестено от 
Ангела на Йосиф. Забележително е, че Царете Свещеници 
от Изток виждат звездата му. Учителят казва, че тази 
звезда е представяла живи Същества, които са водили 
Мъдреците, а Щайнер казва, че тази звезда е бил духът 
на Заратустра, което име се тълкува Златна звезда, който 
идвал да се въплъти в детето Исус от Назарет. Мъдреците, 
това са ученици на Заратустра от миналото, които идват да 
се поклонят на своя Учител, който иде в ново въплъщение. 
За бягството в Египет Учителя казва: Защо Йосиф не избяга 
с Исус и Мария в Асирия или Вавилон или другаде, а 
отиде в Египет, и отговаря: Защото по това време в Египет 
се намираше центърът на Бялото Братство и Исус бе 
изпратен в Египет за да влезе във връзка с ръководителите 
на Бялото Братство, за да пробудят в него съзнанието Кой 
е Той и да го подготвят за Неговата миския. Щайнер казва 
приблизително същото. 

Такава е историята на Исус според Евангелието на 
Матей, който се ражда по линията на Йосиф, който е от 
Давидовия род по линията на Соломон. 

Съвсем другояче описва това събитие Лука. Той 
почва с Благовестието на Ангела за раждането на Йоан 
Кръстител, което е съобщено на баща му Захарий в хра-
ма. Шест месеца след това Ангел Гавраил е изпратен от 
Духовния свят в един град в Галилея, наречен Назарет. 
Там той трябваше да се изяви на една Девица, сгодена за 
мъж на име Йосиф от дома Давидов. А името на Девицата 
беше Мария. "Ангелът влезе при нея и каза: Привет тебе, 
благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между 
жените. Мария се смути от това, как да го разбира, но 
Ангелът й рече: Не бой се, Мария, защото си придобила 
Божието благоволение. Ти ще заченеш в утробата си и ще 
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родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик 
и Син на Всевишнаго ще се нарече. И Господ Бог ще му 
даде Престола на баща му Давида. И ще царува във веки 
над дома Яковов и Царството му не ще има край. Мария 
казва: Как ще стане това, тъй като аз не познавам мъж. 
Ангелът й рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата 
на Всевишния ще осени, затова и святото онова, което 
ще се роди от тебе, ще се нарече Божи Син. Тя казва: 
Ето Господнята слугиня, нека бъде тъй, както си рекъл и 
Ангелът си отиде". 

След това Мария отива при Елисавета, майката 
на Йоан Кръстител. И казано е в Евангелието: "Щом 
Елисавета чу Марииния поздрав, младенецът заигра в 
утробата й и Елисавета се изпълни със Светия Дух и 
като извика със силен глас, рече: Благословена си между 
жените и благословен е плодът на твоята утроба. И каква 
е тая чест, да дойде майката на моя Господ при мене. 
Защото, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, 
младенецът заигра радостно в утробата ми". 

От това отношение, което е показано между Йоан 
Кръстител, който е още в утробата и Исус, който е също 
в утробата, е показана една Велика Тайна, за която сега 
само ще ви кажа, че двете души са почувствали своята 
близост, своето родство и затова Йоан заиграва в утробата. 
Тези души се чувстват сродни и затова изпитват радост 
при срещата. 

Мария като престоява при Елисавета три месеца, се 
връща в Назарет. Като се навършиха дните на Елисавета, 
ражда й се син, когото наричат Йоан, и баща му, изпълнен 
със Дух Святи, пророкува и говори за раждането на 
Спасителя и казва за детето си Йоан: Ти, детенце, Пророк 
на Всевишнаго ще се наречеш, защото ще вървиш пред 
Лицето на Господа да приготвиш Пъти-щата за Него, за да 
дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощение 
на греховете им... А детето растеше и крепнеше по дух. И 
беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля". 
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След това във втората глава се разказва, че станало 
преброяване и Йосиф и Мария трябвало да отидат във Вит-
леем, понеже Йосиф е бил от Давидовия род. И когато бяха 
там, навършиха й се дните и роди. И роди първородния 
си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше 
място за тях в гостилницата. По-нататък се разправя, 
че в околността имало овчари, на които се явил Ангел 
Господен и им съобщил, че в техния град Витлеем им се 
родил Спасител, който е Христос, Господ. И им казва, че 
ще намерят младенеца увит в пелени в яслите. И заедно 
с Ангела дошъл цял небесен хор, който хвалел Бога, 
казвайки: "Слава на Бога на висините и на земята мир 
между человеците, в които е Неговото благоволение". 

След като Ангелите изчезват, те отиват във Витлеем 
и намират Мария, Йосиф и младенеца, лежащ в яслите 
и им разказват всичко, що са чули от Аангела. А Мария 
спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в 
сърцето си. И когато се навършили 8 дни от раждането и 
трябваше да обрежат детето, дадоха му името Исус, както 
беше наречено от Ангела, преди да е било заченато. Като 
се навършват дните на очистението й според Мойсеевия 
закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред 
Господа. Казва се, че там имало един човек, на име Симеон, 
който бил праведен и благочестив и който чакал утехата 
на Израиля и Светия Дух беше на него. (Значи той е бил 
Посветен, който е знаел за идването на Христа и е очаквал 
да Го види). И нему било открито от Духа, че няма да види 
смърт, преди да види Христа Господа. И по внушение той 
отишъл в храма и когато родителите внесли детето Исус, 
той Го взел на ръцете си, благословил Господа, като казал: 
"Сега, Владико, отпущаш слугата Си с мир, според думите 
Си, защото видяха очите ми спасението, Светлината, която 
посещава народите. А баща му и майка му се чудеха на 
това, което се говореше за него. А Симеон ги благослови и 
рече на майка му Мария: "Ето това детенце е поставено за 
падане и ставане на мнозина в Израиля и за белег, против 
който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще прониже 
душата ти, за да се открият помислите на много сърца". 
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Също имало и някоя пророчица Ана, която не се 
отделяла от храма, където денем и нощем служела на 
Бога в пост и молитва. И тя се приближавала при детето, 
благодарила на Бога и говорела за него на всички. И 
като се свършило всичко, което било определено според 
Господния Закон, завърнаха се в Галилея в града си Наза-
рет. А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с 
Мъдрост и Божията благодат беше над него. И родителите 
му ходеха всяка година в Ерусалим на празника на пасхата. 
И когато Той беше на 12 години, като отидоха за обичая 
на празника, като свърши празника си тръгнаха. А детето 
останало в Ерусалим. Като изминали един ден път видели, 
че Го няма и се върнали да Го търсят в Ерусалим и Гго 
намерили в храма между законоучителите, че ги слушаше 
и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се учудваха 
на думите му и на отговорите му. И като видяха, омаяха 
се и рече майка му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето 
баща Ти и аз наскърбени Те търсехме. А той им рече: Защо 
да Ме търсите, не знаете ли, че трябва да се намеря около 
дома на Отца Ми. А те не разбраха думите, които им рече. 
И Той слезе с тях в Назарет и оттам се покоряваше. И 
майка му спазваше всички тези думи в сърцето си. А Исус 
напредваше в Мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога 
и человеците". 

Тук е показан животът на Исус до 12 годишна възраст. 
След това се явява при Кръщението от Йоан в Йордан. 
Казано е: "Като се кръстиха всички хора, като се кръсти и 
Исус и се молеше, отвори се Небето и Светият Дух слезе 
върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти Си 
Моя възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение. А Исус 
беше на около 30 години, когато почна да поучава и както 
мислеха беше син на Йосифа" и почва родословната книга 
назад до Адама за когото се казва, че бил Син Божий. След 
това в четвърта глава се говори за изкушението на дявола, 
след което почва проповедта си от Назарет, където казва, че 
никой Пророк не е приет в отечеството си. 
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Такова е описанието на Лука за раждането на Исус 
и неговия живот до 12-та година, след което следва 
Кръщението, изкушението от дявола и почване на 
проповедта. 

От горното изложение се вижда, че двамата евангелисти 
описват две различни събития, две различни раждания, 
защото в нищо тяхното описание не съвпада, освен в името 
Исус, майката Мария и бащата Йосиф, и Светият Дух. 
Но родословната книга ни показва, че и в двата случая 
Йосиф е последният човек от една родословна линия. 
В единия случай при Матея той е последният член по 
линията на Соломон, а при Лука той е последният член по 
линията на Натан. При Матей съобщението за раждането 
на Исус се дава на Йосиф, а при Лука Благовестието се 
дава на Мария. При Матей имаме бягството в Египет и 
поклонението на Мъдреците, а при Лука имаме овчарите, 
на които се явяват Ангелите и казват, че се е родил 
Христос. Йосиф и Мария на Лука живеят в Назарет, град 
в Галилея и отиват в Ерусалим на поклонение. И поради 
преброяване отишли във Витлеем като Давидов град, за да 
се запишат там и там се ражда Исус. А Матея не казва 
нищо за местожителството на родителите, но направо 
казва, че Исус е роден във Витлеем, град в Юдея. И след 
завръщането от Египет Йосиф се страхува да отиде във 
Витлеем, а се настанява в галилейския град Назарет. 

За да се изясни и разбере това противоречие, както 
и всички противоречия, които съществуват в Евангелието, 
може да ни помогне само Окултната Наука, която черпи 
своите сведения от Вечното Евангелие, което е записано 
в Невидимия свят. Историческите документи ясно ни 
показват, че имаме две различни раждания, които се 
описват съвсем независимо от двамата евангелисти. Матей, 
както вече казах няколко пъти, ни описва раждането 
на Исус по Соломоновата линия и при Него идват на 
поклонение Мъдреците от Изток, след това идва бягството 
в Египет, връщането от там и заселването в Назарет. Лука 
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ни описва раждането на Исус по Натанова линия и за 
това раждане Ангелът се явява на Мария и й казва, че 

ще зачене от Светия Дух и ще роди син, който ще нарече 
Исус. След това, когато се ражда Исус, явяват се Ангели, 

които съобщават на овчарите за раждането на Христа, 
Спасителя на света. Друго важно в това описание е, че има 

известна интимна връзка между Йоан Кръстител и Исус, 
коготото ни описва Лука. Това са историческите факти. 

Сега ще кажа няколко думи как Окултната Наука 
разглежда този въпрос. Исторически факт е, че имаме две 

раждания, което следва от изследването на двата разказа. 
Окултната Наука твърди, че в Исус по Соломонова линия 

се преражда духа на Великия Учител на древна Персия 
Зороастър, който е един от най-издигнатите Посветени на 

човечеството и който е Учител на Хермес и Мойсей още от 
Атлантида. Той е бил във връзка с Христа още като Учител 

в Персия и още по-рано в Атлантида. И затова се описва, 
че дошли Мъдреци от Изток да му се поклонят. Това 

са неговите ученици от миналото, които той е посветил 
и затова той им се явява като звезда, която ги води на 
мястото на новото му въплъщение. Защото и самото име 

Зороастър значи Златна звезда. Тази именно Златна 
звезда водеше Мъдреците. И Учителят казва, че това е 
било необходимо, за да влезе във връзка с Окултната 
Мъдрост на Хермес и да се пробуди за новата си мисия. 
Бягството в Египет и поклонението на Мъдреците са два 
факта, които ни показват, че тук е въплътен Заратустра, 
който има връзка с Мъдреците и с Херметичната наука. 

Лука ни описва раждането на Исус по Натанова 
линия, който има връзка с Йоан Кръстител. Според 
Учителя и според Окултната Наука въобще, в този 
Исус по Натанова линия се въплъщава душата на 
Адам, която била задържана в Невидимия свят и не е 
минала през прераждания, както други човешки души. 
Тази душа била девствена и не е била засегната от 
изкушението на дявола. 
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В своето учение Ориген описва душата на Адам и как 
тя се подготвя за да послужи като посредник на Логоса при 
Неговото слизане на земята. Ориген казва, че човекоставане 
на Логоса в едно човешко тяло е било възможно само 
посредством онази запазена от Провидението душа, светещо 
чистата душа, която той нарича "Душата на Христа". Според 
неговото учение чрез грехопадането свободната воля е влязла 
в човешката душа и земното се е примесило с Небесното. 
Само една душа, Душата Христова, остава непримесена. 
Понеже по силата на свободната воля всяка душа била 
свързана с различно голяма любов със своя Създател, една 
по-сърдечна, друга по-слаба, но никоя душа, която е дошла 
някога в човешко тяло не била запазила чист и съвършен 
своя Първообраз освен онази, която Исус наричал Своя. 
Понеже още от началото на Сътворението тя била свързана 
непрестанно и неразделно с Логоса, с Мъдростта Божия, с 
Истината, със Светлината, била Го попила в себе си и сама 
била изцяло преминала в Неговата Светлина, тя е станала 
един дух с Него. Тази Душа ставайки сега посредник 
между Бога и плътта, защото е невъзможно Бог да се 
съедини с плътта, ражда се Богочовекът. За онази Душа-
посредница било напълно естествено да се съедини с едно 
човешко тяло. Но и приемането на Бога не било противно 
на нейното естество, тъй като била се напълно сродила с 
него. Затова тя с право се нарича Син Божий, било защото 
Го прие изцяло в себе си, наред с приетото сетивно тяло... 
Забелязано е, че един метал, възприемчив за топлината и 
студа, когато една маса желязо постоянно стои в огъня, тя 
приема огъня във всички свои пори, във всички свои жили и 
става изцяло огън, като нито огънят угасва в него, нито пък 
желязото се отделя от огъня. Тогава ще кажем ли, че тази 
намираща се в огъня желязна маса може някога да приеме 
студа? Напротив, както можем да видим, в пещите тя става 
изцяло огън, така щото не виждаме в нея нищо, освен огън. 
А също и докосването с нея ще ни даде чувството не на 
желязото, а това на огъня. По същия начин и онази душа, 
която както желязото в огъня стои в Мъдростта, в Логоса, 
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в Бога, е с всичкото си мислене, чувстване и действие Бог. 
Ето защо не може също да се каже, че тя е променлива, 
защото притежава непроменливостта на Огъня от своето 
непрекъснато Единение с Логоса. Наистина възможно 
е върху светиите да е преминала известна топлина от 
Логоса. Но в тази Душа Божествения Огън трябва да е 
живял действително, от който другите биха се стопили" (От 
книгата "Основни начала", книга втора) 

Друг един мистик от 18 век Йохан Албрехт Бенгел 
казва следното по този въпрос: Задава се въпросът върху 
светлинната природа на тялото на Адам в неговото 
състояние на невинност. Бенгел отговаря: Сигурно е, че 
интегралността, непорочността, просветлението на Адам, в 
състояние на невинност е било отлично, както например 
при един радостен, весел човек оживеността свети чрез 
лицето му както от лицето на Стефана е излизало едно 
сияние, както за същото четем и у много светии. И така, 
не може да бъде другояче, освен че от голямата Слава 
на неговата душа се предава и на неговото тяло същото 
състояние. Бог е Светлина и понеже Адам носил в себе 
си Образа на Бога и Той трябвало да носи в Себе Си 
Светлината и от Неговото тяло трябва да се излъчва такава 
Светлина, особено от Неговото лице. Всъщност и самият 
живот се състои от определена Светлина, както това може 
да се види у бодрите хора, у такива, които с благост умират, 
как сиянието постепенно се губи". 

Един съвременен духовен човек, Франк Рителмайер, 
спирайки се на този въпрос, казва: "Божественото Христово 
Същество може да се облече само в едно тяло, приготвено 
за целта от Провидението. Ето защо тялото, в което Христос 
се въплъти при Кръщението в Йордан било подготвено 
и обработено от една съвършено детски чиста Душа и 
същевременно проникната от най-висока Мъдрост. Така 
че, носителят на Христовото Същество може да бъде само 
едно такова човешко същество, което едновременно изцяло 
дете и Съвършен Мъдрец". 
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А Щайнер казва: "В Исус от Назарет беше въплътена 
Душата на Небесния Човек. Тя е онази човешка Душа, 
която е била съхранявана в Духовния свят в Царството 
на Слънцето, която не е стъпвала в никакво земно въ-
плъщение, за да запази чистия първообраз на падналото 
човечество. В нея останал чистия Божествен блясък, който 
човекът притежавал преди грехопадането. Той е Първият 
Адам, който не е опетнен от това, което се е родило от 
грехопадането. На Него беше присъща първоначалната 
етерна лъчезарност. "Невидим Образ и Подобие Божие, 
Първично Начало на всички създания", както казва Павел 
в послание към Колосяните, първа глава, 15 стих. 

Това е живяло в Исус от Назарет. Но същевременно е 
живяло и друго едно Същество, пълно с Мъдрост. Това е 
най-зрялата индивидуалност на цялото земно човечество. 
Това Същество е било Ръководител на човечеството в 
течение на много прераждания. В него е събран резултата, 
жетвата на цялата история на човечеството". 

Затова Натановият Исус се отличава с една необикно-
вена доброта и състрадание към цялото човечество, докато 
Соломоновият Исус се отличава с голяма интелигентност. 
При раждането на Исус по Натанова линия се намесва и 
Буда, който влага своето астрално тяло, което е станало 
безсмъртно в тялото на Исус, така да се каже облича с 
него Душата на Адам и затова в тази Божествена Душа 
прозвучава Учението на Буда за Любовта и състраданието 
към цялото човечество. Затова ще видим, че цялото Еван-
гелие на Лука е изпълнено с Учението за Любовта и 
състраданието, подновено и обновено от Христа, който, 
както видяхме, се вселява в тялото на Исус. Този Исус 
по Натанова линия отива с майка си и баща си на 12-та 
си година в Ерусалим и остава в храма, където разговаря 
със законоучителите и ги учудва със своята Мъдрост и 
интелигентност. Това учудва и неговите майка и баща, които 
са знаели дотогава, че той е много добър и състрадателен, 
но не се отличавал с някаква особена интелигентност. 
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Тука според Окултната Наука става нещо особено. 
По това време умира Соломоновия Исус, който е бил 
напуснат от живеещия в него дух на Заратустра, който 
се вселява в тялото на Натановия Исус, когато е бил в 
храма в Ерусалим. И затова е тази голяма промяна в 
него, интересува се от учението на еврейския закон и 
разисква с еврейските учители като възрастен човек. От 
този момент в тялото на Исус по Натанова линия живеят 
Душата на Адам, преобразеното астрално тяло на Буда и 
духът на Заратустра. След това Исус отива с родителите 
си в Назарет, като се казва, че им се подчинява и растял в 
Мъдрост и благодат. 

Обикновено се мисли, че Исус е единствено дете 
на родителите си. Това е вярно за Натановия Исус, но 
Соломоновия Исус е имал братя и сестри и някъде в 
Евангелието се казва, че майка Му и братята Му искали 
да го видят. Този въпрос пак се изяснява от Окултната 
Наука. Както казах по-рано, че Соломоновият Исус умира 
на 12-13 годишна възраст и духът на Зороастър се вселява 
в Натановия Исус. Но този Соломонов Исус имал братя 
и сестри. Известно време след неговата смърт умира и 
неговия баща. И братята и сестрите му остават само с 
майка си. Около това време умира и майката на Натановия 
Исус. Двете семейства са се познавали и са живели в 
приятелски отношения. И сега, когато на Соломоновото 
семейство умира бащата, а на Натановото семейство умира 
майката, двете семейства се събират. Соломоновата майка 
се оженва за Натановия баща и образуват едно семейство, 
в което израства Исус, като упражнява занаята на баща 
си - дърводелство. С този занаят той е пътувал по дяла 
Палестина, Сирия, в околните страни като е работил на 
различни места. И винаги там, където е работил, е влизал 
в близки отношения с хората и те много са го обиквали за 
неговия благ характер и за неговата интелигентност, и са 
слушали със радост неговите разговори. 
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В течение на този период, който се простира между 12 
и 30 година, Исус преминава един много интересен живот 
в духовно отношение. Първо Той се заема да изучи основно 
еврейското Свещено Писание и търси да намери в него спа-
сение за изстрадалото човечество. Но остава разочарован. 
Той намира, че това учение е било вече изродено и нямало 
онзи Дух, който е съществувал при пророците и Мойсей. 
След това в Своите странствувания да упражнява занаята 
Си, Той влиза във връзка с езическия свят и намира и там 
един пълен упадък на Мистериите. И вместо да се явяват 
светли Същества при богослужението, се явявали демонични 
същества, които обсебвали хората и извращавали живота 
им. Тук Той разбрал, че езическите Мистерии в тази фор-
ма, в която съществували в него време, са изиграли своята 
роля и не могат да помогнат на човечеството. От това на 
него му станало много мъчно за човечеството, което е 
изоставено от светлите Същества по негова собствена вина 
и е обсебено от тъмните същества и Той е търсел начини 
да помогне на човечеството. Той не искал спасение само за 
евреите, но искал да помогне на цялото човечество. Той е 
бил изпълнен с Любов и състрадание и желание да намери 
метод да помогне на цялото човечество. Затова между 25-та 
и 30-та година Той влиза в ордена на есеите, като мислел 
там да намери метод за спасение на човечеството. Но и от 
тях останал разочарован, защото и те търсели спасението 
за една ограничена част от човечеството, само за хората, 
които принадлежали на техния орден. Те водели един 
много чист и свят живот и били във връзка със светлите 
Същества и тъмните същества бягали от тях, но затова пък 
още по-яростно нападали останалите хора, които живеели 
в тъмнина. Това породило дълбока скръб в душата на 
Исус, която скръб се превръща в Любов към страдащото 
човечество и търси път и метод да им помогне. Не е било 
достатъчно само да говори на хората за Любов и братство, 
за страдание и милосърдие, но трябвало да се влее нова 
младенческа сила в остарелите жили на човечеството. 
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След като майката на Соломоновия Исус се оженва за 
бащата на Натановия Исус, според Окултната Наука него-
вата рождена майка, която е била умряла, се вселява в тялото 
на майката на Натановия Исус. Така че, неговата рождена 
майка, за която казахме, че е един велик посветен от миналото, 
е във връзка със Светия Дух и пак във връзка с Исус. И той 
споделя с нея всички свои преживявания и разочарования от 
състоянието, в което е изпаднало човечеството. Тя му е била 
така да се каже, като един отдушник, пред която е могъл да 
изказва мъката си, да сподели с нея своето намерение да 
помогне на човечеството. 

След всички тези разочарования Исус дошъл до велико 
озарение и просветление, че към земята иде Великият 
Божествен Дух, който Той познава от миналото и че Той 
именно, ще стане носител на този Велик Божествен Дух, 
който идвал да спаси човечеството. С тази мисъл Той 
се отправя към реката Йордан, където кръщава Йоан 
Кръстител за опрощение на греховете. И той вече бил казал: 
"Аз ви кръщавам с вода, но посред вас стои един, на Когото 
не съм достоен да развържа ремъка на обувката. Той ще 
ви кръсти с Дух Святи и Огън". И когато Исус дохожда 
при Йоан да се кръсти, той отначало не иска да Го кръсти, 
защото Го познава, но по настояване на Исус Го кръщава. 
След кръщението се отварят Небесата и Духът слиза във вид 
на гълъб над Него и се чува Глас, Който казва: "Ти си Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение". И четирите 
Евангелия предават сцената на кръщението и слизането на 
Светия Дух, на Логоса, на Христа, който се вселява в тялото 
на Исус, почти по един и същ начин. 

Матей описва по следният начин кръщението. Йоан 
казва: "Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а Онзи, който 
иде след мене е по-силен от мене, комуто не съм достоен да 
поднеса обувките. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с Огън. 
Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти гумното си 
и ще събере житото си в житница, а плявата ще изгори 
в неугасим Огън. Тогаз идва Исус от Галилея на Йордан 
при Йоана, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, 
казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе и Ти ли 
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идваш при мене? (Значи, Йоан като посветен е познавал 
в Исус един още по-велик Посветен, който е подготвен за 
носител на Логоса). Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, 
защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. 
Тогава Йоан го остави. И като се кръсти Исус, веднага 
излезе от водата. И ето, отвориха му се Небесата и видя 
Божият Дух че слиза като гълъб и се спускаше на него. И 
ето Глас от Небето, който казваше: Този е възлюбения Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение". 

Марко не говори нищо за раждането на Исус, но почва 
веднага с кръщението на Йордан. Евангелието му почва с 
думите: Началото на благовестието на Исуса Христа, Божият 
Син, както е писано в книгата на пророк Исайя: "Ето, Аз 
изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои 
Твоя път. Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе 
пътя за Господа. Направете пътеките за Него. Йоан дойде 
и кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на 
покаяние, за опрощение на греховете и всички идваха да се 
кръстят при него. И като проповядваше казваше: Подир мене 
идва Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен 
да се наведа да развържа ремъка на обувката Му. Аз ви 
кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През 
този ден дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от 
Йоана в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че 
се разтварят Небесата и че Духът като гълъб слиза на Него. 
И дойде Глас от Небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в 
Тебе е моето благоволение". И само с едно изречение описва 
изкушението от дявола, след което почва проповедта. 

Лука, след като надълго говори за дейността на Йоан 
Кръстител и неговата проповед и като завършва словото си 
за Йоан, казва: "И когато се кръстиха всички люде, като се 
кръсти и Исус и се молеше, отвори се Небето и Светият Дух 
слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: 
Ти си Моят възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение". 
И след това се казва: И сам Исус беше на около 30 години, 
когато почна да поучава и както мислеха, беше сина на 
Йосифа, който бе син Илиев. След това, в четвърта глава 
подробно се описва изкушението от дявола. 
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Апостол Йоан, след като изнася Учението за Словото, 
говори за Йоан Кръстител, когото фарисеите питат кой е 
той, и той им казва: Аз съм глас на едного, който вика 
в пустинята. Прав правете пътя за Господа, както казва 
Исайя. Тогава пратените от фарисеите го питат, защо 
кръщава, ако не е Христос, нито Илия, нито пророк. И в 
отговор Йоан им рече: Аз кръщавам с вода, но посред вас 
стои един, Който вие не познавате. Онзи, който иде подир 
мен, Който предаден биде, Комуто аз не съм достоен да 
развържа ремъка на обувките Му... На следния ден Йоан 
видя, че Исус идва към него и казва: Ето, Божият Агнец, 
който носи греховете на света. Той е за Когото рекох: Подир 
мене иде човек, който достигна да бъде пред мен, защото 
спрямо мене беше пръв. И аз не го познавах, но дойдох 
и кръщавах с вода, за да бъде Той изявен на Израиля. 
И Йоан свидетелства, казвайки: "Видях Духът да слиза 
като гълъб от Небето и да почива върху Него и аз Го не 
познавах, но Оня, който ме проводи да кръщавам с вода, 
Той ми рече: Онзи, над Когото виждаш да слиза Духът и 
да почива върху Него, Той е, който кръщава със Светия 
Дух. И видях и свидетелствам, че Тоя е Божият Син". След 
това следва призоваването на първите ученици, които са 
ученици на Йоан Кръстител и след това следва сватбата в 
Кана Галилейска. Нищо не споменава за изкушението от 
дявола. 

Трите първи Евангелия описват кръщението и слизането 
на Духа почти еднакво като се казва, че се отворило Небето 
и Исус видял Духът да слиза над Него във вид на гълъб 
и се чува Глас: Ти си Моят възлюбен Син. В Тебе е Моето 
благоволение. А Йоан го предава, че Йоан Кръстител казва, 
че му било казано от Онзи, Който го изпратил да кръщава 
с вода, че Онзи над Когото види, че слиза Духът във форма 
на гълъб, Той е, който кръщава със Светия Дух. И видях и 
свидетелствам, че Той е Божият Син. 

В цялото това описание в четирите Евангелия има 
много нещо, за което само се загатва и в което се крият 
много Тайни, но сега няма да се спирам върху тях. 
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7. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ 
ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА 

ИСУС ХРИСТОС 

Има два вида източници от древността, които говорят за 
съществуването на Исус. Едни са от европейски произход, 
а други от римски. 

Източници от европейски произход: 
1. Най-рано в Талмуда се срещат места, където се 

говори за Исус. Така еврейският учен Краузнер посочва 
няколко места в Талмуда, където изрично се говори за 
Исус и за неговите ученици. Няма съмнение, казва той, 
че изразите: "От учениците на Исуса Назарянина", и "Тъй 
ме учеше Исус Назарянина", са истини, които се срещат в 
Талмуда. След това той привежда един разговор на равина 
Елиезер бен Дама, който непосредствено говори с Исусови 
ученици, например с апостол Яков, който се нарича брат 
Господен. Ето и самото място: "Един път стана, че Елиезер 
бен Дама бе ухапан от змия. Тогаз дойде Яков от село Сама 
(Сахания), за да го излекува в Името на Исус". 

Твърде важно е следното място в Талмуда, което бук-
вално гласи така: "В началото на празника пасха, Исус от 
Назарет беше повесен. Четиридесет деня преди това тича-
ше глашатай, от всички страни викаше: Исус от Назарет 
трябва да бъде убит с камъни, защото се занимава с 
магьосничество, съблазнява Израиля и го прави да отпадне 
от неговата вяра. Който знае за Него оправдание, нека 
дойде и да го каже. Но не се намери никакво оправдание и 
Той биде повесен в навечерието на празника пасха". 

2. Йосиф Флавий, еврейски историк, в своята книга 
"Юдейска археология" споменава за Исус без да говори 
обширно. Той на два пъти споменава за Него, като говори 
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По времето на Понтий Пилат, между другото казва така: 
По това време (времето на въстанието срещу Пилат, кой-

то искал с храмови пари да прокара вода в Ерусалим от 
далечни извори), живял Исус, мъдър човек, ако изобщо би 
следвало да се нарече човек. Защото Той вършел съвър-

шено убедителни работи, бил Учител на всички онези чо-
веци, които били готови с радост да приемат Истината. Той 
привлякъл към Себе Си мнозина както от юдеите, така и 

от елините. Това е бил Христос (Месия) и макар Пилат 
поради оплакването на някои знатни хора от нашите, Го 

осъдил на кръстна смърт, то ония, които още отначалото 
Го обичали, не Му изневерили, защото Той им се явил на 
гретия ден отново жив, както предсказвали Божествените 
пророци. Затова и за още хиляди други чудесни работи, 
отнасящи се за Него и до днес съществува поклонението на 
християните, които така се наричат според Неговото Име". 

На друго място Йосиф Флавий съобщава следното за 
Исус: Първосвещеникът Ана във времето след смъртта на 
римския управител Фест, докато дойде заместникът му 
Албин, 62 - та година след Христа, побързал едного човека 
па име Яков, брат на Исус, наречен Месия, заедно с още 
други, които той обвинява, че нарушили закона на Тора, 
да ги доведе пред Синедриона и да ги осъди на смърт чрез 
убиване с камъни". 

Йосиф Флавий споменава за Йоан Кръстител след-
ното: Той бе превъзходен мъж и увещаваше юдеите да 
проявяват приложение в добродетели и справедлив живот 
по между си, да се упражняват в благочестие спрямо 
Бога и да дохождат при Йоан да се кръстят. Когато много 
народ се обърнал към него, той Ирод, се уплашил твърде 
много като си помислил, че такова голямо влияние върху 
масите може да предизвика въстание, понеже изглежда 
мнозина са следвали съветите на Йоан Кръстител. Затова 
Йоан бе хвърлен в окови поради подозрението на Ирод 
и докаран в споменатата по-рано крепост Махерон и тук 
бе умъртвен" 
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Римски източници: 
1. Тацит, римски историк, живял от 55 до 117 година 

след Христа, който е ненавиждал християните. Според него 
Нерон е приписал на християните запалването на Рим като 
ги наричал "хора, които народът и без това ненавижда за 
техните пороци и ги нарича християни". Като обяснява 
произхода на това название, по-нататък той казва: "Христос, 
от когото християните водят своето име, във времето на 
император Тиберий, посредством управителя Понтий Пилат 
бил осъден на смърт". 

2. Светоний, друг римски историк, живял от 65 до 
135 година след Христа ни дава някои сведения за Христа, 
които не са от малко значение. В своята книга "Дванадесетте 
цезари" той говори за едно месиянско движение по времето 
на царуването на Клавдий, който царувал от 41 до 54 
година. В неговата книга се казва буквално така: "Юдеите, 
които заради Христа вдигнаха голям шум, Клавдий ги 
изгони от Рим". 

3. Целзиус, римски писател и философ, също дава 
оскъдни сведения за Христа. Той е от големите противници 
на християнството и е написал специална книга, озаглавена: 
"Истинско слово", в което е събрал всички измислици, хули, 
клевети и лъжи против християнството. Ориген сериозно, 
дълбоко и с факти разкритикувал и опровергал всички лъжи 
на Целзиус. В своята книга Целзиус казва буквално: "Би 
било съвършено недопустимо, щото такъв човек като Исус, 
който е предназначен да въплъщава в Себе Си Божествени 
добродетели и премъдрост, съвсем не се е различавал от 
останалата маса по някои свои изключителни качества. 
Заедно с това Исус бил толкова обикновен човек, както 
всички други. Той бил и малък на ръст, както се говори в 
разказите за него, не е красив, във външността му нямало 
и сянка от благородство". 

4. Писмо от Лентул Пилат до Римския император. 
Ваше императорско Величие, разбрах доколко 

желаете да се извести и ето според изследването си 
първи разказвам подробно: 
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Помежду нас се яви един добър човек на име Исус 
Христос, за Когото народът говори, че е истински 
пророк и създател на всички твари, които се намират 

на небето и земята. 
Наистина, о Царю, за Него много чудеса слушам 

всеки ден. Този човек, наричан Исус Христос, само 
с едно продумване мъртвите възкресява, болните 

оздравява. Той е със среден ръст и до такава степен 
приятен, щото като Го видят принуждават се или да 
Го обичат, или да Му се боят. Косата до ушите му е 
както орехов цвят жълта, а от ушите до раменете 
като цвета на земята, но още по-хубава. 

Като назарянин Той е с коса и лицето Му е весело 
и хубаво. Носът и устата Му са такива, че не могат 
да се опишат. Брадата Му е рядка, погледът Му е 
много приятен и очите Му са хубави и синкави. И 
това е за чудене, че Светлината, която изтича от 
очите Му и лицето Му, начинът на блескавостта 
правят невъзможно човек да Го гледа. 

Изобличенията Му докарват страх, а наставле-
нията плач. 

Никой не Го е видял да се смее, а да плаче много 
пъти са Го видели. Ръцете и ушите Му са много нежни. 
Повече от хората са благодарни от отговорите Му, 
но често не се явява при тях. И когато се явява, явява 
се с нравствено предпазване. 

Както майка Му по тия страни безпримерно е 
хубава, тъй и Той е до неимоверност хубавец. 

Ако Ваше Величество желае да види този човек, 
да Ви Го проводя по-скоро. Ако питате за науката 
му, и без да е учил от някого, всички науки и изкуства 
знае добре и всеки ерусалимянин се бои от Него. Той 
много пъти ходи гологлав и бос. Като Го видят тъй, 
смятат Го за луд, но като говори всички се боят и 
треперят. 

Според както разказват, не са виждали такъв 
учен човек, дори мнозина вярват и казват, че е Бог. 
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Някои го укоряват, показвал незаконността 
на царските ви закони, затова се обезпокоявам от 
четата на тези злодейци. 

Изповядвам, че никого не е докачил, а мнозина са 
се сподобили с добрината му. 

Писах настоящето си, за да се съобразявам със 
заповедите на Вашето императорско Величество. 

Ваш роб юдейски, управител 
Публий Лентул Пилат. 
(Преведено от арабски; оригиналът се пази в библиотеката 

на кесарите в Рим). 
6. Новооткритият есейски пергамент. Той е 

открит в едно абисинско търговско представителство в 
Александрия и представлява писмо, написано на латин-
ски върху пергамент, намерено в Александрия в една 
забравена библиотека в едно старо здание, обитавано 
някога от монаси. То е превеждано под заглавие: "Важни 
исторически разкрития върху истинския начин, по който 
Исус умрял, според един древен ръкопис, намерен в 
Александрия". 

Писмото е написано от един съвременник на Исус, 
старейшина на есейския орден в Ерусалим и отправено до 
старейшината на есеите в Александрия. Съдържанието на 
писмото е следното: 

"Мир вам, мили братя. Вие сте чули за историята 
и за събитията, които станаха в Ерусалим и изобщо 
в юдейската земя. 

Ако смятате, че това е един брат от нашето 
свещено общество, за Когото неговите приятели 
сред еврейския и римския народ разказват, че е учил, 
правил чудеса и загинал в Йерусалим, то не напразно 
вярват във всичко това, защото Той е бил Исус от 
Назарет". 

По-нататък се описва раждането на Исус, Неговите 
родители, бягството в Египет, Неговия живот и други, а 
най-обширно се говори за неговата смърт. 
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"... И когато кръстовете бяха забити в земята, 
трябваше наказанието на Исус да се изпълни. 
Към това принадлежеше и раздиране на дрехите 
му, но понеже след като беше бит с камшици, 
Той бе лишен от тях и един войник му дал своята 
мантия, то трябваше предварително да го облекат 
в собствените Му дрехи. И според предписанието на 
закона и приетия обичай, дрехите Му бяха раздрани 
и поделени. 

В страшни мъки и следобедната горещина, която 
в този ден беше голяма и изтощителна, праведникът 
беше повесен на кръста. Римските войници Му взеха 
дрехите като плячка, както повеляваше закона. 
Горната дреха раздраха на четири части, долната 
Му дреха, обаче, която не беше съшита от отделни 
части а изтъкана като цяло, не можеха да раздерат 
и затова за нея хвърлиха жребие. 

Когато денят, заедно със слънцето клонеше към 
залез, тогаз дойдоха от града множество любопитни, 
а също и свещеници, които изпълнени с престъпно 
отмъщение, се радваха на своето дело. Те осмиваха 
измъчения до смърт Божи Син и насърчаваха 
тълпата да Го хули. 

Исус, обаче, въздишаше тихо и отправяше 
изнурен поглед към небето. Той не слушаше как 
недалеч оттук жени галилеянки от неговия род с глас 
плачеха и чупеха ръцете си до разкървяване. Но тия 
ридания бяха заглушени от тропота на множество 
коне, защото първосвещеникът Каяфа беше дошъл 
тук с голяма дружина, за да осмее разпнатия Син 
Божи. 

Надвечер страшно се разтресе земята и римският 
управител се уплаши и почна да се моли на своите 
езически божества, като помисли, че Исус трябва 
да е някакъв любимец на боговете. Земетресението 
прогони оттук изплашения народ в града и местото 
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се почисти от тълпата. Тогава римският управител, 
който беше благороден човек с милосърдно сърце, 
позволи на ученика Йоан да доведе по-близо до 
кръста Исусовата майка. Това стана, когато Исус 
чувстваше най-голяма жажда, защото страшните 
рани изгаряха ръцете и нозете му и устните 
пресъхнаха. Тогава един войник натопи с кисело вино 
един сюнгер, набучен на исопово стъбло и така му 
утоли жаждата. 

Исус повери своята майка на Йоан. Почна да се 
стъмва, макар че сега пълнолунието трябваше да 
изгрее на небето. От Асвалтовото (мъртво) море 
потегли насам червеникава гъста мъгла и покри 
наоколо Ерусалимските хълмове. Тогаз клюмна 
настрана Исусовата глава". 

Авторът продължава с големи подробности да описва 
какво е станало по-нататък с Исусовото тяло, как е станало 
неговото възкресение и пр. 

Не е безинтересно и мнението на двама съвременни 
велики хора по въпроса съществувал ли е Христос. Един от 
тях е Русо, а другият е Айнщайн. 

Русо казва: "Приятели мои, такива неща не се измислят. 
Фактите за Сократа, в чието съществуване никой не се 
съмнява много по-мъчно могат да се обосноват, отколкото 
това, което ни се съобщава за Исуса от Назарет. Много 
по-мъчно е да се обясни, как известни юдейски писатели, 
евангелистите, са могли да измислят такъв чуден характер, 
отколкото да си представим, че тази личност действително 
е живяла". 

Алберт Айнщайн, един от най-великите физици 
на съвременния свят, в разговор с един представител 
на един английски вестник, изразил своята увереност 
в историческото съществуване на Исус: "Безсъмнено, аз 
съм уверен в това, че никой не може да чете Евангелието, 
без да изпита чувството, че в тях става дума за една 
жива действителност. Пулсът на Исусовата личност 
бие във всяка дума. Как съвсем друго е впечатлението, 
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което получаваме от разказите за легендарните герои на 
древността, например за Тезей. Тезей и другите като него 
са лишени от действителната живост на Исус. Не може да 
пе признаем факта, че Исус е живял и че неговите думи 
са чудно красиви. Дори ако някога отделни люде по-рано 
са казали подобни неща, то все пак никой от тях не се е 
изразил така божествено, както Исус". 

ПАСХАЛЕН РАПОРТ НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ 
(Исторически документ) 

В числото на историческите документи (извън църков-
ните книжовни паметници), запазени от времето, когато на 
земята е живял Господ Исус Христос, които свидетелстват 
за Него, влиза и тъй нареченият "Акта Пилати". 

Уместно е да се изтъкне, че този документ е бил 
подложен на щателно критично изследване от учените, 
които установяват следното: 

Още в края на втория век след Христа, бележитият за 
времето си адвокат езичник, знаменитият Тертулиян (род. 
155 г.) от Картаген, впоследствие приел християнската вяра, 
донесъл на императора и римския сенат, че в имперските 
архиви в Рим се пази документ по съдебния процес срещу 
Исус Христос, докладван от Пилат на императора Тиберий 
(37 г. сл. Хр.), за което е споменато в книгата на Тертулиян 
Апология - защита на християнската религия", представена 

в Римския сенат към 200 -та година, гл. 21. В том пети на 
тази "Апология" Тертулиян посочва, че още Св. апостол 
Петър настоявал пред император Тиберий да тури рапорта 
на Пилат в имперския архив, което Тиберий изпълнил. 
За този доклад на Пилат споменава и прочутият древен 
историк, императорски проконсул в Мала Азия Тацин (ок. 
120 г.), автор на "Аналите" (виж кн. 15, гл. 44). Също така и 
бележитият древен църковен историк Евсевий Кесарийски 
(341 г.) в своята "Църковна история", кн. 1, гл. 9 споменава 
за представения в Рим "Актове на Пилата" във връзка със 
съдебния процес срещу Исус Христос. За тези документи 
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на Пилат свидетелства и един от най-учените мъже през 
втория век Иустин Философ (165 г.), като дори визира 
някои пасажи от рапорта на Пилат в своята "Апология" 
(кн. 1, гл. 35). 

Във връзка с това в научното богословие съществува 
убеждението, че наистина такъв рапорт на Пилат е 
историческа действителност. 

Честта той да бъде намерен е паднала на немския 
учен д-р К. Тишендорф, който през лятото на 1944 година 
проучвайки древните ръкописи на Римската империя, 
съвсем случайно се натъкнал на частната Императорска 
архива, на преписките от епохата на Тиберий Цезар. В 
пакета със съдебните дела Тишендорф намерил един 
документ на латински език, доста ситен ръкопис. Той 
имал надписа: "До Императора Тибериус, рапорт на Пилат 
Понтийски, императорски наместник в Иудея". 

Ето съдържанието на този исторически документ. 
(Превод според в. "Будапести хивлар", бр. 96, 1899г. ) 

До Императора Тиберий, 
Здравейте, Ваше Величество! 
През последните дни на верноподанната Вам 

Юдейска страна, се случиха събития, за които 
считам за длъжност да уведомя Ваше Величество. 
Тези събития не ми правят особено впечатление, но 
тъй като за съжаление развитието на римския народ 
взима съвсем друг обрат, което ме научава да мисля, 
че това става поради неблаговолението на нашите 
богове към нас. Мога само да кажа: Да е проклет оня 
час, в който поех от Гратис Валериус управлението 
на Юдея! 

Пристигайки в Ерусалим, първата ми грижа бе да 
дам един пищен обяд, за което поканих тетрарха на 
Галилея, главния първосвещеник и много други местни 
първенци. Обаче, никой не се отзова на поканата ми 
и не присъства на обяда, което урони моя престиж 
като прокуратор. Но подир няколко дни ме посети 
главният първосвещеник. Колкото той и да се мъ-
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чеше да се представи за искрен, явно проличаваше 
неговата престореност и лицемерие. Той се извини, че 
причината задето не се е явил на обяда била техният 
закон, който забранявал (на юдеите) да се хранят на 

една трапеза с езичниците. Това извинение аз приех 
със задоволство, макар че съзнавах онова лицемерие, 
което го диктуваше. Покорените народи са винаги 
люти врагове на завоевателите си. 

Изглежда, че всред всички завоювани градове 
Ерусалим се управлява най-мъчно. Народът е 
дотолкова размирен, че напоследък трябваше да 
сe пази от въстание, а за да го потуша, нямах на 

разположение нито една рота, а само една шепа 
войници. Затуй се отнесох до консула в Сирия с 
молба за помощ, а получих отговор, че и той имал 
само толкова войска, колкото му е необходима за 
поддържане на реда в страната си. 

Всред всичките донесения, които станаха мое 
достояние, особеното ми внимание и постоянен 
интерес бяха привлечени от един млад човек от 
Галилея, който проповядваше една нова вяра и 
се представяше като Божи пратеник. Изпърво 
предполагах, че той подстрекава юдейския народ 
срещу Рим, като изтъква неща, които не се нравят 
на евреите. Той се казваше Исус Назарянин. 

Веднъж бях излязъл по служба и минавайки 
покрай палатата Силоан, всред голяма тълпа видях 
един млад човек, който съвсем спокойно разговаряше 
с народа. Онези, които ме придружаваха ми поясниха, 
че това е Исус Назарянин, което впрочем, предполагах 
и аз сам. Външността на проповедника върху фона 
на слушателите беше изпъкваща. Златорусата коса и 
брадата придаваха на Исус едно Божествено обаяние. 
Наглед той имаше около 30 години. Лицето му носеше 
отпечатъка на неземно величие. Никога в живота 
си не бях виждал по-симпатичен, по-грациозен и по-
привлекателен човек, който да има осанка като него. 
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Не исках да Го безпокоя и продължих пътя си, 
но поръчах на моя заместник Манилиус, който 
добре владееше еврейски език, да се присъедини към 
тълпата, а после да ми докладва за всичко, което 
той ще узнае. 

След завръщането ми в палата Манилиус се яви 
при мене и ми съобщи подробно за какво е говорил 
младият проповедник. 

Никога досега не съм чувал, нито никъде не съм чел 
за онова, което ми предаде Манилиус от проповедта 
на Исус. Между другото, когато един покварен евреин 
от тълпата запитал Исуса следва ли да се плаща дан 
на кесаря, той отговорил: "Отдайте кесаревото на 
Кесаря и Божието на Бога. 

Понеже речите Му бяха изпълнени с Мъдрост и 
не представляваха никаква опасност, аз Му дадох 
пълна свобода да поучава при всичко, че можех да 
Го затворя в Понтус - нещо, което щеше да изложи 
римляните, които държат, че са привърженици на 
справедливостта. Този човек не беше нито ласкател, 
нито бунтовник. Аз дори Го защитавам, без да знае 
Той това. Предоставих Му възможност да събира 
народа и да говори поученията и моите подуправи-
тели имаха заповедта да Го закрилят. Тази моя мярка 
силно дразнеше богатите евреи и силните на деня, но 
не и сиромасите. Вярно е и това, че Исус в своите 
речи и в своите действия много е нападал първите, 
като ги укорявал за техните произволи и грешки, 
което именно ме подбуди да не Го ограничавам 
да проповядва. Той наричал заможните хора като 
изроди на змийска отрова. На бедните и вдовиците 
всячески помагал и много болни изцерявал. 

По едно време ми се съобщи, че живота на Исус е 
в опасност. Не за пръв път в Ерусалим се случваше да 
убият човека с камъни, особено ако той се обявяваше 
за пророк. 
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Отношението ми към този въпрос римският 
сенат е одобрил и дори ми обеща, че като се 
свърши вътрешната междуособица, ще ми увеличи 
въоръжената сила. 

И така, като не разполагах с достатъчно сред-
ства да умиря едно неминуемо бунтовно въстание на 
евреите, постъпих по следния начин: съобщих с писмо 
на Исус, че искам да Го видя в преторията и Той се 
яви. 

На Ваше Величество е известно, че в моите жили 
тече галска и испанска кръв, която не познава що е 
страх и трепет. Но когато в кабинета ми влезе Исус, 
аз почувствах, че краката ми сякаш се подгънаха и 
съм като попарен. 

С една небесна кротост Исус даде знак, с което 
искаше да каже: "Ето Ме". Един момент аз останах 
в захлас да го гледам. Повярвайте, Велики Цезарю, че 
нашите прочути художници, които рисуват боговете 
и храбри герои, нямат съвършено никакво понятие 
от прекрасните черти на лицето на Исус. 

- Исусе - казах му с един вълнуващ глас - аз Ти дадох 
пълна свобода да поучаваш в течение на три години, 
за което никак не съжалявам. Твоите поуки не са 
нищо друго, освен едни мъдри изречения. Не зная дали 
си чел Сократ или Платон, но зная, че Твоите думи 
стоят много по-високо от техните, прочувствени са 
и те, вълнуват до най-високо стъпало. Императорът 
знае за Тебе и е известен за всичко, и ми е драго като 
негов покорен заместник, че ми се пада честта да Ти 
обадя това. Обаче, не бих искал да скрия от Тебе, че с 
твоите справедливи и поучителни слова Ти си спечели 
доста силни врагове. Пък за мене казват, че съм имал 
с тебе споразумение да действуваме заедно, за да се 
отнемат от евреите и онези права, на които те още 
се радват. Затова не искам да Ти заповядвам, а да Те 
помоля да бъдеш по-предпазлив в поученията си, за да 
не се дава повод за възмущения на народните маси, 
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защото и без това еврейските водачи ги настройват 
зле срещу Тебе, като принуждават и мене да постъпя 
спрямо Теб съгласно закона. 

Тихо и спокойно ми отговори Исус: 
- Господарю, в твоите думи няма резон. Кажи на 

един извор да спре водата си и той ще ти отвърне, че 
се подчинява на неизменните закони на Природата. 
Само един Бог знае накъде текат тези води. Бъди 
уверен в това, което ти казвам: преди да цъфне 
трендафилът на Схарон, ще изтече кръвта на 
праведника! 

Забележих Му с вътрешен възторг: 
- Твоята кръв няма да изтече, защото си много 

по-любезен от фарисеите и еврейските първенци, 
които постоянно злоупотребяват с дадените им от 
Рим правдини. Те работят против Цезаря и с това 
подкопават основите на държавата. Ти ще бъдеш под 
моя закрила и вратата на дома ми ще бъде винаги 
отворена за Тебе, за да можеш в него всякога да 
намериш прибежище. 

Исус многозначително си поклати главата и с 
очарователна кротост отговори: 

- Когато дойде оня ден, тогава за Син Человечески 
няма да има подслон нито на земята, нито под нея. 
На праведния прибежището е Горе - сочейки към 
небето промълви той. - Каквото е предсказано от 
пророците, това трябва да се изпълни. 

Аз казах с тих глас на младия човек: 
- Ти ме караш сега да променя молбата си на 

заповед. Туй изисква спокойствието на държавата. 
Занапред Те задължавам да бъдеш no-умерен в 
поученията си! Да си здрав! 

- Господарю - отговори Исус - Аз не съм дошъл 
на земята да донеса меч, да размирявам хората, но 
да сея мир, милост и Любов. Аз се родих в онзи ден, 
когато римският император Август е прогласил 
мир на света. Аз не съм причинител на гоненията: 
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наопаки, това ще го правят други, но на Волята на 
Отца Си Аз се покорявам с послушание. Затуй бъди 
мъдър за себе си! 

Подир тези думи Исус изчезна от погледа ми 
като дух. По-нататък държа да съобщя на Ваше 
величество, че евреите в лицето на Ирод си намерили 

защитник. Ирод бил готов веднага да убие Исус и ако 
не го е сторил, то е било, защото се е опасявал да не 

влезе в конфликт със сената, за което предварително 
размени схващанията си с мене. В разговорите ни 
по този повод аз казах на Ирод, че считам Исус за 
най-великият Мъдрец в света, че в поуките Му не 
виждам никакво богохулство и че Рим занапред ще 
Му осигури с готовност свободата на словото. Ирод, 
като изслуша моето мнение, презрително се изсмя и 
си отиде. Прочие, Цезарю, у евреите е имало обичай 

преди пасхалните им празници да проливат кръвта 
на осъдените. За да погубят Исус, те умишлено 
подготвяли въстание, за да обвинят Исус, че уж 
той е главният подстрекател. За да постигнат 
своята цел, те използвали за подкупи църковни пари. 
Опасността е била доста голяма и е бил нападнат 
един римски чиновник. 

Повторно се отнесох до консула в Сирия и поис-
ках да ми прати две роти пехота и един конен 
ескадрон, в очакване на които се принудих да гледам 
хладнокръвно развиващите се събития. Народът раз-
бираше моето критично положение и като заловиха 
Исус, из целия край кънтяха във въздуха виковете: 
"Разпни го! Разпни го!" 

Три силни партии се бореха против Исус: ироди-
ядите и садукеите, които най-много питаеха към 
него омраза, и фарисеите, които Той най-основателно 
е изобличавал и обвинявал непосредствено за всички 
злини, сторени от тях. Подир тези партии е вървяло 
и онова побунено множество, което е търсело само 
случай за такива безпорядки. 
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Като заловили Исуса, те Го завели при главния 
първосвещеник Каяфа, който Го и осъди на смърт. 
Подир това първосвещеникът Го изпрати при мене, 
за да потвърдя присъдата. Аз отговорих, че Исус е от 
Галилея и следователно редно е да бъде представен 
там на Ирод. Но този некадърник, под предлог, 
че е длъжен да се подчинява на императорския 
наместник, остави съдбата на Исус в моите ръце. 
Така Го върнаха пак при мене. 

Тук сякаш цялата Юдея се беше събрала в 
Ерусалим. Палатът на моето управление беше 
препълнен с викаща сган, която като бясна тичаше 
насам-натам. Повиках при себе си съпругата си, 
за която знаете Ваше Величество Цезарю, че тя е 
галилеянка и има дар да предсказва. С плач тя падна 
в нозете ми и каза: 

- Мъжо, внимавай, не прави зло на този свят 
човек. Миналата нощ видях насън: Той ходеше по вода 
и се издигна във въздуха. Вятърът и вълните Мму се 
покоряваха. Потокът от Кедронската река течеше 
кървав. Слънцето се помрачи като начумерената 
Веста. Пилате, мъжо! Ти си изправен пред голяма 
опасност, ако не послушаш думите на своята жена. 

Излязох на съдийското място заедно със свитата 
си. Попитах тълпата какво иска. 

- Смърт на Назарянина! - извика тълпата. 
- Защо? 
- Защото той богохулства! Предсказва разруше-

нието на храма. Нарича Себе Си Син Божи! Издава 
се като Месия! Нарича Себе Си Цар Юдейски - ревеше 
като лъва в пустинята тълпата. 

- Разпни го!... Екът на този рев беше тъй силен, 
че ми се струваше като че ли основите на двореца ми 
се клатят. 

Всред тази бурна сцена на подивялата сган само 
един човек стоеше съвършено тих и спокоен, сякаш 
нищо от това не Го досягаше. 

120 



Историческият път на Бялото Братство 

Това беше сам Исус Назарянин! 
На мен ми оставаше единственото средство, за 

да го защитя. Поисках вода, омих ръцете си пред 
тази сган, като заявих, че считам за невинен този 
човек и че несправедливо се иска да бъде наказан. 
Но всичко беше напразно. Побеснялата тълпа не-
прекъснато ревеше: "Разпни го! Разпни го!" 

Ваше Величество Цезарю! 
Неведнъж съм виждал развълнувана и побесняла 

тълпа, но като тази - за това никога нямах най-
малка представа. Като че ли всичките зли духове 
от пъкъла се събраха в Ерусалим. Тази тълпа 
зае едно огромно пространство от височината 
Сион, чак до двореца ми. Сгъстените маси народ 
представляваха от само себе си нещо като един 
почернял масив. 

И изведнъж се стъмни като през зимна нощ и 
се почувства същото нещо, като при убиването 
на Юлий Цезар. Останах самичък пред палата си. 
Стана тихо, сякаш беше измряло цялото население 
на града. Даже и моите телохранители, заедно с 
конната ми стража бяха отишли на Голгота, под 
командата на единствения ми капитан, за да се 
запази по възможност ред и спокойствие. 

Сърцето ми се късаше. Чувствах, че тук се върши 
такова нещо, на което имат право само боговете, 
но не и човеците. Тъмни буреносни облаци покриха 
цялата околност и се чуваха такива гласове, които 
човешкото ухо никога не е чувало. 

През първите часове на нощта тайно слязох към 
портата на Голгота. Несправедливата присъда вече 
беше изпълнена. Тълпата се разотиваше, връщайки 
се към града, но не вече с див рев, както когато 
отиваше натам, но умислена, мълчалива, съсипана. 
Малкият ми воински отряд също натъжен мина 
покрай мене. Гордият римски орел върху копията 
бяха обвили с траурен (черен) плат. Войниците 
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говореха нещо, което не дочух и сегиз-тогиз се 
обръщаха към Калварийската планина, като да 
очакват някакво ново събитие. 

Наскърбен, аз предпазливо се завърнах в двореца 
си. На стъпалата срещнах един старец с почтен вид 
и побеляла коса, заедно с няколко жени, които с плач 
паднаха пред нозете ми. 

- Старче, кой си и какво желаеш? - попитах 
стареца. 

- Аз съм Йосиф от Ариматея - отговори той - и 
молбата ми е да ми позволите да погреба тялото на 
Исуса. 

- Нека да се изпълни твоето искане - казах аз 
и веднага наредих на Манилус с няколко войници да 
отиде на погребението, за да се предпазим от някое 
ново вълнение. 

След някой ден гробът остана празен. Учениците 
на Исус обявяват по цяла Юдея, че Той бил възкръснал, 
както бил и предсказал. Имам дълг да ви рапортирам, 
Ваше Величество, за всичко, което съм чул и видял, 
което изпълнявам с настоящото писмо. След като 
се беше всичко свършило на заранта чух тръбен звук, 
погледнах към Кесарийската порта и видях един 
отряд от 2000 войници, които ми идват на помощ, 
като пътували през цялата нощ, но вече бяхме пред 
свършен факт. С това закъснение в точност, се 
изпълниха пророческите думи на Исус". 

Достоверността на този рапорт потвърждават още и 
следните обстоятелства: 

Историческите последици от доклада на Пилат за 
чудесата, разпъването и възкресението на Христа, известни 
на всички в Палестина, където мнозина Го почитали като Бог, 
са имали за резултат предложението на император Тиберий 
римският сенат да прогласи Исус за Бог и да постави 
Името Му в числото на римските богове. "Съгласявайки 
се да признае Божествеността на Исуса Христа, Тиберий 
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не само че не гонил християните, но даже заплашвал 
със смъртно наказание всички, които са ги преследвали; 
през времето, когато той е управлявал римската империя 
християнството се е разпространявало свободно и спокойно 
В нея". (Професор Б. Ил. Гладков, "Евангелието на Царството 
Божие") . Според едно предание Тиберий е получил чудесно 
изцеление от неръкотворния образ на Христа, донесен в 
Рим от Вероника. 

За отбелязване е, че император Тиберий е притежавал 
един смарагд, върху който е бил издълбан портретът на 
Христа. Този портрет беше публикуван във в. "Зора", 
София, бр. 5863 от 7. 01. 1939 година, з а е д н о с т е к с т а на 
писмото, което близкият приятел на Пилат - Публий 
Лентуло, проконсул на Юдея, е изпратил до Тиберий, 
което също така дава сведения за Христа. Има исторически 
данни, че по заповед на Пилат от лика на Христа е било 
с н е т о и з о б р а ж е н и е . (Д-р К. Гейки, Жизнь и учение Христа, 
Москва, 1802г. , част II, стр. 259). През 1453 Г. ТОЗИ смарагд 
попаднал в ръцете на султан Баязид след превземането 
на Цариград. 

Имайки предвид факта, че на пасхалния рапорт на 
Пилат до Цезаря Тиберий направо свидетелстват такива 
научни авторитети на древността, каквито са знаменитият 
историк Тацит (1-ви век), Иустин Философ (2 век), Тертулиан 
(3 век) и бележитият историк Евсевий (4 век), не можем да 
се съмняваме в наличието на един такъв доклад. А със 
всичко това се обяснява и онази смелост, която е проявила 
Св. Равноапостолка Мария Магдалина, която е пропътувала 
до Рим, явила се пред Тиберий и му предала червено яйце, 
приветствайки го с победния християнски поздрав: "Христос 
възкресе". 

(Съдебното решение на Пилат е било намерено 
през 1509 година в град Амкула, Италия. Виж Ив. 
Визирев - "Три писма от езичници за Исуса Христа и 
Пилатовата присъда за Него", Пловдив). 

/Преписано от "Църковен вестник" 71 г., бр. 11, София, 
събота, 11 април 1970г./ 
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8. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 

Понеже животът на Йоан Кръстител е тясно преплетен 
с живота на Исус Христос, затова ще предам накратко 
сведенията, които Евангелието ни дава за него, за да 
изпъкне неговият образ и неговата мисия във връзка с 
мисията на Христа. Ще предам първо как го описват 
четирите Евангелия и след това ще предам как Окултната 
Наука го описва. 

Матей в трета глава почва да говори за Йоан Кръстител 
като за нещо познато и казва: "В онези дни дойде Йоан 
Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като 
казваше: Покайте се, понеже наближава Небесното 
Царство. Защото той беше, за когото се говори, чрез пророк 
Исайя, който казва: Глас на едного, който вика в пустинята, 
пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за 
Него. И този Йоан носеше облекло от камилска козина и 
кожен пояс около кръста си, и храната му беше рошкови и 
див мед. Тогаз излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и 
цялата Йорданска област и се кръщаваха от него в реката 
Йордан, като изповядваха греховете си. Като видя, че 
мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от 
него, рече им: Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате 
от идващия гняв, затова принасяйте плодове, достойни за 
покаяние и не мислете да думате: Авраам е наш баща, 
защото ви казвам, че Бог от тези камъни може да въздигне 
чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на 
дърветата. И тъй всяко дърво, което не дава добър плод, 
отсича се и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за 
покаяние, а Онзи, Който идва след мене, е по-силен от 
мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата. Той ще 
ви кръсти със Светия Дух и с Огън. Лопатата е в ръката 
Му и Той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото 
в житницата, а плявата ще изгори в неугасим Огън. Тогаз 
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идва Исус от Галилея на Йордан при Йоана, та да се 
кръсти при него. А Йоан Го възпираше и казваше: Аз имам 
нужда да се кръстя от Тебе и Ти ли идеш при мене? А 
Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е 
прилично да изпълним всичко, що е право. Тогаз Йоан Го 
остави". След известно време Йоан Кръстител е предаден 
на властта заради това, че изобличил Ирод, че се оженил за 
братовата си жена. "И тогаз чу Исус, че Йоан е предаден 
па властта, оттегли се от Галилея". 

В 11 глава Матей казва: "А Йоан, като чу в тъмницата 
за делата на Христа, прати от учениците си да му кажат: Ти 
ли си Онзи, Който трябва да дойде, или друг да очакваме. 
Исус в отговор му рече: Идете и съобщете на Йоана това, 
което чувате и виждате: слепи проглеждат, куци прохождат, 
прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртвите биват 
възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. 
И блазе на онзи, който не се съблазнява в Мене". 

И когато си отидоха, Исус започна да казва на народа 
за Йоана: "Какво излязохте да видите в пустинята? -
Тръстика ли от вятъра разлюляна? Но какво излязохте да 
видите? Човек в меки ли дрехи облечен. Ето тези, които 
носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? 
Пророк ли да видите? Да, казвам ви и повече от пророк. 
Това е онзи, за когото е писано: Ето Аз изпращам Вестителя 
Си (Ангела Си) пред Твоето лице, който ще устрои пътя 
Ти пред Тебе. Истина ви казвам, между родените от жена 
не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя. Обаче 
най-малкият в Небесното Царство е по-голям от него. А 
от дните на Йоана Кръстителя досега Небесното Царство 
насила се взема и които се насилят го грабват. Защото 
всички пророци и законът пророкуваха до Йоана. И ако 
искате да го приемете, той е Илия, който имаше да дойде. 
Който има уши да слуша, нека слуша". 

Казаното от Матея и това, което Христос казва за 
него е цяла езотерична проповед, затова накрая Христос 
казва: Който има уши да слуша, нека слуша, т.е. на когото 
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духовните уши са отворени, той ще разбере това, което 
казвам. В тези няколко слова Христос не само разкрива 
кой е Йоан, че той е Илия, което проличава от това, което 
Матей говори за него. Тук ясно е показано, че Христос и 
въобще Християнството приема учението за прераждането 
като нещо дадено, като нещо, което се знае, затова само се 
споменава без да се доказва и убеждава за него. Но още 
по-важно е друго, което Христос казва за Йоан - че е най-
големият, роден от жена. Това значи, че е най-възвишеният 
Посветен, роден от човешкия род. А като привежда думите 
на пророк Исайя, там ясно е посочено, че Йоан е Божият 
Вестител или Ангел, който идва да изправи пътя Господен. 
Според Окултната Наука Илия, който е прероден като 
Йоан, е един от най-напредналите човешки синове, който е 
достигнал толкова високо в своето развитие, че може да се 
каже, че е най-голям от всички родени от жени, но при все 
това е по-малък от най-малките в Царството Небесно. Най-
малките в Царството Небесно са Ангелите. Следователно, 
най-големият Посветен от земята е по-малък от най-мал-
ките в Царството Небесно. Като казва Христос, че той е 
Илия и като се изнася факта, че той е посечен в затвора, с 
това лесно е показан и закона на кармата, защото той като 
Илия изби 400 пророци на Ваала и сега трябваше и на него 
да отрежат главата, за да се изпълни закона. 

Марко започва своето Евангелие с пророчеството на 
Исайя за Йоан Кръстител. "В началото на Благовестието 
на Исуса Христа, Божият Син, както е писано в книгата 
на пророк Исайя: Ето Аз пращам пред лицето Ти Вестителя 
Си, който ще устрои Твоя път. Глас на едного, който вика 
в пустинята: Пригответе пътя на Господа, прави правете 
пътеките за Него. Йоан дойде и кръщаваше в пустинята, 
и проповядваше кръщение и покаяние за опрощение на 
греховете. Излизаха при него цялата Юдейска страна и 
всички ерусалимляни и кръщаваха се от него в реката 
Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше 
облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си 
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и се хранеше с рошкови и див мед. И като проповядваше, 
казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, 
Комуто не съм достоен да наведа и развържа ремъка на 
обущата Му. Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти 
със Светия Дух. През тези дни дойде Исус от Назарет 
Галиеянски да се кръсти от Йоана в Йордан. И като излезе 
веднага от водата видя, че се разтварят Небесата и че Духът 
като гълъб слизаше над Него. И дойде Глас от Небесата: 
Ги си Моят възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение... 
И след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в 
Галилея и проповядваше Божието благовестие. 

В шестата глава се говори за предаването на Йоан 
па властта и за неговото убийство и се казва: "Но Ирод, 
като чу за Исуса, рече: Това е Йоан, когото аз обезглавих, 
гой е възкръснал от мъртвите. Защото този Ирод беше 
пратил да хванат Йоана и да го хвърлят в тъмницата 
заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже беше 
я взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирода: Не ти 
е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се 
настрои против него и искаше да го убие, Но не можеше, 
защото Ирод се боеше от Йоан като знаеше, че той е човек 
праведен и свят и го пазеше здраво. И когато го слушаше, 
вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И 
когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си 
ден направи вечеря за големците си и на хилядниците и 
на галилейските старейшини, самата дъщеря на Иродиада 
излезе и поигра, тя угоди на Ирода и на седящите с него. 
И царят рече на момичето: Искай от мен и каквото щеш, 
ще ти го дам. И закле й се, каквото да поискаш от мене, 
ще ти дам, даже половината от царството ми. А тя рече 
на майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на 
Йоана Кръстителя. И тя поиска от царя главата на Йоана 
Кръстителя. Царят се наскърби, но все пак го изпълни 
заради клетвата, и заради седящите с него. И праща 
телохранителя, комуто заповядва да му донесе главата на 
Йоана. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе 
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главата на блюдо и я даде на момичето и момичето я даде 
на майка си. И учениците му, като чуха това, дойдоха и 
дигнаха тялото му и го положиха в гроб". 

Случката е много подобна на случката на Илия с царя 
Ахав и царица Изабела, които поискаха да убият Илия, но 
вместо него убиват Найбот, който се явява един вид като 
външно отражение на Илия. 

Евангелието на Лука започва със съобщението на 
Архангел Гавраил и на свещеника Захария, който му 
съобщава, че ще му се роди син. Той не повярвал, защото 
и той, и жена му били вече стари и затова, понеже не 
повярвал, Ангелът му казал, че ще онемее до деня, в който 
се роди детето, което трябва да нарече Йоан. И Ангелът 
му казва: То ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще 
се зарадват за неговото раждане. Защото ще бъде велик 
пред Господа. Вино и спиртно питие няма да пие и ще се 
изпълни със Светия Дух още от зачатието си. И ще обърне 
мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог. Той 
ще предиде през лицето Му в Духа и силата на Илия, за 
да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните 
към Мъдростта на праведните, за да приготви за Господа 
благоразположен народ". Той, както казах, не повярвал, 
защото бил стар и Ангелът му казал: "Аз съм Гавраил, който 
стои пред Бога и съм пратен да ти говоря и да ти благовестя 
това. И ето, ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до 
деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите 
ми, които ще се сбъднат своевременно". И след като жена 
му Елисавета ражда и на осмия ден трябва да обрежат 
детето, съседите предлагат да го кръстят на името на баща 
му, но майката отговорила, че името му ще бъде Йоан. 

Запитали бащата със знакове и той написал на 
дъсчицата: Йоан е името му. И на часа му се отвориха 
устата и той проговори и благославяше Бога. И страх 
обзе всички съседи. И всички, които чуха, пазеха това в 
сърцето си, казвайки: Какво ли ще е това детенце? Защото 
Господнята ръка беше с него". 
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"Тогаз баща му Захария се изпълни със Светия Дух 
и пророкува за идването на Спасителя, на Христа... Да 

Му служим без страх със святост и правда пред Него 
през всичките дни на живота. Да, и ти детенце, пророк на 
Всевишнаго ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето 

на Господа да изправиш пътищата за Него. За да дадеш на 
людете да познаят спасение чрез прощение на греховете им. 

Поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети 
Зора отгоре, за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна 

сянка. Така щото, да отправи нозете ни в пътя на мира. А 
детенцето растеше и крепнеше по дух. И беше в пустинята 
до деня, когато се яви на Израиля". 

В третата глава, втория стих се казва: "При първо-
свещенството на Ана Каяфа Божието Слово дойде до 
Иоана, Захариевия син в пустинята. И той отиваше по 
цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение 
и покаяние за прощаване на греховете, както е писано 
и книгата с думите на пророк Исайя: "Глас, който вика 
и пустинята, пригответе пътя на Господа, прави правете 
пътеките Му. Всяка долина ще се напълни и всяка планина 

и хълм ще се сниши. Кривите пътища ще станат прави 
и неравните места гладки пътища и всяка твар ще види 
Божието спасение". 

И тъй, той казваше на мнозина, които излизаха да 
се кръщават от него: Рожби ехидни, кой ви предупреди 

да бягате от бъдещия гняв? Прочее, принасяйте плодове, 
достойни за покаяние. И не почвайте да си думате: Имаме 
Авраам за баща, защото ви казвам, че Бог и от тези камъни 
може да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи 
вече при корена на дърветата. И тъй, всяко дърво, което не 
дава добър плод, отсича се и в огън се слага. И мнозина го 
питаха, казвайки: Тогава какво да правим? А той в отговор 
им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма. 
И който има храна, нека прави същото. Дойдоха и бирниците 
да се кръстят и му казват: Учителю, ние какво да правим? 
Той им казва: Не изисквайте нищо повече от това, което 
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ви е определено. Питаха го военослужещите и казваха: А 
ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито 
наклеветявайте и задоволявайте се със заплатата си. И по-
неже людете бяха в недоумение и всички размишляваха 
в сърцето си за Йоана, да не би той да е Христос. Йоан 
отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но 
иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен 
да развържа ремъка на обущата Му, Той ще ви кръсти със 
Светия Дух и Огън. Той държи лопата в ръката Си, за да 
очисти добре гумното Си и ще събере житото в житницата 
си, и плявата ще изгори на неугасим Огън. И с много 
увещавания благовестяваше за людете. И Ирод бидейки 
изобличен от него заради Иродиада, братовата си жена, и 
преди всички други злини, които беше сторил Ирод прибави 
на всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница". 

Евангелист Йоан описва по следния начин Йоан Кръс-
тител: "Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето 
Онзи, за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да 
бъде преди мене, понеже спрямо мене беше пръв. Защото 
ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат в 
благодат. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато 
юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим 
да го питат: Ти кой си? Той изповяда и не отрече, а каза: 
Не съм аз Христос. И попитаха го: Тогава що? Илия ли? И 
каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм. На това 
му рекоха: Кой си, за да дадем отговор на ония, които са 
ни пратили? Що казваш за себе си? Той рече: Аз съм глас 
на едного, който вика в пустинята: прав правете пътя на 
Господа. А изпратените бяха от фарисеите. И попитаха го, 
като му рекоха: А защо кръщаваш, като не си Христос, нито 
Илия, нито пророкът? 

В отговор Йоан им рече: Аз кръщавам с вода, но 
посред вас стои един, Когото вие не познавате, Онзи, Който 
иде подир мене, който преден ми биде, Комуто аз не съм 
достоен да развържа ремъка на обущата Му. Това стана 
във Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. 
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На следния ден Йоан вижда, че Исус иде към него и 
казва: Ето Божия Агнец, който носи греха на света. Той 
е. за Когото рекох: подир мене иде човек, Който достигна 
да бъде подир мене, защото спрямо мене беше пръв. И аз 
не Го познавах, но дойдох и кръщавах с вода, за да бъде 

Той изявен на Израиля. И Йоан свидетелства, казвайки: 
Видях Духа да слиза като гълъб от Небето и да почива 
върху Него. И аз не Го познавах, но Оня, Който ме прати 

да кръщавам с вода, ми рече: Онзи, над Когото видиш 
да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който 
кръщава със Светия Дух. И видях, и свидетелствам, че Той 

е Божият Син. 
На следния ден Йоан пак стоеше с двама от учениците 

си. И като съгледа Исуса, когато минаваше, каза: Ето 
Божия Агнец. И двама ученици го чуха да говори така и 
отидоха подир Исуса. Като се обърна Исус и видя, че идат 
подире Му, каза им: Що търсите? А те Му рекоха: Рави, 
което значи Учителю, где живееш? Каза им: Дойдете и ще 
видите. Дойдоха прочее, и видяха где живееше и останаха 

при него цял ден. Беше около десетия час. Единият от 
двамата, които чуха от Йоана за Него и Го последваха, 
беше Андрей, братът на Симона Петра. Той пръв намери 
своя брат Симона и му каза: Намерихме Месия, което 

значи Христос". 
Такива са сведенията на Евангелията за Йоана 

Кръстителя. В общите си линии те се покриват, но в някои 
положения се различават. Така според Матей Христос, 
говорейки за Йоан казва, че той е Илия, който имаше да 
дойде. Значи този, за когото се говори, че е Божи Вестител, 
който предиде пред Христа, е Илия, за когото е определено, 
че ще дойде. И идва като Йоан Кръстител. В Йоановото 
Евангелие когато питат Йоан Кръстител, кой си, Илия ли си, 
той казва, че не е Илия. Но както се разбира от разговора, 
това е само за да изпъкне това, което е казано за него в 
Писанието, че е глас на едного, който вика в пустинята. За 
нас е важно, че Христос казва, че той е Илия. 
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ЙОАН КРЪСТИТЕЛ В 
СВЕТЛИНАТА НА ОКУЛТНАТА 

НАУКА 

В следващите редове ще предам схващането на 
Окултната Наука за Йоан Кръстител, преродения Илия, 
както е показано и в самото Евангелие. 

В лицето на Илия имаме работа с един Велик дух. В 
лицето на Илия пред нас застава Духът на еврейския народ. 
Той действа като един природен закон, като господар на 
природните стихии. Това е показано, когато предизвиква 
да вали дъжд след тригодишна суша. В този смисъл Илия 
се явява като външна страна на Бога Йехова, който е 
същевременно Божествената Природа. Илия се преражда 
в Йоан Кръстител. Главната проява на неговата дейност е 
кръщението, което той извършва в реката Йордан. Какъв 
е смисълът на това кръщение? Защо го правеше Йоан? 
Йоан правеше това кръщение, за да доведе хората до едно 
мигновено ясновидство, което става вследствие на частично 
отделяне на етерното тяло, когато човек се потопи във 
водата. С това хората виждаха, че е настъпил краят на 
старото време и сме в началото на едно ново време, когато 
Бог слиза на земята да даде нов импулс за развитието на 
човешките души. Той правеше кръщението, за да накара 
хората да познаят и преживеят това, което им говореше. 
Йоан казваше това, което досега беше само за Духовните 
светове и действаше от тези светове, него сега трябва да 
приемете във вашите души като един импулс, който от 
Небето е дошъл в човешките сърца. Но Йоан казва за себе 
си, че е дошъл да приготви пътя на Христа. Това не се раз-
бира само външно, исторически, но и мистично. Той като 
Велик дух на еврейския народ трябва да подготви душите 
на хората, за да могат да приемат Христа в себе си. 
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Тук ще спомена един важен окултен факт, за да 
разберем дейността на Илия и Йоан Кръстител. Когато 
едно Висше духовно Същество слезе на физическия свят в 
едно отделно тяло, то не е само в това тяло, но като една 
аура, като една духовна атмосфера прониква надалеч и 
действа в душите на всички хора около себе си. Тази аура 
е по-голяма или по-малка според степента на развитието 
на това Същество. Така Илия, респективно Йоан, който, 
както казах е Духът на еврейския народ, действа невидимо 
на целия народ. И когато Йоан казва, че приготвя пътя на 
Господа, това показва, че той по невидими пътища действа 
върху душите на хората, за да могат да приемат Христовия 
импулс. И такова Същество, свързано един път с един 
народ чрез едно физическо тяло, продължава да действа 
и след смъртта на неговото физическо тяло. Така че Йоан 
действаше всред еврейския народ и след като беше убит, за 
да подготви почвата за Христа. И в Евангелието на Марка 
първа глава, 14 стих се казва: "Скоро след хвърлянето на 
Йоана в тъмницата, Исус дойде в Галилея и проповяд-
ваше там учението за Царството Небесно. Следователно,в 
атмосферата, която Йоан беше създал със своята проповед 
навлезе да действа Христос. И по-нататък е забележително 
състоянието на Ирод след обезглавяването на Йоана. Като 
чува за чудесата на Исус, той казва, че и Йоан, когото той 
убил, е възкръснал от мъртвите. Той е чувствал неговото 
духовно присъствие. И хората чувстваха и мислеха, че 
чудотворната сила, чрез която Христос действа, иде от 
Илия или от някой от пророците. След това Евангелието на 
Марко ни показва, че Христос дойде именно в местността, 
където Йоан действаше, преди да бъде убит. Също така 
забележително е, че Христос идва между онези, които бя-
ха последователи и ученици на Йоан Кръстител. Това е 
показано много ясно в следните думи: "И като излезе, видя 
много народ и му дожаля за тях, изпита милост към тях, 
защото бяха като овце, които бяха изгубили своя пастир и 
започна да ги поучава много неща". Тук ясно се намеква 
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за учениците и последователите на Йоан, които останали 
без учител след неговото убиване. И след това се извършва 
всред тях чудото на нахранването на петте хиляди, където 
имаме умножаване на хляба, както направи това Илия с 
вдовицата в Сарепта. Йоан Кръстител казва приблизително 
следното за себе си: Аз съм, който подготвих пътя на Този, 
Който е по-велик от мене. С моята уста аз съобщих, че 
Царството Небесно, Царството на Господа е близо и че 
хората трябва да променят своя дух, да променят своя 
начин на мислене. Аз съм дошъл между хората и бих 
могъл да им кажа, че един специален импулс навлиза в 
човечеството. Както слънцето напролет възхожда, за да 
съобщи, че обновлението в Природата започва, така и 
аз съм се явил, за да възвестя това, което се въздига в 
човечеството, човешкото Аз. Йоан Кръстител е чувствал 
възхода на Исус от Назарет като свой собствен възход, 
като този на слънцето, което възхожда. Той казва: Отсега 
нататък аз ще се смалявам, както слънцето се намалява 
от деня на свети Йоана, което е около времето на лятното 
слънцестоене, но Той, Духовното Слънце ще се увеличава 
и то заблестява, и разпръсква духовната тъмнина. 

От друга страна има известна аналогия между про-
поведта на Йоан Кръстител и проповедта на Буда. И 
проповедта на Йоан Кръстител е един вид възкресение 
отново на проповедта на Буда. Буда в своите проповеди 
говори за страданията в живота и за освобождаването от тях 
чрез така наречения осмочленен път, който душата тряб-
ва да измине. Той казваше на народа: Досега сте имали 
учението на брамините, които приписват своя произход 
на самия Брама. Те казваха за себе си, че произхождат 
от Брама. Но аз ви казвам: Човек има стойност чрез това, 
което прави от самия себе си, а не чрез това, което е 
вложено в него чрез неговия произход. Той е достоен за 
Великата Мъдрост на света чрез това, което е направил от 
себе си като индивидуален човек. Чрез това Буда възбудил 
гнева на брамините, като говорил за възможността на 
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индивидуалните качества, като казвал: Истина ви казвам, 
някой може да нарича себе си колкото иска брамин, това 
няма да го спаси, това няма никакво значение, но значе-
ние има, когато вие направите от себе си един пречистен 
човек чрез своите лични усилия. Такъв е бил смисълът на 
много от проповедите на Буда. И после той обикновено 
продължавал това учение, като казвал, че когато човек 
премине през страданието, той може да почувства и разбере 
страданието на другите. Тогава може да утешава и помага, 
като вземе участие в съдбата на другите, защото чувства 
страданието и мъката на хората като свои и се стреми да 
им помогне. 

Йоан Кръстител говори в същия дух. Той казва: Само 
така ли вярвате вие да донесете добри плодове на покаяние, 
като казвате: Имаме за Отца Авраама. Не казвайте, че 
имате за Отца Авраама, но бъдете истински човеци, като 
изпълнявате своите длъжности на мястото, където стоите 
в света. Наистина ви казвам, Бог може да създаде от тези 
камъни деца на Авраама. По-нататък той казва: Който има 
две дрехи, да даде и на другите, които нямат. Те дойдоха 
при него и го попитаха: Учителю, що трябва да правим? 
Точно както някога монасите дойдоха при Буда и запитаха: 
Що да правим? 

Между многото изказвания за Йоан Кръстител, Щайнер 
казва и следното: Йоан Кръстител се явява като предтеча 
на Христа. Той има да възвести предварително за това, 
което трябва да дойде в Исуса. Йоан Кръстител бил роден 
от стари родители, роден така, че от самото начало неговото 
астрално тяло е чисто и пречистено от всички сили, които 
увличат човека надолу, защото у старите родители при 
зачатието не действат вече страстите и желанията. И 
тук имаме една дълбока Мъдрост, която ни е показана в 
Евангелието на Лука. За една такава индивидуалност като 
Йоан Кръстител, е поела грижата великата ложа Майка 
на човечеството. Там, където великият Ману (Мелхиседек) 
ръководи и направлява духовните процеси в развитието на 
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човечеството, оттам теченията се насочват където те трябва 
да действат. Един такъв дух, какъвто е духът на Йоан 
Кръстител, се въплъщава под непосредственото ръководство 
на великата ложа Майка на човечеството, от централното 
място на земния духовен живот. Духът на Йоан произхожда 
от същото място, откъдето идва и душевната същност на 
детето Исус, за което Евангелието на Лука ни говори. Само 
че на Исус са предадени онези качества, които още не са 
проникнати от егоистично станалия аз, т. е. една млада душа 
е насочена там, където трябва да се въплъти новороденият 
Адам. Странно ще ви се види, че тук от Великата ложа 
Майка се изпраща на определено място веднъж една душа, 
която не е имала още един същински развит аз. Защото 
същият аз, който всъщност бе задържан и не се всели в Исус 
от Евангелието на Лука, същият този аз бе превъплътен в 
тялото на Йоан Кръстител. И двете същности: това, което 
живееше като душевна същност в Исус от Назарет, и това, 
което живееше като аз в Йоан Кръстител, се намират от 
самото начало в едно вътрешно отношение. 

В Евангелието на Лука Христос като говори за Йоан 
казва, че той е призван да предаде на хората в най-чиста и 
благородна форма това, което беше учението на пророците, 
което се строеше чисто и благородно в старите времена. 
Той виждаше Йоан като такъв, който последен донесе в 
най-чиста и най-благородна форма това, което принадлежи 
на старите времена. След това Христос казва: "Законът и 
пророците достигат до Йоана". Той трябваше още веднъж да 
постави пред човеците това, което старото учение и старото 
душевно съдържание можеха да донесат на хората и по 
такъв начин да ги подготвят за възприемане на Новото, 
носено от Христа". 

Всичко преходно е символ на някаква духовна реал-
ност, която се проявява в света. И ако си представим 
сцената, където Йоан Кръстител кръщава Исус от Назарет 
в реката Йордан, то в лицето на тези два образа пред нас 
изпъкват две велики духовни течения от миналото. Йоан 
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Кръстител е представител на есейското течение, което 
имаше за задача да поддържа пътя за Христа. А Исус от 
Назарет е представител на течението на Заратустра, който 
беше въплътен в Исус от Назарет. В този момент тези две 
течения се съединяват на земята, за да образуват съда, 
който ще приеме Небесното съдържание - Христовото 
Същество. 

Йоан Кръстител, както го описва Евангелието, е облечен 
в дреха от козина, което показва, че той е назареец, есеец. 
Това, което говори на хората, е Мъдростта на есейството. 
Обаче това е Мъдростта на онова есейство, което съзнава, 
че неговата мисия е завършена и че трябва да приготви 
пътя и да стори място на един по-велик. В него говори 
истинското есейство. Той казва: След мене иде един, Кой-то 
е по-голям от мене. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. 
Есейството трябваше да преведе човечеството по правилен 
начин през 43 степени от Адам надолу, от духовния до 
земния свят. Това бе изпълнено. Сега трябва отново да се 
възлезе нагоре. И той казва: Изменете вашите разбирания. 

Образът на Йоан Кръстител е твърде различно 
обрисуван в трите първи Евангелия. Най-кратко описание 
дава Марко, после следва Матей, след това Лука. Това 
става така, че всеки път следното Евангелие съдържа това, 
което го има в предшестващото и прибавя нещо към него. 
Но не трябва да се мисли, че най-краткото описание е най-
бедно. 

Марко описва Йоан като Ангел, който извършва свеще-
нодействието на кръщението. Той започва с това, което 
казва за Кръстителя Малахия с думите: Ето, пращам пред 
Тебе Моя Вестител (Ангел). Освен това, което Марко дава, 
Матей описва как Йоан, като проповедник на покаянието, с 
мощни думи довежда докрай слизането на човешката душа 
чрез потресающите, дишащи настроението на последния 
съд образи, за брадвата при дървото и за лопатата на 
гумното. Навсякъде Евангелието на Матей води първо от 
Небето към земята, както и четиридесетте и три имена на 
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родословната книга са издънки на едно земно стъбло, които 
водят от Небето на земята. Така при Матей Йоан Кръстител 
е човекът, който чрез своята проповед иска да завърши 
слизането на земята. На това място Матей цитира думите 
на пророк Малахия за Ангела. Тези думи у Матей могат 
да бъдат казани едва в 11-та глава относно Йоан. Това 
показва, че от човека до Ангела трябва да бъде изминат 
известен път. 

У Лука Йоан е изпълнител на кръщението, той е 
също проповедник на покаянието. Но той е и нещо повече. 
Евангелието на Лука се поставя вече напълно в процеса 
на възлизането на развитието, което трябва да последва 
слизането на човечеството на земята. Той върви отдолу 
нагоре, докато Евангелието на Матей върви отгоре надолу. 
И така, родословната книга на Лука е една Небесна 
стълба, която от Исус води обратно нагоре до Авраам 
и по-нагоре, до Адам и до Бога, движейки се в посока, 
противоположна на матеевата родословна книга. По този 
начин трябва да се схване нещо и това, което Лука придава 
на проповедта на Йоан Кръстител и което съдържа нещо 
повече от предаденото от Матей и Марко. На въпроса на 
народа, на митарите и на военните, "Що да правим", Йоан 
отговаря с наставления във форма на сентенции. Йоан 
застава тук като посветител, който не се задоволява с това 
чрез мощна проповед за покаяние да завърши слизането 
на човечеството, но направо въздейства, ръководейки 
и насочвайки в пътя на възхода. Сентенциите, с които 
Йоан отговаря на народа, на митарите и на войниците, са 
сентенции на просветител, чрез които човек е насочен към 
един личен стремеж нагоре. 

Матей описва Йоан като проповедник в пустинята. 
Проповедник в пустинята, преведено на друг език, 
означава зов към уединението на душата. Човечеството 
е стигнало до земята, която е пустинята, която е мястото 
на уединения, самотен аз, отделил се от Цялото и живее 
само за себе си. Докато човечеството беше още обхванато в 
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процеса на слизането, следователно не беше още стигнало 
до земята, то беше потопено в един общ духовен елемент. 
Едва на земята започва развитието на аза. Това развитие 
на аза е изкупено с цената на старото единение с Духа. 
Неговият първи стадий е "пустинята", уединението. Йоан е 
Вестител на развитието на аза, на пълното със страдание 
усамотяване на аза. 

Човечеството е изминало 42 поколения. Сега то дей-
ствително може да намери Отца Авраама чрез възлизане 
по стълбата на пречистване с 42 стъпала. Но какво помага 
това? Родът Авраамов се е втвърдил като камък. Ако не 
дойде един Нов Принцип в живота, тогава вместо синове, 
Отец Авраам ще има мъртви камъни. И как от мъртвите ще 
излезе нещо ново? Йоан им казва: "Не мислете, че можете да 
се успокоявате с това, ние имаме за Отца Авраама. Казвам 
ви, Бог може да въздигне от тези камъни синове Аврааму". 
С тези думи Йоан иска да събуди у фарисеите съзнанието 
за обединяването на тяхните души, за втвърдяването на 
душите им. Те не могат да избегнат пълния завършек на 
земното слизане чрез илюзии. Фарисеите бяха тези, които 
не искаха да изпълнят прехода от времето на Отца към 
времето на Сина. Оставането при Принципа на Отца, 
обаче, означава едно вкаменяване и втвърдяване. Отцовите 
сили са довели до камъка, до втвърдяването на материята. 
Само чрез Сина от втвърдяването е произведено новото 
човечество. Ето защо Йоан казва: Изменете вашите 
разбирания. Тази е сменяващата самата себе си Мъдрост 
на есеите. 

Проповедта на викащия в пустинята се издига сега 
до две мощни образни слова на Мистериите: "Секирата е 
вече сложена при корена на дърветата. Дървото, което не 
принася добър плод, бива отсечено и хвърлено в огъня". 
"Той държи лопатата в ръцете си. Той ще очисти гумното, 
ще събере житото в хамбара и плявата ще изгори във вечен 
огън". Това, което се съдържа в тези думи е нещо повече 
от един образен език. Първичната сила на тези думи иде 
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от това, че в образите са видими действително дълбоките 
Тайни на света. Свръхсетивната сила на образите предава 
на другите магическа сила. 

Кои са дърветата, на корена на които е сложена 
секирата? Това е мировото Дърво, което се отсича в 
тройна форма. Ако погледнем в макрокосмоса можем да 
кажем: това е Дървото на звездите. В прадревни времена 
в човешката душа е живяло едно Космическо Съзнание, 
което е виждало външния свят митически. В това древно 
Космическо Съзнание човекът се е чувствал като член на 
тялото на света, като клон на едно Дърво. Неговата душа 
не е била затворена в тесните граници на едно тяло и е 
била разлята по цялото небе. Звездите на небето висяха 
на клоните на това Дърво. Това дърво трябвало да бъде 
отсечено. Остава само пънът му. Това ни се описва във 
великото видение на Навуходоносор, в четвъртата глава 
на Данаил, от 7 до 12 стих. Пънът, който остава след 
отсичането на старото Космично Съзнание, е човешкото 
мислене. От него ще израсте някога Новото Космично 
Съзнание, новото звездно Дърво. 

Отсичането на звездното Дърво е една мирова 
необходимост. То е тъждествено със слизането на 
човечеството на земята, без което е невъзможно никаква 
свобода. Пророците, последен от които е Йоан Кръстител, 
размахват със своите слова секирата срещу мировото 
Дърво. Старото Космично Съзнание трябва да отстъпи 
на ограниченото земно мислително съзнание. В 6-та 
глава от книгата на Исайя се описва как Исайя направо 
получава духовно поръчение да отсече мировото Дърво 
чрез своята проповед. "Затъпи сърцето на този народ и 
втвърди ушите му, и заслепи очите му, за да не вижда 
с очите си и да не чува с ушите си, нито да разбира със 
сърцето си, докато запустеят градовете и останат без 
жители и домовете без люде. Но както дъбът или липата, 
от които при отсичането остава още един пън, този пън 
ще бъде едно свято семе". 
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Ако погледнем към микрокосмоса, към отделния 
човек, можем да кажем: Дървото, на което е сложена 
секирата, е Дървото на кръвоносната система. Докато 
живееше в Космичното Съзнание, в кръвта на човека 
е звучала космичната Хармония на звездите. След това 
Дървото беше отсечено. Пънът - това е сърцето, което 
сега става твърдо като камък, затъпено ("затъпи сърцето 
на човеците") - Исайя, 6 глава. Или животинско, вместо 
човешко ("човешкото сърце трябва да бъде отнето от пъна 
и да му се даде животинско сърце") - Данаил, 6 глава, 13 
стих. Обаче от сърцето някога ще израсте новото сърце, 
когато то отново ще стане от плът вместо камък, човешко 
вместо животинско, когато във физическото сърце се 
пробуди етерното сърце като сетивен орган за възприятие 
на Духовния свят. 

Между макрокосмичния и микрокосмичния аспект на 
мировото Дърво стои един трети аспект - един исторически, 
човечествен аспект. Тук можем да кажем: Дървото, което 
бива отсечено, е родословното Дърво. Тук ние стигаме, 
именно, много близо до смисъла на Евангелието на Ма-тей. 
Думите за дърветата, на корена на които е сложена секирата, 
следват непосредствено след думите за Авраам, камъните и 
синовете. Думите за дърветата се отнасят за размножението 
на рода. Тук виждаме, че те изразяват Мъдростта на есеите. 
Дървото, на което е сложена секирата, е родословното 
Дърво, което е съставено от 42 члена. Дървото се отсича, 
когато от върховата област на Небето то е израснало надолу 
до земята. Мисията на народа е изпълнена. Времето, когато 
кръвното родство, редуването на поколенията и физическата 
наследственост бяха съсъд и оръдие на Духа, е изтекло. В 
каменистата почва остава пън с корените, от който трябва 
да израсте новият клон. "И клонка ще израстне от пъна 
корен есеев, ветва от корена есеев, която ще носи много 
плодове". (Исайя, игл. 1 стих) Коренът есеев на това Дърво е 
това, което е сърцето за Дървото на кръвоносната система и 
мисленето за звездното Дърво. Това показва раждането на 
Новото човечество. Христос е неговият родоначалник. 
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Двете родословни книги - на Матея и на Лука -
разгледани като цяло, се различават помежду си не само 
чрез тяхната противоположна посока, в която са изброени 
имената. Те се различават, и то е от най-голямо значение, 
също и чрез различните места, на които се намират в 
Евангелието. Родословната книга в Евангелието на Матей се 
намира в самото начало, непосредствено преди раждането 
на момчето Исус. В Евангелието на Лука родословната 
книга не стои в началото, не стои също в някакво отношение 
с разказа за раждането на Исус, а следва в средата на трета 
глава, непосредствено след кръщението на Исус в Йордан. 
И това не е случайно, с него е казано много нещо. 

В това отношение ние трябва да знаем, че за Христовото 
Същество кръщението в Йордан означава същото, каквото 
означава за Духа на Исус раждането във Витлеем. Във 
Витлеем става раждането на физическото тяло на Исус. На 
Йордан става духовното раждане на Христа. Духът на Исус 
се въплъщава в детето, което Мария ражда. Христовото 
същество се въплъщава в телесно-душевната част на Исус 
от Назарет, когато на 30-та година след своето раждане той 
бе кръстен от Йоан в Йордан. Чрез това обяснение изпъква 
ясно различието между родословните дървета на Матей и 
на Лука. 

Родословното дърво на първото Евангелие, водено от 
Небето надолу на земята, предхожда физическото раждане 
на Исус. То завършва с физическото раждане на Исус 
и стига напълно до земята. Родословното дърво на Лука 
следва духовното раждане на Христа. То води отново от 
земята нагоре към Небето. Възлизането отново е възможно 
чрез това, че Христос слезе в пъна на корена есеев, като 
направи да израстне вейката на Новото мирово Дърво. 

Родословното дърво на Матей е отсечено. То е Дървото 
на Отец, Дървото на познанието. Родословното дърво на 
Лука е новото Дърво на Живота, Дървото на школуването, 
Дървото на Сина. Ето защо в Евангелието на Матей Йоан 
Кръстител е човекът, който възвестява края на стария 
свят. В Евангелието на Лука Йоан Кръстител стои като 
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посветител между човеците. Неговите думи не са вече само 
удари на секирата срещу Дървото. Той дава на човеците 
първите наставления за посаждането и отглеждането на 
Новото мирово Дърво, като дава на народа, на митарите и 
на войниците максими за стремеж към Духовното. Дървото 
на Матей пада, а Дървото на Лука се издига нагоре, след 
като се яви Христос. 

Йоан Кръстител беше човек и все пак нещо повече 
от човек. Той е най-големият от всички онези, които са 
родени от Посвещението, но и най-малкият в Царството 
Небесно е по-голям от него. Той е по-велик от всички 
хора, но по-малък от Ангелите. Той стои между човека 
и Ангела. Неговото духово Същество надминава толкова 
много всички човеци, че самото Евангелие употребява за 
него думите на пророк Малахия: "Ето, изпращам Вестителя 
Си пред Тебе, който да приготви пътя Ти". 

Така, че в едно човешко тяло е въплътено едно 
Същество, близко до Ангелите, което излиза далеч зад 
границите на тясното човешко тяло. И затова в църковните 
олтари на източните църкви Йоан Кръстител винаги е 
изобразяван като Същество с крила. Това, което живее 
в тялото, не е целия Йоан. Тези крила принадлежат на 
неговото Същество. 

Това възвишено Същество, подобно на Ангел, беше 
действало вече всред израилския народ като пророк Илия и 
за него се споменава на много места, като се нарича Ангел 
на Господа. 

Той се явява при Преображението на Христа на пла-
нината, което показва, че той играе важна роля в живота 
на общността, която се създава около Христа. Може още 
много неща да се кажат за Йоан и неговото отношение към 
делото на Христос, за което скрито се загатва в Евангелията, 
особено в Евангелието на Марко, но и това, което е казано 
дотук, е достатъчно да ни покаже величието и ръста на Йоан 
Кръстител и неговата роля в развитието на човечеството. Той 
е Ангелът, който подготвя пътя на Христа, който подготвя 
пътя на възхода на импулса, който Христос даде. 
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9. ПРИЗОВАВАНЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ И НАЧАЛОТО НА 

БЛАГОВЕСТИЕТО 

След кръщението от Йоан в реката Йордан, Исус Христос 
постепенно събира и призовава своите първи ученици. Това 
призоваване и въобще живота на Исус Христос е много 
бледо даден в Евангелието, но все пак има известни данни 
за призоваването на учениците. В различните Евангелия 
това призоваване е дадено различно. Ще цитирам самите 
Евангелия как списват това призоваване. Ще започна с 
Евангелието на Йоан. Там е казано: 

На следния ден след кръщението, Исус пак минава 
покрай мястото, където Йоан кръщава. В Евангелието на 
Йоан е казано: "На следния ден Йоан пак стоеше с двама 
от учениците си. И като съгледа Исус когато минаваше, 
каза: Ето Божия Агнец. И двамата ученици го чуха да 
говори така и отидоха подир Исуса. И като се обърна Исус 
и видя, че идват подире Му, каза им: Що търсите? - А 
те Му рекоха: Рави, което значи Учителю, къде живееш? 
Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха 
де живее и останаха при Него този ден. Беше около 
десетия час". 

"Единият от двамата, които чуха от Йоана за Него и 
Го последваха, беше Андрей, братът на Симона Петра. 
Той първи намери своя брат Симон и му каза: Намерихме 
Месия, което значи Христос. Като го заведе при Исуса, 
Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, синът Йононов, 
ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър (канара) ". 

"На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея. 
И намери Филипа и му казва: Дойди след Мене. А Филип 
беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. Филип 
намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото 
писа Мойсей в Закона и за Когото писаха пророците, Исуса, 
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Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече: От 
Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: 
Дойди и виж. Исус видя Натанаила да дохожда към Него 
и казва за него: Ето истински Израилтянин, у когото няма 
лукавщина. Натанаил Му казва: Отгде ме познаваш? Исус в 
отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те, когато 
беше под смоковницата. Натанаил Му отговори: Учителю, 
Ти си Божий Син, Ти си Израилев Цар. Исус в отговор му 
каза: Понеже ти рекох, видях те под смоковницата, вярваш 
ли повече от това, ще видиш. И рече му: Истина, Истина 
ви казвам, отсега ще видите Небето отворено и Божиите 
Ангели да възлизат и слизат над човешкия Син". 

В това призоваване са загатнати много неща, без да 
са казани. Тук се описва призоваването на четирима от 
учениците: Андрей, Петър, Филип и Натанаил. А другият 
ученик, който дойде от Йоана при Исуса, който пише това, 
не споменава нищо за себе си. Това е вече една загадка. 
Когато Исус намери Филип от Галилея и му казва: Дойди 
след Мене, и той тръгва, и в това има загатване за нещо, 
което не е казано. Това показва, че Филип е бил в Окултната 
Школа и е бил готов, и е знаел за пристигането на Христа и 
когато последният го повиква, той тръгва веднага след Него. 
Също така срещата с Натанаил е интересна. Исус, като го 
вижда, казва: Ето един истински Израилтянин, в когото 
лукавщина няма. Това е един чисто окултен израз, с който 
се определя степента на Натанаиловото окултно развитие. 
Той е на петата степен по стълбата на ученичеството, 
за което говоря на друго място, главата за езотеричния 
характер на Християнството. Също така изразът "Видях те 
под смоковницата" е също окултен израз. Смоковницата 
е символ на Школата на Малките Мистерии. И когато 
Натанаил вижда, че един, който за пръв път го вижда, 
знае, че е в Школата на Малките Мистерии, той разбира, 
че пред него стои един, Който е от Големите Мистерии и 
знае всичко. Затова той казва: Учителю, Ти си Син Божий, 
ти си Цар Израилев. Това е също окултно изречение. 
Натанаил разбира, че пред него стои един Велик Посветен, 
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Велик Учител, който е достигнал степента Син Божий и 
Цар Израилев. Цар Израилев значи Учител на едно Велико 
Братство, на Бялата ложа, на Бялото Братство. 

Лука по съвсем друг начин говори за началото на 
дейността на Исус. Той казва, че след изкушението от 
дявола в пустинята, Исус се върнал в Галилея със силата 
на Духа. И слух се разнесъл за Него по цялата околност. "И 
Той поучаваше по синагогите им и всички го прославяха. 
След това отиде в Назарет, където беше отхранен и отиде 
в синагогата и Му подават Свещена книга и Той отваря 
онази глава от Исайя, където се говори за идването на 
Христа. И след като го прочита и казва: Днес се изпълни 
това Писание във вашите уши". Те се разгневяват и Го 
извеждат от храма, и искат да Го хвърлят от хълма да 
Го убият. "Но Той мина посред тях и си отиде". И след 
това се казва, че слязъл в Галилейския град Капернаум, 
където проповядвал и изцелявал болни. "И проповядваше 
в галилейските синагоги". И чак в шестата глава, стих 12 
нататък, говори за учениците, като по-рано споменава за 
Петра, Андрея, Якова и Йоана, които ловили риба и Той 
им казал да хвърлят мрежата и хванали много риба, което 
ги изплашило и от което повярвали в Него. И в 12 стих 
на шеста глава се казва: "Подир ония дни Исус излезе 
на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва 
към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избра 
от тях 12 ученици, които нарече апостоли". Значи до това 
време Той е събрал много ученици около Себе Си, от които 
излъчва апостолите, както следва: 

1. Симон Петър 7. Матей 
2. Андрей, негов брат 8. Тома 
3. Яков 9. Яков Алфеев 
4. Йоан 10. Симон, наречен Зилот 
5. Филип 11. Юда, Яковият брат 
6. Вартоломей (Натанаил) 12. Юда Искариотски 

Марко описва по следния начин призоваването на 
учениците: След изкушението в пустинята от дявола, 
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Исус отива в Галилея и проповядва Божието Благовестие, 
казвайки: "Времето се изпълни и Царството Божие наближи, 
покайте се, повярвайте в Благовестието. А когато минаваше 

покрай Галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона 
Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 

Иcyc им казва: Вървете след Мене и Аз ще ви направя да 
станете ловци на человеци. И те веднага оставиха мрежите 

и отидоха след Него. И като отмина малко, видя Яков Заве-
деев и брат му Йоан, които също бяха в ладиите и кърпеха 
мрежите си. И веднага ги повика и те оставиха баща си 

Заведея в ладията с надничарите и отидоха с Него". 
Матей по съвсем същия начин описва призоваването 

па учениците със същите изрази. 
Тук също така е една загадка как четиримата рибари 

се отзовават на поканата на един непознат да тръгнат след 
Него, и веднага тръгват без да питат защо и за какво. Това 

показва, че те са знаели за Него и са били готови, били са 
във връзка със Школата и са знаели за Неговото пристигане 

и щом ги призовава, тръгват след Него. За другите ученици 
не говори нищо. 

Различните ученици са призовани при различни 
условия и при различни времена. За Матея, например, се 
споменава в 9 глава на Матея, 9 стих: "И като минаваше 
оттам Исус, видя един човек на име Матей, седящ на бир-
ничеството. И рече му: Върви след Мене. И той стана и 
Го последва". Исус колко хора е срещнал в своя път, колко 
митари е виждал, но на този казва: върви след Мене. 
Значи, той го вижда, че е готов, че е от Школата и затова 
го призовава. За Матей се знае, че е бил в Школата на 
есеите и затова в своето Евангелие предава учението на 
есеите в нова светлина. 

В Марко призоваването на Матей е дадено по следния 
начин: "Като минаваше, видя Леви Алфеев в бирничеството 
му и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след 
него. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, 
заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници 
и грешници. Защото бяха мнозина и отиваха след Него". 
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НАЧАЛО НА БЛАГОВЕСТИЕТО 

По различен начин описват четирите Евангелия началото 
на Благовестието, началото на проповедта на Христа. Ще 
предам това, което е казано в Евангелията по този въпрос. 

Йоан, след като говори за призоваването на учениците 
във втора глава, почва тъй: "На третия ден имаше сватба в 
Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и 
учениците Му бяха поканени на сватбата." След като описва 
чудото в Кана за превръщането на водата във вино, се казва: 
"Това извърши Исус в Кана Галилейска, като начало на 
знаменията Си и яви Словата Си и учениците Му повярваха 
в Него. След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, 
братята Му и учениците Му и там преседяха не много дни. 

Целите два пасажа са много загадъчни. "На третия 
ден имаше сватба." Какъв е този трети ден и защо Исус 
с учениците Си и майка Му е поканен на тази сватба? -
Тук се крие някакъв символ, на който ще се спрем когато 
започнем да разглеждаме Евангелието на Йоана. Също е 
забележително, че и майка Му, и братята Му вървят с Него. 
Кои са братята Му? - Този въпрос го засегнах мимоходом, 
когато говорих за Исус от Назарет. И продължават вече да 
се редят знаменията, чудесата и проповедите. 

Според Евангелието на Лука проповедта и проявата на 
Христа започва веднага след изкушението от дявола, за което 
Йоан не говори. Казано е в 4 - та глава от 14 стих нататък: 
"А Исус се върна в Галилея със силата на Духа. И слух 
се разнесе за Него по цялата околност. И Той поучаваше 
по синагогите и всички Го прославяха. След това отива в 
Назарет, където отива в синагогата и Му подават да чете 
книгата на пророк Исайя. И след като затваря книгата и я 
предава на прислужника, обръща се към всички и им казва: 
"Днес се изпълни това Писание във вашите уши". И всички 
Му засвидетелстваха, чудещи се на благодатните думи, които 
излизаха от устата Му. И думаха: Той не е ли Йосифовия 
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син? След това им говори и те изпадат в ярост и искат да Го 
убият, да Го хвърлят от хълма. Но Той мина посред тях и си 
отиде. И слезе в галилейския град Капернаум и поучаваше 
ги в съботен ден. И учудваха се на Учението Му, защото 
Неговото Слово беше с власт". 

В Евангелието на Марко, след като в няколко реда се 
разказва за изкушението от дявола, казва се: "А след като 
Йоан беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и 
проповядваше Божието Благовестие, казвайки: Времето 
се изпълни и Царството Божие наближава. Покайте се 
и повярвайте в Благовестието". И след като говори за 
призоваването на първите ученици, в 21 стих на първа 
глава, се казва: "И дохождат в Капернаум. И незабавно 
в съботата Исус влиза в синагогата и поучаваше. И те се 
чудеха на поучението Му, защото ги поучаваше като един, 
Който има власт, а не като книжниците". След това изгонва 
нечистия дух от един човек, като начало на знаменията. 

В Евангелието на Матей, след като надълго се описва 
изкушението от дявола и след като дяволът Го оставя, се 
казва: "Тогава дяволът Го остави и Ангели дойдоха и Му 
прислужваха. А когато чу Исус, че Йоан е предаден на 
властта, оттегли се в Галилея. И когато напусна Назарет, 
дойде и се настани в Капернаум". Оттогава Исус започва 
да проповядва, казвайки: "Покайте се, защото наближи 
Небесното Царство". След това говори за призоваването 
на Петър и брат му, и братята Заведееви... "Тогава Исус 
ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и 
проповядваше Благовестието на Царството, като изцеляваше 
всякаква болест и всякаква немощ между людете". 

Забележително е, че и в четирите Евангелия Исус 
почва проповедта си след изкушението от дявола и 
то в Галилея. Само че по различен начин го предават 
различните евангелисти. И второ, и самите ученици са от 
Галилея. После, когато разглеждаме Евангелията, ще видим 
какво представя Галилея в чисто физическо отношение и 
като символ. Защото всичко преходно е символ. 
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10. ЕЗОТЕРИЧНИЯТ КРЪГ НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

В 13-та глава на Матея се казва: "В същия ден Исус 
излезе из къщи и седна край езерото. И събраха се до Него 
голямо множество, така щото влезе и седна в една ладия. 
А целият народ стоеше на брега. И говореше им много с 
притчи. Като завършва притчите, казва: Който има уши да 
слуша, нека слуша. Тогаз се приближиха учениците Му и 
Му казват: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор 
им каза: Защото на вас е дадено да знаете Тайните на 
Небесното Царство, а на тях не е дадено. Защото който 
има, на него ще се даде и ще има изобилно, а който няма, 
от него ще се отнеме и това, което има. Затова им говоря 
с притчи, защото гледат и не виждат, слушат и не чуват, 
нито разбират... А вашите очи са блажени, защото виждат и 
ушите ви, защото чувате", (от 1 до 16 cm.) 

В целия този пасаж ясно се виждат двете страни на 
проповедта на Христа. На една страна Той говори на 
народа с притчи, защото не разбира, а на учениците говори 
по друг начин. Съдържанието на Учението е едно, но по 
различен начин се предава. На народа Учението се предава 
в образи, а на учениците се предава под формата на 
мисъл или като Слово. Оттук виждаме, че в Учението има 
външна, екзотерична страна, която се предава под формата 
на образи и езотерична страна, която се предава под 
формата на мисъл, на Слово. На народа Той дава притчата 
за Сеятеля, а на учениците дава обяснението на същата 
притча. Може да се каже, че народът приема Учението 
за Царството Небесно чрез образи в едно състояние на 
душата, подобно на сън, затова слушат и не чуват, а 
учениците могат да знаят Тайните на Царството Божие и 
да ги приемат в будно състояние на мисълта, защото те 
имат будно съзнание, имат отворени очи и уши. От това 
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се вижда, че Христос има един екзотеричен, външен кръг, 
който е народът, на който говори с притчи, с образи и един 
по-вътрешен, езотеричен кръг - кръгът на 12-те ученици, 
на които говори по-ясно. Той има и друг един кръг между 
народа и 12-те - това са 72-та ученици, който кръг е по 
средата между народа и 12-те. 

Естествено, може да се запитаме, защо Христос прави 
тази разлика между екзотеричното и езотеричното в Своето 
Учение. В същата глава на Матей се дава отговор на този 
въпрос, като се казва: "Учениците пристъпиха при Него и 
рекоха: Защо им говориш чрез притчи? Той отговори: На вас 
е дадено да разбирате Тайните на Царството Небесно, но 
на тези не е дадено. Защото, който има, ще му се придаде, 
за да има в изобилие, а който няма, ще му се отнеме и това, 
което има. Затова им говоря с притчи". 

Ако тази мисъл се вземе буквално и се отнесе към 
социалните отношения, ясно е, че едно такова Учение е 
много жестоко. Но ние знаем, че Христос е носител на 
Учението за Любовта и братството, и застъпник за сиро-
масите и онеправданите. Следователно, тази мисъл има 
друг, по-дълбок смисъл, който се отнася до разбирането на 
Учението за Царството Небесно. 

Учениците се различават от народа, защото имат нещо, 
което народът го няма. Затова Тайната за Царството им 
се дава под формата на мисли, под формата на знание. 
Но ако това знание се даде на народа, който е в едно 
полусънно състояние, то ще му навреди, защото ще му 
отнеме и това, което има. Народът живее с известни 
схващания и разбирания, които благодарение на степента 
на развитието, на което се намират, ги задоволява, ги 
хранят. Ако им се разкрият ясно Тайните на Царството 
Небесно, те ще се намерят в едно противоречие със своите 
стари разбирания и ще изгубят и това, което имат, без да 
придобият Новото, защото още не са готови. Това е, защото 
в тях не е пробудено предметното съзнание на мисълта, 
самосъзнанието. Който притежава това съзнание, той не 
само разбира предложеното му Учение под формата на 
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мисъл, но чрез това той добива повече и бавно израства 
в изобилието на едно ново духовно изживяване. Обаче, 
които живеят в областта на груповото чувство, то когато 
им се разкрие открито Учението за Царството, те стават 
по-бедни, защото им се отнема и това, което имат. Това 
значат думите: Които имат, ще им се даде още, за да имат 
преизобилно, а които нямат, ще им се отнеме и това, което 
имат. Тези, които имат развито самосъзнание и мислят, 
като им се разкрие Учението за Царството Небесно, ще 
придобият още по-голяма Светлина и това, което имат, ще 
се увеличи. А тези, които нямат пробудено самосъзнание 
и не са свикнали да мислят, нямат Светлина в съзнанието, 
като им се разкрие това Учение, то ще им отнеме и това, 
което имат и ще обеднеят още повече. 

Образите, в които се излагат притчите, са храна за 
чувството, което е състоянието, в което живее народът. 
Мисълта, Словото е храна за пробудения човешки ум, 
който се проявява чрез самосъзнанието. И тогава можем 
да кажем, че човек, който само съзерцава образите, без да 
разбира тяхното съдържание, е представител на народа. 
В разбирането на образите човек става вече ученик. Той 
разбира това, което образът иска да му каже. Понеже 
всяка човешка душа в процеса на своето развитие има 
възможност да премине от съзерцанието на образите 
към разбирането на тези образи, тя има възможност да 
премине от екзотеричното разбиране на Християнството 
към езотеричното. 

Така че, на пръв поглед различаваме на една страна 
народа, а на другата страна учениците. Но Евангелието 
ни дава и други, още по-вътрешни кръгове между самите 
ученици. И самите ученици са на степени и от това 
се определя вече отношението на Христа към тях. В 
Евангелието на Марко ни е показано най-ясно това. Той 
ни показва три пъти кръга на тримата ученика - Петър, 
Яков и Йоан, като свидетели на определени събития. Това 
не е случайно явление, защото в Евангелието няма нищо 
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случайно. И забележително е, че при призоваването на 
учениците Той най-първо тях призовава плюс Андрей, 
който е четвъртият от този тесен кръг на ученици. 

Първо виждаме тримата с Христа при възкресението на 
момичето в къщата на Яир, след това при Преображението 
на Христа на планината и най-после при борбата на Христа 
със Смъртта в Гетсиманската градина. Има сцени, където 
към тримата се прибавя и Андрей. Тогаз имаме кръга на 
двете двойки братя: Петър и Андрей. Яков и Йоан. 

За пръв път виждаме четиримата на брега на Гали-
лейското езеро, тогава Христос ги призовава за ученици. 
След това те са свидетели на първото дело на изцелението 
на тъщата на Петър. В първата глава, 29 стих на Марко е 
казано: "Щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан 
в къщата на Симона и Андрея и тъщата на Петър лежеше 
болна от огница". Третият път срещаме четиримата на 
маслинената гора преди Гетсимания. В 13 глава на Марко, 
от 3 до 8 стих е казано: "И когато седеше на маслиновата 
планина срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей го 
запитаха насаме: Кажи ни кога ще стане всичко това? И кое 
ще бъде знамението, ако всичко това трябва да се изпълни. 
А Исус им отговори... " Той им говореше преди своята смърт 
за свършека на стария свят и началото на новия. 

Сцените, на които присъстват тримата и тези, на които 
присъствуват четиримата не са нещо случайно, а ни се 
показва, че има един по-тесен кръг от ученици, на които 
се разкриват по-дълбоките Тайни на Учението, докато 
най-после кръгът се стеснява до един, до "ученика, когото 
Господ любеше", който единствен присъстваше под кръста 
при разпъването и на когото Исус казва: "Ето майка ти, 
като посочва майка Си и обръщайки се към майка Си, 
казва: Жено, ето син ти." А на друго място видяхме какво 
значи майката Исусова - Тя е Дева София. 

Ако направим тези шест сцени като таблица ще видим, 
че три пъти имаме среща с четиримата ученици и три 
пъти с тримата. И тези неща не са случайни. Също не 
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е без значение и това, къде стават тези събития. Две от 
тях стават в къщи, две на планината, където Христос дава 
известно Откровение на учениците. Къщата и планината, 
освен че са реално съществуващи, са същевременно и 
символи. В този смисъл планината е символ на Духовния 
свят, на едно издигане на съзнанието във Висшите светове, 
а къщата е символ на физическия свят. И както е показано 
в Евангелието от къщата се отива към планината. 

Така че, имаме три кръга от ученици, на които Христос 
говори. Най-голям е кръгът на народа, вторият е кръгът 
на 12-те и третият е кръгът на тримата или четиримата 
ученици, които са свързани по особен начин с отиването от 
къщи на планината. 

В тези три кръга Христос предава Учението по три 
различни начина, които отговарят на трите метода, на трите 
начина на предаване на окултното знание, на трите степени 
на окултното познаване. Първият начин е така нареченият 
образен начин, когато Духовният свят се разкрива в образи. 
При втория начин учението, знанието се разкрива чрез 
Словото, при който ученикът слуша Учителя да говори за 
Тайните на Битието. При третата степен ученикът влиза 
във вътрешна връзка със самата Същност на нещата и 
Тя му се разкрива. При тази степен ние навлизаме, така 
да се каже, в най-вътрешното помещение на Храма на 
Мистериите, Светая Светих, където Христос сам се изявява 
в Своята Същност на учениците. 

В тези три степени на висшето познание ние виждаме 
едно точно разграничение на екзотеричната и езотеричната 
дейност на Христа. Народът е вън, най-външният кръг, 
където Учението Му се разкрива в образи, които се явяват 
като семена, които са посадени в тяхното подсъзнание 
и които като поникнат, ще предизвикат силите, които 
ще разчупят кората, която обгръща тяхното съзнание и 
ги привежда в спящо състояние. Защото тези образи са 
живи и са свързани с мощните сили на Христа, които 
работят върху човешката душа. А учениците са вътре в 
Светилището на Словото, където се поддържа съзнанието 
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за Духа, където съзнанието на учениците е пробудено и 
те имат отворени уши и очи, чуват Словото, разбират го 
и го прилагат. Тримата и четиримата ученици са още по-
навътре - в Светая Светих на Храма, където човек вече 
се оформя като носител и проводник на Божествения 
Дух. Те по вътрешен път получават вече Откровението за 
истинската Христова Същност. 

Естествено, че не е случайно и кръгът на тримата 
и четиримата. И тук има някакво различие в техните 
възможности за вътрешно разбиране на Учението. 

В древността, в езотеричните среди, при писането на 
числата не се е гледало на тях само като количествени 
величини, но и като качество. Същото се отнася и за 
геометрическите фигури, с които изразяваме числата. Така 
четирите се изразява като квадрат или правоъгълник, което 
е символ на основата, върху която се гради къщата. Затова 
квадратът е близо до земята. Числото три се изразява в 
триъгълник, който със своя връх сочи Небето и той самият 
е знак на Небето, когато четирите е знак на земята. 

Трите и четирите също така ни разкриват полярността 
на проявяващия се живот - вътрешното и външното 
проявление на живота. Имаме четири посоки на света 
в макрокосмоса, които определят външния свят -
пространството. Ако се обърнем към вътрешната страна 
на човешкото естество виждаме, че там царува числото 3 
- мисъл, чувство и воля, която троичност се изразява и във 
физическото тяло - глава, гърди и стомах или крайници. 
В средата на тримата Христос действа по един начин, 
а в средата на четиримата той действа по друг начин. 
Пред тримата той се разкрива като вътрешна Същност 
на човешкото същество, а пред четиримата се разкрива 
като космична Същност, която действа на човека отвън, 
от космоса. Това са двете страни на едно и също явление, 
на един и същ процес. Кръгът на тримата се явява при 
възкресението на дъщерята на Яир, при Преображението 
и в Гетсимания. Първата сцена е символ на пробуждането, 
на възкресението на човешката душа. Втората ни показва 
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състоянието на душата при сливането й с Духа, когато 
става пълно преобразяване. Третата степен ни показва 
състоянието на душата, когато трябва да пожертва всичко, 
каквото е придобила за благото и повдигането на своите 
по-малки братя. 

Кръгът на четиримата се явява при призоваването 
на учениците, при изцелението на Петровата тъща и при 
Словото, с което Христос им разкрива свършека на стария 
свят и началото на новия. При призоваването Христос е 
вече слязъл от космоса в едно човешко тяло и извършва 
първото действие на физическия свят - призовава 
четиримата - символ на четирите природни стихии и ги 
поставя в служба на работата, която иде да извърши. При 
изцелението на тъщата на Петър четиримата присъстват 
на едно събитие от историческо значение, което се 
извършва също във външния свят. За тъщата на Петър 
се казва, че страдала от огница. Тук трябва да кажа, че 
както думата тъща, така и думата огница не трябва да се 
разбират в буквален смисъл. Известно е, че в духовните 
и специално в окултните Братства понятията брат, баща, 
отец се употребяват не за да означат кръвно родство, а 
духовно отношение. Същото се отнася и за думата тъща. 
Споменаването на тази дума намираме при разказа за 
Мойсей, когато бил при Мадианския първосвещеник 
Йетро, който му бил тъст, когато се оженил за една 
от неговите седем дъщери. Това е пак едно духовно 
отношение, един акт на Посвещение, при който Йетро 
става тъст в смисъл на духовен баща на Мойсей, който 
го въвежда във Висшите духовни светове. А че Христос 
е излекувал тъщата от огница, това ни показва един 
окултен исторически процес. Христос със своето слизане 
от Космоса на земята и с това, че призовава четиримата 
за свои ученици, които са свързани с четирите стихии на 
Природата, с което поставя под своя власт стихиите на 
Природата, се показва, че Христос прекъсва дейността 
на древните оракули, на древните друидеси, на древните 
сибили, които са пророчествали и вършили предсказания 
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под влиянието на природните сили, а не по своя вътрешна 
духовност. Пророците се различават от сибилите по това, че 
те говорят от своя вътрешна духовна опитност - Духът при 
тях говори отвътре, а при сибилите духовете говорят отвън 
и привеждат своите проводници в едно състояние, подобно 
на треска. Такива са медиумите и всички, които говорят 
чужди езици. Такива са били и делфийските питии. 

И когато се казва, че Христос излекувал тъщата на 
Петър, това показва, че Христос прекратил по този начин 
връзката с Духовния свят. Това се потвърждава и от 
мисълта на Учителя, където казва, че това, което Христос 
извършва с едного, се отразява на цялото човечество. 
Петър вероятно е бил в някакъв духовен кръг, където 
неговата "тъща", неговата духовна ръководителка е била 
ръководителка на този кръжок. И сега Христос я излекувал 
от тази духовна треска и я въвежда в новия път, да дойде 
чрез събуждането на своята вътрешна духовна природа във 
връзка с Духовния свят, който е проникнат от Христовата 
Същност. И това става пред присъствието на четиримата, 
които са представители на четирите природни стихии, чрез 
които са действали сибилите - обхванатите от огница. С 
този акт Христос въздейства и на четиримата ученици и 
специално на Петър, като укротява стихиите в него, които 
играят голяма роля в неговия живот, и ги насочва към 
развиване на вътрешните духовни сили, които като бъдат 
правилно развити, ще го поставят в контакт с Духовния 
свят и във вътрешно общение с Христа. 

Казах, че тримата имаха отношение към вътрешния 
духовен живот на човека - мисълта, чувството и волята. 
Тогава можем да кажем, че Йоан е представител на мисълта, 
Петър е представител на чувството, а Яков е представител 
на волята, на делото. И въздействайки върху тях, Христос 
въздейства върху всички човешки души, върху техните 
мисли, чувства и действия. Тримата са оставили и писмени 
документи, в които са отразили себе си: Йоан ни е оставил 
своето Евангелие, Откровението и три послания. От Петър 
имаме две послания и под негово ръководство евангелист 
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Марко е написал своето Евангелие. От Яков имаме едно 
послание и той като представител на волята държи на 
делото и казва: "Вяра без дела е мъртва". 

Друго едно забележително положение е призоваването 
на четиримата - те всички са били рибари - и Христос 
ги извежда от морето на сушата. Понеже заставаме на 
положението, че всичко преходно е символ, то и тази 
сцена, макар да отговаря на един исторически факт, е 
същевременно символ. Морето в случая символизира света 
на природните стихии, под влияние на които са работили 
четиримата ученици. Христос ги извежда от това море на 
стихиите и както видяхме по-горе, прекъсва връзките с 
тези стихии и насочва тяхната дейност навътре. Това е 
символизирано с отиването на сушата, на която се излиза 
при отиване към къщи. От морето към сушата означава, 
че учениците излизат от макрокосмичното изживяване на 
Природата и отиват към трезвото, будно земно съзнание. 
И непосредствено след това тези четирима ученици са 
свидетели на сцената в къщата на Петър. Това показва, 
че пътят води от морето на сушата и от сушата вкъщи. 
Тук имаме постепенно преминаване от външното, макро-
космичното изживяване към вътрешното, психичното; 
от космичното съзнание към личното съзнание. Преди 
всичко Петър трябва да мине този път. И наистина Петър 
ни е показан в цялото Евангелие като една неспокойна, 
вълнуваща се душа, която често изпада под влиянието на 
приливите и отливите на природните стихии. С изцеле-
нието на неговата тъща се дава нова насока на неговите 
вътрешни сили - те се насочват навътре за организиране 
на неговия вътрешен живот. Това става, когато човек се 
прибере в къщи, в присъствието на своя Учител. Къщата 
тук е символ на дълбоката вътрешност на човека, която 
е убежище на неговото Съкровено естество. Евангелието 
на Марко със своя образен език подчертава силно, че 
под знака на четиримата се извършва преминаването 
от външността във вътрешността, отиване вкъщи. Скоро 
след сцената в къщата на Петър се описва изцелението на 
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схванатия от подагра, което е също свързано с отиването 
вкъщи. Там е казано: 

"Разчу се, че Той е вкъщи. И тука се събра много 
народ, така щото нямаше място и вън пред вратата и Той 
им говореше". И после се описва, че дошла една група 
хора, четирима от които носили пострадалия от подагра 
на носило и понеже не могли да влязат през вратата, 
качили се на покрива и го спуснали с одъра вкъщи. Тук 
четиримата пак не е случайно, защото в Еевангелието 
няма нищо случайно, а всичко е поставено на своето 
място и има свой смисъл. 

Можем да кажем, че докато изцелението на Петровата 
тъща е един залез, сбогуване със старото Откровение на 
стихиите, то възкресението на дъщерята на Яир е слънчев 
изгрев, едно ново начало, възраждане, новораждане на 
космичния живот във вътрешността на човека. Това 
възкресение не е станало пред целия народ, не е станало 
и пред 12-те, а само пред тримата, което показва, че то е 
едно езотерично събитие. 

Във връзка с разказа за възкресението на дъщерята 
на Яир е включен и разказът за изцелението на же-
ната, която страда от кръвотечение. Това изцеление 
е освобождаване на жената от излишъка на старите 
женски сили. То е причинено от прилива на стихиите 
или на Природата, вливането и втичането на които се 
пресича само с докосването на жената до дрехата на 
Христа. Докосването до дрехата на Христа предава 
сплотеност и форма на нейните безформено изливащи 
се сили. Това събитие става на открито пред целия 
народ и пред всички ученици и показва, че Христос 
повелява стихиите на Природата и предава устойчивост 
на човешката душа. 

Това, което прелива в организма на жената с кръво-
течение като стихиен, болестен излишък, то липсва тол-
кова много на дъщерята на Яир, че тя изгубва своята 
жизнена сила и умира. Момичето страда от друга 
крайност на жената с кръвотечението. Елементарните 
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сили с техните периоди на приливи и отливи не могат 
да намерят никакъв достъп до нейния организъм. Тук 
имаме работа с една душа, която е тъй силно отведена 
отвън навътре, че настъпва безплодие до пресушаване 
на собствените жизнени сили. 

Можем да кажем, че в кръга на четиримата в Пет-
ровата къща става притъпяването на макрокосмичните 
сили. Човек е въведен вкъщи, където имаме стъпка от 
външността във вътрешността. Вътре той отново намира 
Духовния свят. Сибилата занемява, Девата възкръсва. 
Остарелият земноженствен елемент отива към своя 
край, вечноженственото, което не е вече свързано с пола, 
започва да действа. Тесният кръг от тримата ученици 
приема семето на новия живот. Изцелението на Петровата 
тъща става физически над старата жена, душевно 
над Петра и над тримата ученици. Възкресението на 
момичето, на девицата стана физически над дъщерята 
на Яир, душевно над душите на тримата ученици и те 
приемат нещо от самото Христово Същество. Христос им 
се изявява като семе на Новия живот. 

Посятото в къщата на Яир семе се превръща 
на планината Тавор при Преображението в цвят на 
виждане. Петър, Яков и Йоан бяха изживели при одъра 
на момичето разливащите се от Христа навън нови 
жизнени сили. Сега на планината Тавор те проникват 
със своя духовен поглед в лъчезрящото Откровение на 
Христовото Същество. 

Сцената на Преображението е една сцена, която 
разкрива много Тайни за онзи, който може да чете. Христос 
отива на планината Тавор със всичките си ученици. В 
подножието на планината Той оставя деветимата и взима 
със Себе Си само тримата Петър, Яков и Йоан, тези, които 
бяха при възкресението на дъщерята на Яир. Пред тях се 
преобразува, т.е. техните духовни очи се отварят и те виждат 
Неговата Слава, виждат Христа в етерния свят и от двете 
Му страни са Мойсей и Илия. Значи, имаме три небесни 
фигури - Христос, между Мойсей и Илия и трима земни 
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човеци - Петър, Яков и Йоан. Учениците са като замаяни 
от това, което виждат и Петър казва: Учителю, добре е да 
направим три шатри - една за Тебе, друга за Мойсей и трета 
зa Илия. Ако вникнем по-добре в образите на Мойсей, Илия 

и Христос, между тях, можем да видим в тях представа 
за Небесната Троица - Отец, Син и Дух Святий. Мойсей 
представя Бога Отец, Който носи в Себе Си лоното на 
миналото. Христос е Синът - "Този е Моят обичен Син, Него 
слушайте". В лицето на Илия е представена създаващата 
бъдещето сила на Светия Дух. И сега в тримата ученици 
трябва да се отрази живо Небесната Троица. Христос 
иска да направи от този кръг на тримата ученици земни 
носители на Небесната Троица. Той извършва едно дело на 
Откровение, на самопожертване, за да бъде обожествена 
вътрешността на човека, на микрокосмоса. Небето трябва 
да бъде потопено в човешката душа в неговата троична 
същина. Учениците долавят смътно намерението на Христа 
и затова Петър казва: Да направим три шатри. Но Христос 
иска тримата ученици да бъдат тези три шатри, в които да 
се отрази Небесната Троица. 

Докато тримата са с Христа горе на планината, долу 
останалите се натъкват на една несполука. Дохожда при 
тях някакъв болен и те се опитват да го излекуват, но 
не могат. Преди това те са вършили това нещо, а сега не 
могат. Това показва, че силата, която е вършила това, се е 
оттеглила от тях. 

Не много след изживяването на тримата на планината, 
в следващата глава Евангелието на Марко ни разказва, че 
двамата Заведееви синове, Яков и Йоан, казват на Христос: 
Направи за нас да седнем един отляво, един от дясната ти 
страна на Твоята Слава. Това, погледнато повърхностно, 
показва известна гордост от страна на тези ученици. Но 
ако се погледне по-дълбоко и се свърже с изживяването 
при Преображението, ще дойдем до друго заключение. Ще 
разберем, че тези двамата са доловили мисълта на Христа 
да станат носители на Висшата Троица, върху които 
Христос да може да се опре в Своята дейност на земята. 
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На планината Тавор Христос наистина отпечатва Висшата 
Троица в душите на тримата ученици, но това, което 
Христос им дава не стига до тяхното земно съзнание. Йоан 
и Яков смътно го схващат и го изразяват с горния въпрос, 
а Петър съвсем не го долавя. 

Както изцелението на Петровата тъща е свързано с 
изцелението на дъщерята на Яир, така и Преображението на 
Христа на планината Тавор е свързано с апокалиптичното 
поучение на Христа на маслинената планина, което е 
описано в 13-та глава на Марко, в 24-та глава на Матей и 
в 21 -та глава на Лука. Тук се загатва за много възвишени 
космически Тайни. Христос е заедно с учениците Си в 
Храма. Храмът е Бог в Своето тяло, Храмът е тялото на 
Бога, Който сега е въплътен в едно човешко тяло, което е 
също така Храм на Бога. И така, имаме малкият Храм и 
големият Храм. Тогава един от учениците, който чувства 
Божествеността на Христос, която прониква с аурата си 
целия Храм, казва: "Учителю, виж какви камъни, какъв 
Храм". Този ученик е Йоан. 

Отговорът на Христа е като съд над света. Той казва: 
Виждате ли цялата тази голяма сграда? Камък на камък 
няма да остане, който да не бъде разрушен. След това 
Христос се качва с учениците на маслинената планина, 
на която се намира маслиновата градина Гетсимания. 
Тук Христос заделя четиримата ученици настрана на 
върха на маслинената планина, както беше взел при 
преображението тримата. В Евангелието е казано: Като 
седеше на маслинената планина срещу Храма, запитаха 
Го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей. Тук Христос дава 
на четиримата ученици духовния образ върху съдбата 
на света. Тук Христос показва на учениците загиването 
на стария свят. Но Той им показва и началото на новия 
свят, семето, което е посято в разораните бразди на 
разорания свят. Той е едновременно и Сеятел и семе. 
Той посява самия Себе Си в земния свят в една велика 
картина. От това семе, което е Христовата сила, ще 
израстне новият свят, обгърнат от Христовата аура. 
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И затова Той казва за това време: Тогаз ще видите 
Сина Человечески да идва на облаците с голяма сила и 
Слава. 

Емил Бог, ученик на Щайнер казва: "Христос дойде 
от космическото в човешкото, той премина от четирите 
към трите. С това старите космически сили на света 
станаха неизползваеми (Петровата тъща, жената с 
кръвотечението) и във вътрешността на човека се про-
бужда семето на новото плодородие (дъщерята на Яир), 
в човешкото същество почва да свети Божествената 
Светлина на новия еон (Преображението). Но сега, пре-
насяйки Себе Си във велика жертва, Христос се връща 
от човешкото към космическото. Неговото човекоставане 
е последвано от неговото светоставане. От трите той 
отново се връща към четирите. Тогаз на маслинената 
планина около него са събрани четиримата ученици 
като представители на четирите светове, на четирите 
стихии, на четирите небесни посоки. Христос се пренася 
в жертва във всичките ширини в земния пространствен 
свят, за да може, когато семето поникне, целият космос 
да бъде потопен в новото сияние на Светлината. "Тогава 
Той ще разпрати Своите Ангели и ще събере Своите 
избрани от четирите ветрове, от края на земята до края 
на Н е б е т о . " (Марко, 13 глава, 27 стих). 

"Това, което се изразява в четиримата ученици, то е 
записано в мълчаливата монументалност на книгата на 
историята чрез знака на кръста. Там четворката е напълно 
осъществена. Христос умира на кръста, съединявайки 
своята душа с пространството на земята. Затова е казано: 
"Ето Агнецът Божий, Който носи греха на света". Така, че 
пътят към света, към космоса, води през човека". 

При призоваването на учениците се извършва чове-
коставането на Логоса, Той е съединен с едно земно 
тяло и овладява стихиите на Природата, символизирани 
чрез четиримата ученици. В Гетсиманската градина, 
когато Христос е между живота и смъртта и води борба 
със смъртта, когато Логосът е на път да се освободи 
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от човека, като премине през смъртта и я победи, 
присъстват тримата ученици Петър, Яков и Йоан. 
Триъгълникът е път към Небето, към космоса. Така че 
всичко в Евангелието, до буквата и до числото е пълно 
със смисъл и значение. 

При Преображението, където Христос се явява в 
своята небесна Слава, присъстват тримата; при Възне-
сението, което е едно още по-мощно преображение, 
присъстват всички ученици. След като 40 деня Христос 
ги е поучавал в Тайните на Царството Небесно, след 
Възкресението Той се възнася, като облак го закрива от 
техните очи. Също се казва, че облак ги е закрил и при 
Преображението изчезват Илия и Мойсей, и остава само 
Исус. "Може би ще можем да си изясним изживяването 
на учениците на планината на Възнесението като един 
велик синтез, обгръщане на това, което тримата видяха на 
планината на Преображението и което четиримата чуха 
на маслинената планина. А планината на Възнесението е 
именно маслинената планина. Но вместо светлия образ на 
Христа, който е закрит от облак, те виждат двама мъже в 
бели дрехи (Деяния, 1 глава, 10 стих). "И като се взираха към 
Небето, когато възлизаше, ето двама человека в бели дрехи, 
застанаха пред тях". Също при Възкресението се казва, че 
Мария видяла двама Ангели в бели дрехи, че стоят в гроба. 
Откъде се вземат тези двама души в бели дрехи? Те бяха 
същите, които учениците видяха при Преображението и те 
са вървели с Христа, но Неговата Светлина, така да се каже, 
ги е закрила и когато Той се възнесе и облак го засени, те 
се явяват. И всички сцени, събития и явления, които се 
описват около Възкресението и Възнесението са пълни със 
смисъл и значение, а не са случайно станали неща. Това 
показва дълбоката езотерична композиция на Евангелията, 
а не на случайно написани биографии или истории. 

След Възнесението следват Петдесетницата, излива-
нето на Святия Дух върху апостолите. Но преди това, по 
предложение на Петър, е избран 12-я апостол, за да по-
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пълнят кръга на 12-те. След това Петър от името на 12-те 

говори на народа на различни чужди езици. Тук говори 
Петър, за когото е казано, че е канара и на него Христос 
ще основе своята църква. В този смисъл Петър се явява 
като основател и ръководител на църквата, а Йоан се 
явява като ръководител на езотеричното течение в кръга 
на 12-те. Оттук всички ученици се пръскат като апостоли 
на Новото учение на Христа, което беше припомнено от 
Светия Дух. Защото и Христос им казва: Аз ще ви изпратя 
Светия Дух, който ще ви напомни всичко, което Аз ви 
говорих. А по времето на Гетсимания и около разпятието 
всички ученици, с изключение на Йоан, бяха изпаднали 
в едно полусънно състояние на съзнанието. Те бяха, така 
да се каже, забравили кои и какви са и се движеха като 
сомнамбули. На Петдесетница те се пробуждат от този 
кошмарен сън и застават всеки на своето място като 
носители на Христовото Слово и сила, които трябва да 
проникнат в света. 

11. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ЧЕТИРИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Два процеса се извършват във взаимоотношението 
между човека и космоса. При единия процес в човека 
има стремеж да се издигне, да израстне като едно житно 
зърно нагоре към един висок Идеал, който е Божественото 
Начало в него. Но човек не би могъл никога да се издигне 
до такава висота, до която той се стреми да се издигне, ако 
на помощ не биха му дошли по-висши Същества. В света 
съществуват Същества и други сфери на Битието, които 
се свързват с човешкото развитие, за да повдигнат човека 
до своите собствени висини. Тези Същества се свързват 
с човешкото развитие, като временно обитават в някоя 
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човешка душа, в някое човешко същество, или както се 
казва, приемат човешка форма. Или можем да кажем, че се 
проявяват като една сила в човешката душа, която прониква 
тази човешка душа и я вдъхновява. Това е вторият процес 
на отношение на човека и космоса. 

Така щото едно човешко същество, което е одушевено 
от едно Божествено Същество, може да извърши в 
човешкото развитие много повече неща, отколкото един 
обикновен човек. И тези Същества, които наричаме гении, 
които искат да движат напред развитието на човечеството, 
чрез тях работят възвишени Същества, които се свързват по 
някакъв начин с тези човеци и говорят чрез техните уста и 
се проявяват чрез техните мисли. 

Така че имаме два процеса, които трябва да имаме 
предвид: издигане, развитие на човека нагоре към Божест-
вените висини, и слизане на Божествени Същества в 
човешкото тяло и в човешката душа. Тези възвишени 
Същества, които идват да помагат на човечеството, идват 
от сферата на Слънцето и планетите и се свързват със 
земното човечество, за да придвижат напред развитието 
на човечеството. И човек, който е проникнат от такова 
възвишено слънчево Същество, е нещо много повече, 
отколкото неговата външност показва. 

В древността, в Храмовете за Посвещение са знаели 
за този двойнствен факт относно хода на човешкото 
развитие. Принадлежащите към Мистерийните центрове 
са различавали слизащите от духовните сфери Божествени 
Същества и издигащите се от земята, стремящи се към 
Посвещение в духовните Тайни човеци. 

При случая с Христа имаме от една страна слизащия 
към земята Слънчев Дух и издигащия се нагоре Посветен 
в лицето на Исус от Назарет. И Учителят казва, че за да 
се извърши една велика работа на земята, трябва да се 
съединят едно Същество отгоре и едно същество от земята. 
Земното същество ще послужи само като проводник на 
небесното Същество. Четирите Евангелия ни описват 
именно това съчетание на две такива Същества - едно 
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слизащо отгоре и друго, възлизащо от земята нагоре. В 
момента на Кръщението, извършено от Йоан Кръстител 
върху Исус от Назарет, Божественият Дух слезе на земята 
и се съедини с човешкото същество Исус от Назарет. 

Но за едно такова възвишено Същество, каквото е 
слизащият към земята Божествен Дух в лицето на Христа, 
е било необходимо да се подготви едно специално за целта 
тяло, което да го приеме в себе си. И е било необходимо 
не само едно физическо тяло, но едно специално етерно и 
астрално тяло. За подготовката на тези носители ни говорят 
Евангелията на Матей и Лука, докато Марко и Йоан 
почват да говорят направо за дейността на Христа, който се 
вселява в тези обвивки. 

Посветените от различните Школи на миналото са 
знаели за идването на Христос на земята. Но не всички 
Посветени са били посветени във всички Тайни, защото и те 
са на степени. Съществували са различни светове, различни 
родове посветени. Имало е такива, на които е било ясно през 
какви степени трябва да мине едно човешко същество, за да 
израсте в развитието си нагоре, за да може да послужи като 
посредник на едно слизащо отгоре възвишено Същество. А 
имало други, на които било известно как се проявява едно 
възвишено Същество, когато то се изявява в един човек. 
Това е необходимо да знаем, за да разберем Писанията на 
различните евангелисти за Христа. 

При Христос имаме едно слизане отгоре надолу. И 
никак не трябва да се учудваме, ако за разбирането на това 
велико събитие биха били необходими не само четирима 
евангелисти, но много повече. Двама от евангелистите -
Матей и Лука - се спират да опишат каква е била личността, 
която е приела в себе си Божественото Същество. Матей 
ни описва подготвянето на физическото и етерното тяло, а 
Лука ни описва подготвянето на астралното тяло. Марко 
не се интересува от това, как се е развил този, който е 
послужил за посредник на Христовото Същество. Той 
започва веднага с Йоановото кръщение, когато над Исус 
слиза Божествения Дух във вид на гълъб. А в Евангелието 
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на Йоан, още от самото начало ни се описва Същината на 
този Божествен Дух, на Слънчевото Слово, на Логоса, Който 
е бил в Началото и Който слиза към земята да се въплъти в 
човешко тяло. Затова Евангелието на Йоан е най-дълбоко. 

Така че, четирите Евангелия описват Христовото 
Същество от четири страни, от четири гледища. В опи-
санието всеки се придържа към своята изходна точка, за 
която се е подготвил от степента на своето ясновидство и 
посвещение. Защото четирите евангелисти описват Христос 
като ясновидци, като посветени на различна степен и 
са схващали отделните страни от сложното Христово 
Същество. 

Матей насочва своя поглед към раждането на Исус по 
Соломоновата линия и предава как са подготвени физи-
ческото и етерното тела. Той ни представя Христа като 
човек, който води началото си от Авраама и съдържа в 
себе си в съвършенство това, което е вложено в Авраам 
като зародиш и е проникнато от Божествения Дух, който в 
течение на човешкото развитие трябва да проникне всички 
човешки души. 

Марко още отначалото насочва своя поглед върху 
слизащия от Небето Слънчев Дух. Той не проследява 
никакво земно същество. За него физическото тяло, в 
което беше слязъл Христос, е само едно средство, един 
проводник, чрез който се проявява Христос на земята и той 
описва действието на Христос като Слънчев Дух, проявен 
чрез това тяло. Затова той обръща вниманието ни върху 
това, как действат силите на Слънчевия Дух, проявени чрез 
едно физическо тяло. 

Лука, който описва родословието на Исус, не държи 
за това, което Христовото Същество изживява като физи-
ческа личност, но държи на това, какво изживява той като 
душа, какви чувства и усещания има, какви творчески 
способности проявява. Той ни описва Любовта, милостта, 
състраданието, които Христос проявява към хората. Понеже 
всички тези неща са израз на едно организирано астрално 
тяло, затова казваме, че Лука се интересува повече от това, 
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да ни опише астралното тяло на Христос, докато Матей 
описва физическото и етерното тела, чрез които се проявява 
физическата личност. 

Авторът на Евангелието на Йоан насочва погледа си 
върху това, че най-възвишеното, което може да действа на 
земята, Слънчевият Дух, слиза на земята в тялото на Исус. 
За него физическото тяло е само средство, за да посочи 
как се проявява Слънчевия Логос в човечеството чрез едно 
физическо тяло. 

Казах по-рано, че Матей насочва своя поглед преди 
всичко към физическото тяло на Исус, в което се въплъ-
щава Христос. И той проследява това физическо тяло 
до разпъването и полагането в гроба. Неговият поглед е 
насочен към това, как Божественото се вселява в тялото на 
Исус и след това как го напуска. И затова при него имаме 
израза: "Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?" Това 
е онзи момент, когато Логосът напуска тялото на Исус и 
в него остава само душата на Адам, за която казах, че е 
вселена също в тялото на Исус. И тя е, която вика сега: 
"Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?" 

За Марко казахме, че той описва, как слънчевите сили 
със слизането на Христа на земята се вливат в земята и 
в тялото на Исус. А при смъртта тези сили се оттеглят 
с напускането на физическото тяло на Логоса, който е 
носител на тези сили. Затова същите думи, които бяха 
казани при Матей, са казани и в това Евангелие. Защото 
душата, която е още в тялото след напущането на Логоса, 
с което се изтеглят неговите животворни сили, чувства, че 
тези сили сега я напускат. 

Лука и при смъртта насочва своя поглед върху 
астралното тяло и ни описва това, което Христовото 
Същество изживява в този момент. Описва ни как в 
Христос в този момент изживява най-високото проявление 
на милост, на Любов. Ето защо той отбелязва думите: "Отче, 
прости им, защото не знаят, що вършат". Това са слова 
на Любов, които могат да излязат само от едно високо 
организирано астрално тяло. Той също предава последните 
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думи на Исус на кръста: "Отче, в Твоите Ръце предавам 
духа Си". Това ни показва също голямата преданост, 
отдаденост и смирение, които също са израз на едно високо 
организирано астрално тяло. 

Йоан ни описва как самият той, майката Исусова и 
нейната сестра стоят под кръста и цитира думите, които 
Исус отправя към майка Си и към него: "При кръста стояха 
майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и 
Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, 
когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: 
'Жено, ето син ти". После каза на ученика: "Ето майка 
ти". И от онзи час ученикът я прибра у дома си". По този 
начин Христос установява духовното братство - това, 
което е цел и смисъл на земния живот, което е и смисълът 
на Христовия импулс - основаването на новото духовно 
братство, основано на духовна, а не на кръвна връзка. Така 
че, Йоан ни описва как, когато беше на кръста Христос 
установява едно по-висше братство от това, което се 
основава на кръвното родство. 

Четирите евангелисти разглеждат Христа от четири 
различни гледни точки. Този въпрос ще разгледаме по-
подробно в следващите редове. И всеки един от тях насочва 
своя поглед към тази страна, за която той е подготвен и 
нея описва, а другото той го изпуска. Затова описанията 
на четирите Евангелия не си противоречат, но взаимно се 
допълват. По такъв начин ние можем да обгърнем Христовото 
събитие в неговата целокупност. На това се дължи фактът, че 
неща, които ги има в едно Евангелие, ги няма в други. Така 
например в Евангелието на Матей се срещат вдъхновените 
думи на Петър: "Ти си Син Божи, ти си Христос". Също се 
срещат и думите: "Ти си Петър, което значи камък, канара, 
и върху тази канара Аз ще съградя Моята църква, Моята 
общност". Матей ни описва Христос като човек, в Когото Бог 
се проявява. Тези думи ги няма в другите Евангелия. 

Марко ни рисува Христос като проявена Слънчева 
сила, като Всемирна космична сила, която изпраща Своите 
действия на земята, само че по един нов начин. Той рисува 
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проявите на Слънчевата сила в нейното елементарно действие 
в даване живот на болните и възкресяване на мъртвите. 

Още в първата глава, след като споменава за изкушението, 
той почва да описва знаменията на Христос и се казва: "Той 
поучаваше като един, Който има власт", т.е. разполага със 
сила. И тази сила, която е сила на космоса, която се струи 
през Него, Той употребява, за да помага на хората - изгонва 
бесове, лекува прокажени, парализирани и всички болести. 
В това се изразява космичната сила чрез Него. 

Евангелието на Лука ни рисува как се проявява 
душевния принцип в Христос, който се изразява чрез 
астралното тяло. Затова той Го описва като милосърден, 
състрадателен, смирен, кротък и пр. - всичко, с което може 
да помогне на човека и да влезе в неговото положение. 

Йоан ни описва духа на Христос, който е Духът на 
космоса. 

Видяхме, че Христос е проявеният Бог, Божественият 
Дух, Духът на Слънцето, което е външен израз на Духа 
Христов, като преминава през дванадесетте зодиакални 
знаци в своето видимо движение през небесната сфера, 
има различно влияние или се проявява по различен начин. 
Понеже според Херметичната Мъдрост туй, което е долу е 
подобно на това, което е горе и това, което е горе у подобно 
на това, което е долу, като под долу разбираме външната 
страна на явленията, а под горе - вътрешната, духовната 
страна на явленията, то можем да кажем: Както влиянието 
на Слънцето през дванадесетте зодиакални знака е различно, 
също така и Христовата сила, Христовото Слово, проявено 
чрез дванадесетте апостоли, ще бъде различно. То е една и 
съща сила, но поляризирана по 12 различни начина. Тъй 
както светлината е една, но като премине през призмата, 
се разлага на седем или дванадесет цвята. Сега познаваме 
седем, но те всъщност са дванадесет, което отговаря на 
дванадесетте знака на зодиака. Също и апостолите отговарят 
на дванадесетте зодиакални знака. Затова можем смело да 
кажем, че апостолите не са случайно дванадесет. Понеже 
Христос е Слънцето и то в своето проявление трябва да се 

171 



Влад Пашов 

прояви чрез дванадесетте знаци, затова имаме дванадесет 
апостола, които са дванадесетте знака на зодиака, чрез 
които се поляризира Христовата сила. Можем конкретно 
да определим кой апостол на кой зодиакален знак отговаря. 
Това показва, че има съответствие между космичната 
мисъл, отразена в зодиака и човешката мисъл, проявена 
чрез дванадесетте различни типове хора, които представят 
знаците на земния зодиак или зодиака на Християнството, 
ако можем така да се изразим. Имената на апостолите са 
следните и отговарят на следните знаци: 

1. Петър - Телец 7. Тома - Близнаци 
2. Йоан - Водолей 8. Матей или Леви - Стрелец 
3. Андрей - Овен 9. Симон Канонит Зилот - Дева 
4. Яков Заведеев - Рак 10. Леви, нар. Тадей - Везни 
5. Филип - Лъв 11. Яков Алфеев - Риби 
6. Натанаил - Козирог 12. Юда Искариотски - Скорпион 

Според един друг автор, отношението на знаците към 
дванадесетте апостола е следното: 
1. Филип - Овен 7. Натанаил - Везни 
2. Яков Алфеев - Телец 8. Юда Искариотски - Скорпион 
3. Тома - Близнаци 9. Андрей - Стрелец 
4. Левий - Рак 10. Симон Канонит - Козирог 
5. Симон Петър - Лъв 11. Матей - Водолей 
6. Йоан - Дева 12. Яков Заведеев - Риби 

От факта, че Христос свърза себе си с един кръг от 12 
ученици по един особен начин, не е случайно. Естествено, 
както ни съобщава и Евангелието, броят на тези, които 
се намираха в отношение с него като ученици беше зна-
чително по-голям. Така имаме кръгът на седемдесетте и 
след това още по-големия кръг на народа. Дванадесет са 
един избран кръг. В тяхната цялост те са един велик реален 
символ. Чрез това, че около Христос се събират именно 
тези дванадесет, се изразяват мирови Тайни. 

Дванадесетте са представители на човечеството. Всеки 
един от тях е въплъщение на един особен вид човеци. 
Кръгът е като едно Откровение на едно дванадесеторно 
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устройство, което е вродено в човечеството. Не съществува 
душевна форма в човечеството, която да няма свой пред-
ставител в лицето на един от дванадесетте апостоли, както 
слънцето се движи всред звездите на небето, което е 
опасано от разделения на 12 части Зодиак, така и Христос 
се движи сред човечеството, което е представено чрез 
дванадесетте апостоли. Зад всеки един от дванадесетте 
апостоли стои една човешка група, която принадлежи на 
един от дванадесетте знака на Зодиака, осъществява една 
от дванадесетте звездни възможности на човечеството. 

Самото Евангелие назовава веднъж звездното име на 
един от учениците. Тома е наречен Близнак. Съзвездието 
Близнаци, както и знакът Близнаци на небето е същото, 
каквото е в човечеството човекът Тома. Ако Евангелието 
би назовало звездното име на Юда Искариотски, то би го 
нарекло Скорпион. Както между съзвездията на небето има 
един Скорпион, така и между учениците трябва да има 
един Юда. Да се чудим на това, че предателят Юда бе взет 
от Христос между учениците, би било все едно, че имаме 
съзвездието Скорпион на небето и месец ноември през 
годината. Какво би бил кръгът на годината без смъртното 
потръпване на ноември? Какво би бил кръгът на учениците 
без фигурата на Юда? Не трябваше ли и лишените от 
Светлина и мир човешки души да имат свой пратеник и 
представител в кръга на Христа? 

В Евангелието на Марко, 3 глава, от 4 до 17 стих е 
казано: "Той (Христос) нареди дванадесетте да бъдат при 
него и ги разпроводи... И даде на Симона името Петър. 
На Яков, сина Заведеев и Йоан, брата на Яков даде името 
Бенехарген, което значи Синове на гърба или на бурята, и 
Андрей и т.н. 

Следователно, в самото Евангелие, където се говори за 
подреждането на кръга на учениците, което е също реда на 
призоваването, както и изпращането в света са назовани 
имена, които Христос прибавя на тримата ученици, които 
след това постепенно образуват най-тесния и най-интимния 
кръг около Него. Следователно, тези имена се отнасят и за 
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диференцирането на отделните образи на учениците, и на 
техните задачи. Имената показват, че това е едно космично 
подреждане, един космически ред, който събира кръга на 
дванадесетте около Христа. Зашото при старите схващания 
на света е било нещо естествено имена като Кифа - Петър, 
Бенехаргем, да бъдат свързани с царството на елементите, 
а именно: 

Петър с елемента земя. Бенехаргем с елемента вода 
и въздух. В лицето на тримата ученици Симон, Яков и 
Йоан, Христос призовава представителите на елементите 
/стихиите/ на Природата. 

Петър е представител на твърдия, минералния елемент 
земя. Яков е представител на течния елемент вода. Йоан е 
представител на въздушния елемент. Четвъртият елемент 
огън, който е носител на духа, живее в самия Христос. 
Често думата Бенехаргем се превежда с думите "Синове на 
гърба" /светкавицата/ и се мисли, че означава бушуващият 
холеричен темперамент, който се прояви, когато Яков и 
Йоан искаха да направят да падне гръм от Небето върху 
самаряните. Обаче точният смисъл на думата е "Синове на 
бурята", а бурята обитава в облаците, където елементите 
вода и въздух са съединени. Древните християнски 
легенди потвърждават това. Те рисуват Яков като апостол 
на морето, патронът, пазителят на мореплавателите и като 
такъв е играл през цялото Средновековие важна роля. Така, 
че Яков е Синът на водата. А колко тясно е бил свързан 
Йоан с елемента въздух, носител на мисълта, на умствения 
елемент, това може да се види от Евангелието на Йоан и 
от Откровението. 

С космическите значения на дадените от Христос имена 
на учениците, се изявяват елементите на човечеството, 
които всеки един от тримата ученици има да носи. Петър, 
скалата, получава своята същност от глъбините на земята, 
които царуват в неговата воля с вулканична сила и жар, 
като дълбоко несъзнателни първични инстинкти. Яков носи 
в своята същност мировите ширини като вълните на морето. 
А Йоан разгръща от безкрайните висини на съществуването 
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душевната мантия над всяко създание, както атмосферата 
обгръща земята. 

Петър е земята, скалата. И Христос, който гради 
Небесния Храм на земята, като добър зидар започва не 
от покрива, а от основите. Той слага основният камък, 
като поставя човека-камък, човека Петър за основа на 
земното Християнство. Ако Християнството трябваше да 
бъде основано здраво в човечеството като Храм, който 
е поставен на здрава, скалиста основа, той трябваше 
да бъде потопен първо във волевите глъбини в човека, 
макар и често тези глъбини да са несъзнателни, движени 
от вулканични инстинкти, непречистени. Във волята на 
човека са скрити земните сили. В чувството са отразени 
силите на водата, а в мисълта се проявяват силите на 
въздуха. Петър е човек на волята, затова той получава 
името Петър и е определен да бъде първият апостол, 
първият ръководител на Християнството. Ръководител за 
времето на основаването, когато Християнството трябва да 
живее още в спящите глъбини на човешката воля. Яков е 
човек на чувството, на изживяването и на приложението, а 
Йоан е човек на дълбоката мисъл, която синтезира в себе 
си волята и чувството. Той е покровител на вътрешното, на 
езотеричното Християнство. 

Изхождайки от това положение ще можем по-ясно и 
конкретно да определим общите, основни характеристики 
на всяко едно от Евангелията. И тогава вече няма да има 
противоречие между Евангелията, а те взаимно ще се 
допълват, за да опишат целия кръг на проявяващата се 
Христова сила. 

Има една окултна картина, която в Братството е 
известна като така наречения Антиминс. Тя представя 
погребението на Христа и там са дадени четирите 
евангелисти, символизирани чрез четирите елемента на 
Сфинкса: един е представен като лъв, друг като стрелец, 
трети като орел и четвърти като човек. Това са четирите 
неподвижни знаци в зодиака: Телец, Лъв, Скорпион, Орел 
или Водолей. И Учителят казва, че четирите евангелисти 
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представят четирите кардинални точки в кръга на живота. 
А тези четири кардинални точки той определя като 
Любов, Мъдрост, Истина и Добро и зло. От това можем 
да заключим, че Евангелията имат много сложна окултна 
композиция, която в следващото изложение постепенно ще 
се опитаме да обясним, доколкото това е възможно. Сега 
искам само да посоча основния характер на всяко едно от 
Евангелията. 

За да можем да дадем една обща характеристика на 
всяко едно от Евангелията, трябва да открием централната 
Мисъл, централната Идея, около която се движат всички 
идеи, мисли и събития. И после трябва да знаем, че 
Христовото Същество не може да бъде разбрано от човеш-
кия ум и това, което е описано в Евангелията, е само 
бегъл опит да се опише това Велико космично Същество. 
Четирите Евангелия Го описват от четири различни страни. 
По този въпрос Щайнер казва следното: "Това, което 
наричаме Същност на Христа, е доколкото е въобще 
възможно в нашата съвременна епоха едно човешко 
разбиране на тази Същност. Тя е толкова велика, толкова 
всеобхватна, толкова мощна, че едно разглеждане на 
тази Същност не може да изходи от едно едностранчиво 
положение и да каже, Кой беше Христос и какво е 
значението на Неговото Същество за всеки отделен 
човешки дух и за всяка отделна душа. Би било липса 
на почит и благоговение по отношение на най-великия 
миров проблем, който съществува, да се мисли, че може 
да бъде обгърнат и разбран изцяло. Благоговение и почит, 
които биха могли да бъдат изразени в настроението: не се 
опитвай да поставиш твърде високо това, което е човешко 
разбиране, когато застанеш пред този най-велик проблем. 
Не се опитвай да поставиш твърде високо всичко това, 
даже ако то ти е дадено от най-възвишената духовна 
наука и те въвежда в най-възвишените области, щом се 
касае да застанеш пред най-великия проблем на живота. 
И не мисли, че човешките думи ще бъдат достатъчни 
да кажат първоначално нещо друго, освен това, което 
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характеризира този велик и мощен проблем само от една 
страна. С такова настроение човек трябва да пристъпи 
към проучването на Евангелията, в които от различни 
страни е разгледано Христовото Същество в Неговото 
проявление". 

Така централната Мисъл, от която можем да изходим 
при разглеждането на Евангелието на Йоан е Мисълта, 
където Христос казва: "Аз съм Светлината на света". А 
Светлината е израз на Мъдростта. С това Христос казва, 
че Той е самата Мъдрост, Която организира света. 

Ако вземем след това Евангелието на Лука, централ-
ният мотив е изразен с думите: "Отче, прости им, защото 
не знаят що вършат", или "Отче, в Твоите ръце предавам 
духа Си". Тук вече Христос разкрива друга страна на 
Своето естество. Той принася най-великата жертва на 
преданост, която може да обедини всичко в себе си, без 
да изгуби себе си. Той показва, че е Същество, което 
включва в Себе Си способността за най-великата жертва, 
за най-голямата преданост и чрез това се явява като Извор 
на състрадание и Любов, Извор, който разлива топлина 
през целия човешки и земен живот. 

Ако се обърнем към Евангелието на Марко, той ни 
разкрива вече друга страна на Христовото Същество. Той 
ни разкрива силата и мощта на Христа, чрез която Той 
осъществява Любовта и Мъдростта. 

В Евангелието на Матей, Христос е представен като 
идеален земен човек, в когото Божественото е проявено в 
Своята пълнота. 

Понеже аз не излагам тук някакво мое лично разбиране 
или схващане, а излагам християнското езотерично учение, 
то ще предам по този случай с мои думи някои мисли на 
Щайнер, който по един гениален начин характеризира 
езотеричната страна на четирите Евангелия. Ще започна с 
Евангелието на Йоан, което е и най-дълбокото Евангелие. 

В Евангелието Йоан ни разкрива Христос като Логос, 
Божествен Дух, слязъл в тялото на Исус от Назарет. И 
затова той започва с думите: "В начало бе Словото и 
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Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в начало бе у 
Бога". И после казва: "И Словото стана плът и всели се 
между нас, и видяхме Славата Му като на Единороден от 
Отца". После, в Евангелието на Йоан Христос сам казва за 
Себе Си: "Аз съм Светлината на света". Това е централният 
мотив в Евангелието на Йоан, около който се групират 
всички останали мисли, идеи и събития. 

От тази мисъл разбираме, че Христос е Съществото, 
което съдържа в себе си мировата Мъдрост и е Светлина 
на света. Но това Същество е нещо много повече от 
казаното за него в Евангелието на Йоан. И който мисли, 
че е разбрал и обхванал Христа само от тази мисъл, той 
мисли, че е разбрал това светещо Същество само от една 
Негова жизнена проява. Другите Евангелия ни дават други 
страни на това Велико Същество. 

Докато Евангелието на Йоан ни разкрива Христос като 
Светлина на света, като Същество, което съдържа в себе си 
космичната Мъдрост, която осветява света, то Евангелието 
на Лука ни разкрива друга страна на това Велико Същество: 
Неговата всеобхватна Любов, Неговата готовност за жертва 
и преданост. И затова на кръста Той казва: "Отче, прости 
им, защото не знаят какво вършат", или "Отче, в Твоите 
ръце предавам духа Си". Сега вече Христос ни се представя 
не само като Светлина на света, но като Същество, което 
принася най-великата жертва на преданост, което може да 
обедини в себе си всичко, без да загуби Себе Си. Същество, 
което включва в себе си способността за най-великата 
жертва, за най-великата преданост и чрез това е Извор на 
състрадание и Любов. Извор, от който се разлива топлина 
през целия човешки и земен живот. Всичко, което може да 
бъде обхванато от тези думи, ни показва една втора страна 
на това, което наричаме Същност на Христа. 

Така че можем да кажем, че Христос е Същество, 
което в Своето състрадание може да осъществи великата 
жертва и който чрез своята Светлина озарява всяко чо-
вешко същество. Мъдростта и Любовта, това са първите и 
основни качества, по които познаваме Христа. Евангелието 
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на Йоан ни разкрива Христос като духовната Светлина 
на света, която като предвечна Мъдрост се влива във 
всички неща, за да живее и тъче в тях. И няма Мъдрост, 
която човек може да постигне, която да не се съдържа по 
някакъв начин в Евангелието на Йоан. Цялата Мъдрост на 
света се съдържа в това Евангелие на Йоан, защото онзи, 
който съзерцава Мъдростта на света, изявена в Христос я 
разглежда не само като Мъдрост, която е била осъществена 
в прадалечно минало, но и такава, която ще се осъществи и 
в най-далечното бъдеще. Ето защо изучавайки Евангелието 
на Йоан, човек се носи високо във въздуха, както орелът се 
носи над човешкото съществуване. Затова още първичният 
християнски езотеризъм символизира Евангелието на Йоан 
с Орела. Така е означен и в Антиминса. Така се носи във 
висините човек, когато трябва да разгърне великите идеи, 
които ни разкрива Евангелието на Йоан. Той се носи във 
висините с обгръщащите всичко идеи на това, което става 
в отделната човешка душа. Всеобгръщащите мирови идеи 
ни носят онази Мъдрост, която се влива в нас, когато 
изучаваме и размишляваме върху Евангелието на Йоан. 
Тогава това, което се влива в нас от Евангелйето на Йоан, 
ни се явява като нещо, носещо се във висините, както 
орелът над всичко, което става в ежедневната, ежечасова, 
ежеминутна съдба на човека. 

И когато след това слезем от тези висини и разгледаме 
човешкия живот от час на час, от ден на ден, от година 
на година, от столетие на столетие, от хилядолетие на 
хилядолетие, когато човек съзерцава онази сила, която 
наричаме човешка любов, той вижда, че тази любов минава 
и тъче през вековете в живите човешки сърца и души. 
Тогава той вижда как тази любов върши от една страна 
най-великите, най-знаменитите, най-героичните дела сред 
човечеството. Той вижда тогава как най-великите жертви 
всред човечеството са произлезли от любовта към това или 
онова същество, към един или друг въпрос. Човек вижда 
тогава как тази любов произвежда най-великото в човешките 
сърца, най-възвишеното, но и как тя същевременно е и като 
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двуостър меч. Всеобщо известно е, че майките, от прекалена 
любов към децата ги развалят и правят негодни за живота. 
Затова Учителят казва, че Любовта извършва най-велики 
дела, когато е проникната от Божествената Мъдрост. Това 
беше именно и значението на онази Любов, която се разля 
от Голгота в света, че тя беше съединена в едно Същество 
със Светлината на света, с Мъдростта. 

Така че, насочвайки погледа си върху Христос, като 
вземем предвид тези две качества, ние познаваме, че 
Любовта е най-висшето нещо в света, но същевременно 
познаваме, че Любовта и Мъдростта взаимно се стремят 
една към друга и взаимно се допълват. Затова Учителят 
казва: Отличителното качество на Любовта е, че тя има 
непреодолим стремеж към Знанието, към Мъдростта. А 
отличителното качество на Мъдростта е, че тя се стреми 
да изяви Любовта, която раздава от благата, които има, на 
другите. 

Следователно, всемирната Светлина на Мъдростта и 
всемирната топлина на Любовта се сливат в Христос като 
в никое друго същество в света и които не могат да бъдат 
достъпни за никакво човешко познание. И затова, изуча-
вайки и размишлявайки върху Евангелието на Йоан, ние се 
вдъхновяваме и можем да говорим за великите мощни идеи, 
които се носят в орлови висини над човешките глави. 

А като изучаваме и размишляваме върху Евангелието 
на Лука, ние намираме това, което всеки миг говори във 
всяко отделно човешко сърце. Това е важно в Евангелието 
на Лука, че то ни изпълва с такава топлина, която е израз 
на Любовта. То ни изпълва с разбирането на онази Любов, 
която е готова да отдаде самата себе си и не иска нищо 
друго, освен да се отдаде. 

Щайнер ни описва по следния начин тези две страни 
на Христовото Същество: "Когато ние описваме Христа от 
Йоановото Евангелие, ние го описваме както Той действа, 
като едно висше Същество, като едно Ссъщество, което си 
служи с царството на пълните с Мъдрост Херувими, които 
се носят в орлови висини. Когато го описваме в смисъла на 
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Евангелието на Лука, тогава ние описваме това, което блика 
от Христовото сърце като топлия Огън на Любовта. То е 
описано, че действа в онези висини, в които се намират 
Серафимите. Огънят на Любовта на Серафимите струи през 
света и този Огън бе предаден на земята чрез Христос. 

Но Христос не беше само Светлината на Мъдростта 
и топлината на Любовта. Той не беше само херувимския 
и серафимския елемент всред земното съществуване, но 
когато го разглеждаме в неговата пълнота, Той бе и е в 
нашето земно съществуване това, което може да се нарече 
Същност, действаща чрез царството на Престолите, чрез 
които на земята идва пълната мощ и пълната сила, за да 
изпълни това, което са начертали Любовта и Мъдростта. 

Със своята Любов Серафимите ни потопяват в глъби-
ните на човешкото сърце, а със своята Мъдрост Херувимите 
ни издигат до орлови висини. От царството на Херувимите 
лъчезари Мъдростта. Пълната с преданост Любов, която 
се струи от Серафимите, се превръща в Жертва. Това е 
символизирано в древността чрез жертвения Бик. Мощ-
та, която пулсира през света, която развива силата да 
осъществи всичко, творческата сила, която пулсира в све-
та, това е символизирано в древната окултна символика 
с Лъва. Онази мощ, която навлиза в нашата земя чрез 
Христос, онази мощ, която подрежда, управлява и насочва 
всичко, която е най-висшата сила, която се проявява в 
света, това ни рисува като трето качество на Христа Еван-
гелието на Марко. Затова в християнския езотеризъм той е 
символизиран с Лъва, докато Йоан е символизиран с Орела, 
а Лука с Телеца, символ на Любовта, и Матей с Човека. 

Ако в смисъла на Евангелието на Йоан говорим за 
Висшето слънчево Същество, което наричаме Христос и 
говорим за Него като Светлина на света, ако в смисъла 
на Евангелието на Лука говорим за Христа като Същество 
на Любовта, като Същество, от което блика топлината 
на Любовта, то в смисъла на Евангелието на Марко ние 
говорим за Него като носител на сила и мощ. Всичко, което 
съществува като сили на земята, всички земни сили, които 
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тайнствено действат навсякъде, всичко това би застанало 
пред нас, когато правилно разберем Евангелието на Марко. 
Ако в Евангелието на Йоан можем да предчувстваме 
мисълта на Христа, която се проектира през цялата слънчева 
система, Евангелието на Лука ни предава чувството на 
Любовта на Христос, която пулсира във всичко, що живее, 
то в Евангелието на Марко ние се запознаваме с волята на 
Христос. В това Евангелие ние се запознаваме със силата, 
чрез която Христос осъществява Любовта и Мъдростта, 
ние се запознаваме с всички природни и духовни сили, 
които действат в света, които са концентрирани в Христос. 
Евангелието на Марко ни разкрива Тайните на мировата 
Воля, която действа в света, която е фокусирана в Христос 

Когато разглеждаме мисленето, чувстването и волята в 
тяхното взаимодействие, тогава получаваме приблизително 
един цялостен образ на човека. Когато описваме поотделно 
качествата на човека, било мисъл, било чувство или воля, 
те по-силно изпъкват. Но когато ги обединим в един 
образ, тези качества като че избледняват, общият образ 
избледнява. И когато се опитаме да обхванем целокупно 
трите качества, които определихме като качества на Христос, 
да ги обединим в един цялостен образ, тогава този цялостен 
образ става по-неясен и избледнява. Защото никаква 
човешка сила не е достатъчна да обгърне целокупно това, 
което ние можем да разглеждаме само по отделно. Понеже 
в съществото има единство, а не разделение, затова накрая 
трябва да съединим отделните качества, да ги доведем до 
тяхното единство. Но тогава това единство избледнява пред 
нас. В замяна на това пред нас накрая ще стои това, което 
Христос е бил като земен човек. 

Съзерцанието на това, което Христос е бил като човек, 
как Той е действал като човек в течение на 33 - те години 
на Своето земно съществуване, ни разкрива Евангелието 
на Матей. Това, което се съдържа в Евангелието на 
Матей, ни дава един хармоничен в себе си образ на 
човека Исус. Докато в Евангелието на Йоан ни е опи-
сано един принадлежащ на целия всемир Богочовек, в 
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Евангелието на Лука ни е предоставено едно пожертващо 
се Същество на Любовта, а в Евангелието на Марко ни е 
обрисувана мировата Воля, съсредоточена в една отделна 
индивидуалност, то в Евангелието на Матей ние имаме 
истинския образ на човека Исус от Назарет, който живя 
33 години на земята, в който се намира като единство 
всичко, което можем да добием чрез съзерцанието на 
другите три Евангелия. В Евангелието на Матей образът 
на Христос застава пред нас напълно човешки, като 
отделен земен човек, Когото обаче не можем да разберем, 
ако предварително не сме разбрали и другите Евангелия. 
Ако и тогава отделния човек и да избледнява, то в този 
избледнял образ ни е предадено това, което ни разкриват 
другите Евангелия като качества на Христос. Така че, 
един образ за личността на Христос може да ни даде 
разглеждането на Евангелието на Матей. 

Евангелието на Йоан ни разкрива Христос като 
Богочовек. А разглеждайки Евангелието на Лука, пред 
нас застава онова Същество, което обединява в Себе 
Си теченията, които са се развили на земята в миналото 
като зороастризъм, будизъм и прочие, в Учението на 
състраданието и Любовта. Всичко, което е съществувало 
по-рано като духовни течения, застава пред нас, когато 
разглеждаме Евангелието на Лука. Когато разглеждаме 
Евангелието на Матей, пред нашия поглед изпъква онова, 
което се ражда от древноеврейския народ, човека Исус, 
как Той се корени в своя народ и какво трябваше да бъде 
всред древния еврейски народ. Така че, при разглеждането 
на Евангелието на Матей пред нас застава същността на 
еврейския народ. И не само същността на този народ, но 
и неговата мисия за целия свят, раждането на Новото 
време, раждането на Християнството от древноеврейския 
свят. Ако чрез Евангелието на Йоан можем да познаем 
велики, пълни със значение всеобхватни идеи, ако чрез 
Евангелието на Лука можем да добием едно чувство за 
най-топлата жертвена Любов, ако чрез разглеждането 
Евангелието на Марко можем да добием познание за си-
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лите на всички същества и царства, то чрез Евангелието на 
Матей добиваме познание и чувство за това, което живя 
всред човечеството и чрез човешкото развитие на земята, 
чрез Исус Христос в Палестина. Това, което Исус Христос 
беше като човек и всички Тайни на човешката история, 
и на човешкото развитие се съдържат в Евангелието на 
Матей. Ако в Евангелието на Марко се съдържат Тайните 
на всички царства и същества на земята и на космоса, 
то в Евангелието на Матей трябва да търсим Тайните 
на човешката история. Ако чрез Евангелието на Йоан 
научаваме идеите на Божествената Мъдрост, ако чрез 
Евангелието на Лука научаваме Тайните на Жертвата 
и Любовта, ако чрез Евангелието на Марко научаваме 
за силите на земята и за света, то чрез разглеждане на 
Евангелието на Матей ние се запознаваме с човешката 
история, с човешкия живот, с човешката съдба". 

Учителят казва: "Онези, които са писали Евангелията, 
са били много мъдри хора. Някои мислят, че евангелистите 
са били като рибари, прости и неуки хора, и че Исус 
Христос е бил прост и неучен. Обаче това не е съвсем тъй. 
Евангелистите, както и апостолите са били много мъдри и 
учени хора. Христос се е учил в Небесното училище, затова 
Той нямаше нужда да учи на земята". 

Сега ще предам с мои думи известни мисли и идеи, 
които Щайнер изказал при различни случаи върху четирите 
Евангелия. 

"Така че, Евангелията са били създадени от хора, 
които са имали едно по-дълбоко схващане за живота и 
са проникнали по-дълбоко в същността на живота, и са 
изследвали нещата като посветени и ясновидци." 

Като изхождаме от това гледище ще видим, че четирите 
Евангелия са написани от посветени и ясновидци на 
различни степени на развитие, които по различен начин 
са проникнали в Духовния свят. Защото според Окултната 
Наука има главно три степени, три метода за придобиване 
на знания от Висшите светове. Първият от тези начини се 
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нарича имагинативо или образно познаване. При него 
Духовния свят се разкрива в образи. Вторият начин се 
нарича инспиративо познание, познание, добито чрез 
свързване с някое висше Същество, което чрез вдъхно-
вение разкрива на посветения Тайните на света. Това е 
познание чрез Словото, чрез разговора. Посветеният чува 
да му говорят висшите Същества и му разкриват Тайните 
на света. Третият начин е наречен интуитивно познание, 
при което посветеният дохожда до вътрешен контакт със 
Същината на съществата и нещата, въобще със Същината 
на Битието и то му разкрива своите Тайни. 

Четирите Евангелия се различават именно по това, че 
всеки един от евангелистите е прониквал в Духовния свят по 
един от тези три начина на познание. Евангелието на Йоана 
е написано от посветен, който е проникнал до Същината на 
нещата чрез интуиция и вдъхновение. Космичното Слово 
му е говорило и му разкрило Своите Тайни. Затова за него 
се казва, че той е бил ученикът, когото Исус обичаше, 
което значи, че той е проникнал най-дълбоко в Христовото 
Същество. Затова той ни описва Христовото събитие с най-
висшето познание на свръхсетивния свят - интуицията. Той 
ни описва Христа като Логос, като Бог, Който се проявява 
чрез едно човешк тяло. 

По-другояче стои въпросът с другите три Евангелия. От 
тях Лука е казал най-ясно това, което е имал да каже. Той 
започва своето Евангелие с един предговор, който е много 
забележителен. Той започва по следния начин: "Понеже 
мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено 
потвърдени между нас събития, както ни ги предадоха 
ония, които отначало са били очевидци и служители на 
евангелското Слово, видя се добре и на мене, който изследвах 
подробно всичко отначалото да ти напиша наред за това, 
почтени Теофиле". Следователно, Лука ни предава онова, 
което са му предали тези, които отначало са били ученици и 
служители на Словото. Вместо очевидци по-добре бихме ги 
нарекли самовидци, защото сами са видели всичко. 
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В смисъла на Евангелието на Лука самовидци са онези, 
които притежават имагинативно познание, които могат 
да проникнат в света на образите и там да възприемат 
Христовото събитие точно и ясно. Техните съобщения Лука 
поставя за основа на своето Евангелие. Той също черпи от 
такива, които бяха служители на Словото. Той не казва 
притежатели на Словото, защото такива биха били хора, 
които притежават пълно инспиративно познание или са 
били свързани, вдъхновени от възвишени Същества, а казва 
служители на Словото, следователно служители на онези, 
които са разполагали със съобщенията на възвишените 
Същества, които са вдъхновявали тези човецил 

На тях, на служителите им се съобщава това, което 
вдъхновеният посветен възприема. Те могат да възвестят това, 
защото то им е казано от вдъхновяващите ги Същества. Така че 
те са служители, а не притежатели на Словото. Следователно, 
Евангелието на Лука се позовава на съобщенията на онези, 
които сами виждат, сами имат опитност на вдъхновяващия 
Духовен свят и които са се научили да изразяват видяното в 
образния свят със средствата на вдъхновението. 

Ясновидци можем да наречем онези, които виждат в 
образния свят, а посветени можем да наречем тези, които 
могат да се издигнат до степента на инспирацията и интуи-
цията. За сегашните времена понятието ясновидец не съв-
пада с понятието посветен. 

Това, което срещаме в Евангелието на Йоан, се основава 
на изследването на посветения, който може да се издигне 
до инспиративното и интуитивното познание. Това, което 
срещаме в другите Евангелия, се основава на съобщенията 
на хора ясновидци, на хора, притежаващи имагинативно 
познание. Те почиват, следователно, на съобщенията на 
онези хора, които сами се издигат до образния свят и 
виждат нещата, но не могат да се издигнат до инспиратив-
ния и интуитивния свят и да влязат във връзка с възви-
шените Същества. Така че, Евангелието на Йоан е плод 
на посвещение, а другите три Евангелия са резултат на 
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ясновидство, особено що се отнася до Евангелието на Лука, 
според думите на самия негов автор. Понеже то е резултат 
от ясновидство и понеже на помощ се призовава всичко, 
което опитният ясновидец може да вижда, то ни представя 
един точен образ на това, което в Евангелието на Йоан е 
описано само в избледнели образи. 

През различните времена на развитие на Християнството 
Евангелието на Йоан е било един от онези документи, които 
винаги е правил най-дълбоко впечатление на всички онези, 
които са търсили едно по-задълбочено, едно по-вътрешно 
вглъбяване в християнските Тайни. Ето защо Евангелието 
на Йоан е било Писание на всички християнски мистици, 
които са се стремили да изживеят това, което е описано в 
Евангелието на Йоан относно личността и Същността на 
Христос. То е било настолна книга на богомилите и на 
техните приемници розенкройцерите, и на всички мистици 
от западния свят. 

По друг начин се отнасяло християнското човечество 
през различните столетия спрямо Евангелието на Лука. 
Ако в известно отношение Евангелието на Йоан е било 
едно Писание за малцина, то Евангелието на Лука е било 
винаги една назидателна книга за мнозинството, за онези, 
които можеха да се потопят в сферата на християнското 
чувстване на нещата, изхождайки от наивността, от 
простотата на своето сърце. Като една назидателна книга 
преминава Евангелието на Лука през вековете. То е било 
винаги източник на вътрешна утеха за всички онези, които 
са били обременени със страдания и болка. Защото в 
Евангелието на Лука толкова много се говори за Великия 
Утешител, за Великия благодетел на човечеството, за Спа-
сителя на обременените и потиснатите. Евангелието на 
Лука е било една книга, към която са обръщали своето 
чувство особено онези, които са искали да се проникнат 
от християнската Любов. Защото в Евангелието на Лука 
е разгърнато могъществото и убедителността на Любовта 
повече от който и да е друг християнски документ. И 
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онези, които осъзнават по някакъв начин, че са обременили 
сърцето си с някои грехове, винаги са намирали назидание 
и утеха на обременените си души, когато са обръщали 
поглед към Евангелието на Лука, към това, което то 
благославя и са могли да си кажат: Христос не е дошъл за 
праведните, но и за грешните. Той е седял на трапезата с 
грешниците и митарите. 

Ако за да се почувства въздействието на Евангелието 
на Йоан е била необходима една висока подготовка, за 
Евангелието на Лука можем да кажем, че никоя човешка 
душа не стои толкова ниско, за да не може да почувства 
пълното въздействие на топлината, която се струи от 
Евангелието на Лука. Така че, Евангелието на Лука е 
било винаги една книга за мнозинството, в която може 
да намери назидание и най-детската душа. Всички онези 
човешки души, които остават детски от най-ранната възраст 
до дълбока старост, са се чувствали винаги привлечен от 
Евангелието на Лука. 

Онези от християнските Истини, които са били пред-
ставяни образно от изкуството, особено от живописта, 
които говорят най-убедително на човешкото сърце, ние ги 
намираме дадени в Евангелието на Лука, откъдето хо-рата 
на изкуството са вземали своите теми, въпреки че в това 
отношение другите Евангелия са доставяли много материал. 
Всички дълбоки отношения между Христос и Йоан Кръстител, 
които са били изобразявани толкова много пъти, имат своя 
източник в тази вечна книга, в Евангелието на Лука. Който 
остави да действа върху него това Писание от тази гледна 
точка ще открие, че отначало до край то е потопено в 
Принципа на Любовта, на състраданието, на простотата и 
даже до известна степен детинското. Евангелието на Лука е, 
което ни дава детския живот на Исус от Назарет. 

Евангелието на Лука е Евангелие на образите, на 
картините, защото то е плод на едно имагинативно или 
образно познание. Такъв един прекрасен образ е явяването 
на Ангелите пред овчарите на полето, където Невидимият 
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свят се разкрива пред тези пастири. И не само това, но 
цялото Евангелие е изградено от образи. 

В старите времена Евангелието на Йоан е било почи-
тано като един от най-дълбоките и пълни със значение 
документи, който човечеството е притежавало върху Същ-
ността и значението на делото на Христос на земята. В 
по-старите времена на Християнството никому не би 
хрумнало на ум да не счита Евангелието на Йоан като 
един исторически паметник за събитията в Палестина. Но 
в по-нови времена нещата са се изменили и точно тези, 
които считат, че стоят на здравата почва на историческото 
изследване, най-силно са подкопали основата, на която е 
стоял един такъв възглед върху Евангелието на Йоан. 

От известно време, от няколко столетия, са започнали да 
обръщат внимание върху противоречията, които се намират 
в Евангелието. И след дълги разисквания и колебания тези 
научни изследователи са се установили на следното: че в 
Евангелието се намират много противоречия и човек не би 
могъл да си състави някакво ясно понятие за събитията в 
Палестина, като съпоставя четирите Евангелия, които по 
различен начин описват събитията. Като вземем, казват те, 
Писанията, които се дават според Матей, Марко, Лука и 
Йоан, ние имаме толкова различни данни върху това или 
онова, щото е невъзможно да считаме, че всички те съвпа-
дат с историческите факти. В по-ново време се оформил 
въз-гледът, че по отношение на първите три Евангелия, 
човек все пак би могъл да стигне до известно съгласуване 
в описанието на палестинските събития, но Евангелието на 
Йоан се отклонява твърде много от това, което другите три 
Евангелия разказват. Ето защо по отношение на истори-
ческите факти, казват тези изследователи, трябва да вяр-
ваме повече на първите три Евангелия, а Евангелието на 
Йоан заслужава по-малко историческо доверие. И така 
постепенно се е стигнало дотам, да се твърди, че Еванге-
лието на Йоан не е било създадено със същото намерение, 
както първите три Евангелия. Тези първи три Евангелия 
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са искали само да разкажат това, което се е случило в 
Палестина, обаче авторът на Йоановото Евангелие никак 
не е имал това намерение, а имал съвсем друга цел. И 
изхождайки от различни основания, прието е било да се 
счита, че всъщност Евангелието на Йоан е било написано 
сравнително по-късно. Една част от изследователите вяр-
ват, че Евангелието на Йоан е било написано в третото 
или четвъртото десетилетие на второто християнско столе-
тие, може би преди второто десетилетие на втория век. 
Ето защо тези изследователи са казали: Следователно 
Евангелието на Йоан е било написано в едно време, 
когато Християнството се е било вече разпространило 
в определена форма, когато може би то е имало вече и 
своите противници. Срещу Християнството са се били из-
правили тези или онези противници и затова според тях, 
в лицето на автора на Евангелието на Йоан имаме пред 
себе си един човек, който се е стремил особено да даде 
едно поучително описание, един вид нещо като защита 
на Християнството срещу критиките, които са подигнали 
срещу него. Обаче авторът на Йоановото Евангелие не е 
имал намерението да опише вярно историческите факти, но 
да каже какво становище заема той спрямо Христос. И така 
мнозина не виждат в Евангелието на Йоан нищо друго, 
освен един вид поезия, проникната от религиозност, която 
авторът е съчинил, ръководен от едно религиозно, лирично 
настроение, отнасящо се до Христос, за да въодушеви и 
другите и ги доведе до същото настроение. Това е едно 
материалистично схващане, което не отговаря на фактите. 
Ако се разгледа внимателно, ще се види, че Евангелието на 
Йоан, покрай дълбоката философия, която съдържа в себе 
си, изнася най-вярно и историческите факти. Защото, както 
е известно, Йоан е бил най-близкият ученик на Христа 
и винаги и навсякъде е бил с Него, и познава най-добре 
Неговия живот. 

Авторът на Евангелието на Йоан ни казва ясно, че 
възвишеното Същество, което се е вселило в Исус от 
Назарет, не е друго, освен това, от Което са произлезли 
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всички същества, живущи около нас, че това е живият 
Божествен Дух, живото творческо Слово, самият Логос. 

Другите евангелисти също са се опитвали, всеки по 
свой начин, да ни изложат това, което действително се е 
проявило в Исус от Назарет. Ние виждаме, например, как 
авторът на Евангелието на Лука се стреми да покаже, че е 
станало нещо съвсем особено, когато Духът се е съединил с 
тялото на Исус от Назарет в момента на кръщението в река 
Йордан. Той излага факта, че Исус от Назарет е потомък 
на дълга поредица от прадеди, които стигат до Давид и от 
Давид до Авраам, от Авраам до Адам и от Адам до Бога. 

В Евангелието на Матей се прави опит да се отнесе 
произхода на Исус от Назарет до Авраам, комуто Бог Се 
открил. От това и от много други изрази в Евангелието 
индивидуалността, която е носител на Христос, се счита 
като най-великото духовно проявление в течение на човеш-
ката еволюция. 

Евангелистите са си поставили задача да посочат преди 
всичко, че произходът на Исус Христос се слива със самото 
начало на вселената, със самия Бог. Бог, Който обитава 
невидимо в цялото човечество, се пробужда специално в 
Исус Христос. За Този, именно, Бог се казва в Евангелието 
на Йоан, че е съществувал още отначало, още преди зараж-
дането на Битието. Интересът на евангелистите е бил да 
докажат, че това именно е самият Бог. 

Ако Евангелията се четат повърхностно, в тях ще се 
намерят много противоречия. Но и при повърхностно четене 
можем да открием, че по отношение на съществените съби-
тия, фактите се съгласуват по един забележителен начин 
помежду си. Например, когато говорят за Кръщението 
в река Йордан, всички евангелисти го описват почти по 
един и същ начин, от което се вижда, че те са придавали 
голяма важност на Кръщението. Те се съгласуват също и 
върху въпросите за разпятието и Възкресението. А това 
са събитията, които в действителност са най-важни. Що 
се отнася до привидните противоречия, те се обясняват с 
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това, че различните евангелисти са разглеждали въпроса от 
различни становища. 

Две от Евангелията, това на Марко и на Йоан, започват 
с разказа за Кръщението на Христос. Те описват след това 
трите последни години от дейността на Исус Христос. Значи, 
те се интересуват от това, което е станало, след като Духът 
на Христос влиза във владение на телата, изградени от 
Исус от Назарет - физическото, етерното и астралното тела. 
Евангелията на Матей и Лука описват до известна степен 
и онова, което е предхождало вселяването на Христос, това, 
което е било историята на Исус от Назарет, преди Той да 
приеме Христос в себе си и там се намират местата, където 
тези, които търсят противоречия, ги намират. Така Матей 
поставя в началото едно родословие, възлизащо до Авраам, 
докато Лука дава едно родословие, възлизащо чак до Адам 
и от Адам до Бога. Едно друго противоречие е, че Матей 
разказва, че тримата Мъдреци са дошли от Изток, водени 
от звездата, за да поздравят новородения Исус. Лука от 
своя страна разправя за явяването на Ангелите на овчарите, 
после за представянето в Храма. В замяна на това Матей 
споменава за преследването на Ирод, за бягството в Египет 
и за възвръщането в Назарет. Всичко това би могло да 
изглежда като противоречие, но всички тези противоречия 
са такива, когато се гледа на буквата на Писанието. Ако се 
погледне по-дълбоко на въпроса, ще се види, че така наре-
чените противоречия взаимно се допълват в описанието на 
цялостното Христово събитие. 

За евангелистите, които са описвали живота на Исус 
от Назарет, всички събития от външния живот на Исус 
имат по-малка стойност пред етапите на Посвещението, 
което Исус е преминал. Защото те не описват само една 
биография, а редом с биографията описват и един път на 
Посвещение. Това е именно, което те описват, само че 
всеки го описва по свой маниер. 

Описанието, направено от Матей, е описание, напра-
вено от един посветен в Мистериите на Човека. Това 
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Посвещение е било сродно с египетската Мъдрост и е 
било присъщо на есеите. Лука от своя страна ни дава 
едно описание, което е в отношение с Посвещението, което 
той е получил: това на Мистериите на Духа - Бик. Това 
описание е съобразено с неговия род на Посвещение. Той 
вижда в Този, Който е живял в тялото на Исус от Назарет 
един Велик посветен, който е живял преди това в лоното на 
египетските Мистерии. И не е чудно, че той изтъква най-
вече чертите, които отразяват повече египетския характер 
на Посвещение. И понеже това Посвещение е било познато 
на Лука, той си е казвал: Този Исус от Назарет, който 
е един тъй Велик посветен, между всички Посвещения, 
които е минал, е минал също и египетското Посвещение. 
Това, естествено, се е знаело и от другите евангелисти. 
Но те са отдавали на това по-малко значение, тъй като те 
не са познавали основно този начин на Посвещение. Ето 
защо онзи аспект на Исус, който е съответствал на това 
Посвещение, им е останал по-безразличен. 

Индивидуалността, която е живяла в Исус от Назарет, 
е била такава на един посветен в египетските Мистерии. 
Оттам идва и "бягството му в Египет". И бягството в Египет 
ни се описва от този, който е познавал Египет от личната си 
опитност и е знаел какво означава Посвещението "бягството 
в Египет". Ние намираме описание на бягството в Египет 
в Евангелието на Матей, тъй като той е знаел от свое 
собствено Посвещение какво означавало за един посветен 
пътуването до Египет. И като се знае също, че авторът на 
Евангелието на Лука е човек, който е познавал египетското 
Посвещение, където също е царувал култът на Бика, тогава 
разбираме защо езотеричната традиция поставя Лука в 
отношение със символа на Бика. Въпреки, че той е бил свър-
зан с египетските Мистерии, той по свои съображения не 
прави никакво описание за бягството в Египет. Но от друга 
страна той дава характерни факти, които само един човек, 
който е познавал египетското Посвещение, би могъл да ги 
оцени в истинската им стойност. Авторът на Евангелието на 
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Матей посочва тези факти по един повече външен начин, 
в описание бягството в Египет. Авторът на Евангелието на 
Лука е имал духовно виждане на тези факти под форма, 
която му е давало египетското Посвещение. 

Евангелист Марко описва най-вече дейността на 
Христос в тялото на Исус през тези три години, а оставя 
настрана всички предварителни въпроси. Този евангелист 
е преминал през едно Посвещение, което прилича на 
Посвещенията в Мала Азия и даже на Посвещенията 
в Гърция. Това Посвещение било най-съвременно за 
епохата, когато са писани Евангелията и то би могло 
да бъде наречено европейско Посвещение. Той не се 
интересувал от физическия произход на Исус от Назарет, 
от Неговия външен произход, но се интересувал преди 
всичко от Духа, който е живял в това тяло. Това е една 
практика, която е практикувана във всички Посвещения. 
Така например учениците на Платон, които са искали да 
разберат своя Учител и неговата същност, не са търсили 
да узнаят кой е бил неговият физически баща. За тях 
е имало значение произхода на духа на Платон. Те са 
смятали, че душата, която живее в това тяло, е била 
породена от едно Върховно Същество. Така те са отда-
вали раждането на Платон, на духовния Платон, на бога 
Аполон. За тях Платон е бил Син на Аполон. Във всички 
Посвещения съществува обичай, при описание живота на 
един посветен да не се занимават с онази част от живота 
му, която предшествала Посвещението, а са се интере-
сували само от живота след Посвещението. Същият оби-
чай са спазвали евангелистите, когато са описвали живота 
на Исус и затова те са се интересували преди всичко от 
Онзи, Който според израза на Евангелието, е Син Божи 
за своите поклонници, за своите напреднали ученици. 

По времето, когато са писани Евангелията, човечеството 
е стигнало една такава степен на своето развитие, че хората 
са се привързвали все повече и повече към физическия, 
към сетивния свят, обиквали са все повече земния живот. 
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Те са обичали боговете на древността, понеже са виждали, 
ме Синовете на Земята са били някога Синове Божии. 
Това е, което е чувствал и авторът на Евангелието на 
Марко, когато говори за Христа, който от Син Божи става 
Син Человечески. И затова той започва с описанието на 
онова, което се е случило след кръщението в Йордан. 
Посвещението, добито от този евангелист, го е довело до 
познаването в Духовния свят под образа на Духа - Лъв. И 
ето защо древната езотерична традиция дава на автора на 
Евангелието на Марко символа на Лъва. 

А този, който е написал Евангелието на Йоан, е бил 
посветен от самия Христос. Затова той е могъл да даде 
това, което се съдържа в неговото Евангелие, така да се 
каже, зародишът на сегашната сила, която се излъчва от 
Христовия импулс. И то не само силата, която действа в 
сегашните времена, но и за най-далечни бъдещи времена. 
Той е принадлежал към групата на посветените Орли, които 
са се издигали над нормалното развитие. В Евангелието на 
Марко ние намираме това, което отговаря на нормалното за 
епохата развитие, а в Евангелието на Йоан ни се показва 
как Христос ще действа в бъдещите епохи: това, което се 
издига над настоящото земно развитие и го надминава. 
Ето защо древната езотерична традиция отдава на Йоан 
символа на Орела. 

Така че, тази древна езотерична традиция, която свързва 
евангелистите с това, какво е самото естество на тяхното 
Посвещение, съвсем не почива на никаква фантазия, но 
че то произлиза от най-дълбокото християнско познание. 
Ние трябва да навлезем дълбоко в нещата, за да разберем, 
че събитията, които доминират в живота на Христос, се 
дават по един и същ начин от четирите Евангелия, но че 
всеки от евангелистите рисува Христа такъв, какъвто той 
го е разбирал според вида на своето Посвещение. Така 
ние виждаме, че Христос е разгледан от четири различни 
страни от евангелистите. Това ни показва, че Христос е 
едно многостранно явление. 

195 



Влад Пашов 

Евангелията, най-дълбокото от които е Евангелието на 
Йоан, са документи, изпълнени с безкрайна дълбочина. 
Евангелията ни разкриват целия план на човешката 
еволюция и отношението на тази еволюция към вселената. 
Те ни дават възможност да разберем по-добре Духовния 
свят и духовния живот. 

Думата Евангелие съдържа в себе си думата Ангел. 
Тогава думата Евангелие би могло да се преведе като 
спасително действие от царството на Ангелите. За чове-
чеството Ангелите действат по два начина в човешкото 
битие. Първата форма наблюдаваме у децата. У тях азът 
още не е пробуден и Ангелите витаят над тях и ги изпълват 
със светли мисли и видения. Когато човек стане напълно 
човек-аз, човек с напълно пробудено самосъзнание, той не 
може вече да се върне в детското си състояние. Въпреки това 
с думите "станете като децата" Христос призовава хората 
да отворят своя живот за действието на Ангелите. Когато 
човек направи от своя аз съсъд, чаша за Божественото, 
отваряйки се за Христовия висш Аз, той реално приема 
Евангелието в себе си. Тогава Христовият Аз слиза над него 
под формата на Ангелско същество. При своето слизане 
във вътрешността на човека, Христос изпраща пред себе си 
своя Ангел. Това е "Евангелието на Царството". Царството 
е нещо вътрешно. Вътрешният владетел и Цар на това 
Царство е висшият Аз, Христос. 

Историческите сведения относно различните еванге-
листи и произходът на Евангелията са доста оскъдни. 

Така за Евангелието на Матей се знае, че е написано 
най-напред и то е единственото Евангелие, което е написано 
на еврейски език, за да ползва и юдеите-християни. Предпо-
лага се, че то е написано към 38 -та година след Рождество 
Христово, т. е. 5-6 години след Голгота. 

Матей е галилянин по рождение, евреин по вяра, 
митар по професия. Другите евангелисти го наричат Левий. 
Следващите редове ще се спрем по-подробно за него. 

Според църковния историк Евсевий, отначало той про-
повядвал на евреите, за които е написал Евангелието си, но 
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след това е заминал да проповядва на езичниците. Къде е 
проповядвал и как е завършил своя живот, не е известно. 
Той е принадлежал към Школата на есеите и в началото на 
Евангелието си, в родословната книга той дава степените, 
през които минава ученикът на есеите. 

Ще направя един малък анализ на евангелските данни 
за Матей, за да си изясним някои неща от неговия живот. 

От Евангелието се знае съвсем малко за Матей. Еван-
гелието на Матей е единственото, което при призоваването 
го назовава с името Матей. Там е казано: "И като тръгна 
оттам Исус виде един човек да стои на митницата, който се 
назоваваше Матей и му рече: Следвай Ме. И той стана и Го 
последва. И стана така, че стоеше на трапезата, ето дойдоха 
много митари и грешници и седнаха на трапезата с Исус и 
н е г о в и т е у ч е н и ц и " (Матей, 9 глава, 9 и 10 стихове). 

Евангелието на Марко назовава митаря с друго име. 
Там е казано: "И като минаваше Исус, видя Леви, сина 
Алфеев, да стои на митницата и рече му: Следвай Ме". (2 
гл., 14 стих). 

Евангелието на Лука назовава същото име както и 
Марко, само че без да прибавя името на Алфей. В замяна 
на това името Леви е още по-силно подчертано и повторено. 
Там е казано: "След това тръгна и видя един митар на име 
Леви да стои на митницата и рече му: Следвай Ме! И той 
остави всичко, стана и Го последва. И Леви Му устрои 
голямо угощение в неговия дом". (5 гл., 27, 28). 

Това са указанията на Евангелията за личността Ма-
тей-Леви. Името Леви ни показва, че евангелист Матей е 
принадлежал на Левиевото коляно, което беше определено 
като род на Свещеници още от времето на Мойсей. Матей 
е Леви и с това съносител на юдейското Свещенство. Как 
той като левит е влязъл в средата на презрените и греш-
ните митари? За да си изясним това, трябва да знаем, че 
в Римската империя римските цезари са добили с насилие 
Посвещение и са се свързали с демонични същества от 
Духовния свят, и са установили култа на цезарите - да ги 
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почитат като богове. Във всички страни, където римляните 
са били проникнали като завоеватели, са били подчинени 
боговете на страните, които са завладявали на цезаревия 
култ и цезарят се обявявал за върховен свещенослужител. 
Юдеите бяха като съюзници на римляните, но и от тях 
изискваха данъци и ги вземаха като дарове на храма, 
дарове на бога-цезар. Така като плащаха данък на цезаря, 
юдеите бяха членове на култа на цезарите. Митнически 
чиновници, които бяха на римска служба, отчасти и рим-
ляни, отчасти юдеи, постъпили на римска служба, според 
разбирането на римляните те били фактически един по-
нисш клир, по-нисши свещеници. Защото това, което 
имаше да събират, бяха храмови данъци, жертвени дарове. 
Причината за презрението на митарите беше тази, че те 
служеха на култа на чуждия, на демоничния бог. И още 
по-голямо беше презрението към един принадлежащ към 
свещенически род, преминал в редовете на цезаровите 
служители. 

За да разберем защо Матей, който е левит по произход, 
е влязъл като митар в цезаровия култ, трябва да вземем 
предвид едно трето течение, в което ние познаваме митаря 
Леви като участник под името Матей. Името Матей ни 
показва митаря Леви като принадлежащ на течението на 
есеите. Матей значи ученик на Матии. А Матии е един от 
петимата ученици, наследници на своя учител Ешуа Бен 
Пандир, който е подготвял идването на Месия. Левитът и 
митарят Матей е бил член на онзи кръг от есеите, които 
са насочвали погледа си към идващия Месия с напрегнато 
очакване. 

Тогава защо левитът Матей е станал митар, служител 
на цезаря? Матей е от онези есеи, които считали вече 
ролята на есейството за изиграна и той насочва погледа си 
към Месия. И той като есеец е знаел, че Месия е дошъл 
и сега очаква да Го срещне и последва. Но защо е станал 
митар? Есеите произхождат от Египет. И когато поглеждаха 
назад в миналото, те гледаха към Египет. Но къде виждаха 
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те, когато поглеждаха напред към бъдещето? Те гледаха 
към Рим. Те се чувстваха вплетени в един велик процес на 
въплъщението на Христа. Този процес водеше от Египет към 
Ерусалим и от Ерусалим те предчувстваха, че той напредва 
към Рим. В Палестина те се чувстваха по средата на пътя 
между Египет и Рим. Те си казваха: В Египет се намира 
Изворът, от който извира Мъдростта за тялото на Месия. В 
страната на Ерусалим това тяло бе родено в земна форма. 
След това в Рим човечеството става тялото Христово. 

В Матей и в другите есеи трябва да е имало едно 
живо предчувствие за това, че Рим и неговият свят тряб-
ваше да играят много голяма роля за първото време на 
Християнството. Тайната на въплъщението беше сърцето 
на учението на терапевтите и есеите. Те знаеха, че Египет, 
Юдея и Рим са трите големи степени на въплъщението на 
Христа. И Матей, като есей, имаше отношение към Рим, 
различно от това на фарисеите, които се страхуваха от 
него. Той виждаше, че старото е изпълнило своята мисия 
и виждаше в Рим, колкото и деформирано и да е неговото 
лице, носител на бъдещето. 

В тази насока може да бъде намерен отговорът на 
въпроса, защо Матей беше станал митар. Той отиде 
между римляните, подбуждан от това, което живееше в 
него като есей, за да помогне сега, след като беше напра-
вена втората стъпка за подготвяне на третата стъпка 
на Христовото въплъщение. Матей не се смущаваше от 
демоничния образ на Рим, той предчувстваше неговото 
бъдеще като център на Християнството и затова отиде на 
служба при римляните, за да проправи пътя на бъдещото 
Християнство. И Христос, когато Го упрекват фарисеите, 
че дружи с митари и грешници, казва: "Здравите нямат 
нужда от лекар, а болните". Това е предчувствал и Матей, 
като отива в Рим. И затова той е станал митар, изхождайки 
от неговата принадлежност към ордена на терапевтите. 

Матей беше събрал около себе си цял кръг от митари, 
върху които действаше в смисъла, в който той беше убеден. 
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И когато Христос го призовава, той въвежда всичките си 
приятели, митари в кръга на Христос, като даде угощение 
на Христа, на което са поканени всички митари, с Христа 
и учениците Му заедно. Но това угощение, на което при-
съства Христос с учениците Си, не е един обикновен бан-
кет, а извършване на едно Тайнство. Чрез раздаването на 
хляба и виното Христос включва митарите, които са били 
римляни и юдеи на римска служба, в своя кръг. Това е едно 
велико предсказание за формата, която Християнството 
щеше да приеме в първата епоха на неговото развитие. 

Този окултен исторически анализ ни довежда до идеята, 
че Матей, който по рождение принадлежал на юдейския 
народ, в своята душа се издигнал до една човечност, об-
гръщаща цялото човечество. Освен юдейската същност, 
той носеше в себе си и египетската и римската същност, 
всяка една от тях по свой начин. Затова в християнския 
езотеризъм той е символизиран с Човека, докато Йоан е 
символизиран с Орела, Лука с Телеца, а Марко с Лъва. 
От юдейството той има мисленето като левит. От Египет 
той има чувството като есей, от римлянството той има 
волята като митар. В него юдейството, египетството и 
римлянството се съчетават в мировата човечност. 

Матей е последният призован от учениците. 
Евангелието на Матей първоначално било написано 

на еврейски, откъдето е преведено на латински от църков-
ния отец Йеронимус в 4"™ век. И от този латински пре-
вод е направен гръцкия, така че оригиналния текст на 
еврейски език е непознат и неговият дух е далеч загубен 
с превода на латински. Този отец е превел цялата Библия 
на латински, откъдето са произлезли протестанските пре-
води. А гръцкият превод на Библията, направен от 70 - те 

е по-близо до оригинала и българския превод е направен 
от него. Така че преводите от гръцки са по-близо до ори-
гинала, отколкото латинския превод. В латинския превод 
споменатият отец съзнателно е превеждал така, че да 
се заличи езотеричния характер, който еврейският език 
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придава на евреиските писания и да ги направи един 
обикновен разказ и история, както се представят пред 
обикновения човешки поглед. 

Евангелието на Матей, както вече споменах, произ-
хожда от течението на есеите, т.е. от езотеричното юдей-
ство навремето и че оригиналният текст е притежавал 
един много по-голям езотеризъм, отколкото можем да си 
представим днес. 

ЕВАНГЕЛИСТ МАРКО И 
НЕГОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ 

Понеже Марко не е от апостолите, той според традици-
ята е написал Евангелието си по желанието и с помощта 
на апостол Петър. Според едно предание това Евангелие е 
написано в Рим и публикувано след смъртта на Павел и 
Петър. Марко е принадлежал към числото на 70-те ученици. 

Според традицията Марко е същото лице, наречено 
Йоан в Деянията (12 гл., 25 cm. и 13 гл. 5-13 cm.). Той е сродник 
на Варнава и е бил син на християнката Мариям, в чийто 
дом са се събирали учениците. В този дом дошъл и Петър, 
когато Ангелът го извадил от затвора. 

Марко е придружавал Павел и Варнава при пътуването 
им до остров Кипър и в други места. Но след това се 
отделил от тях и се връща в Ерусалим и Павел говори 
за него като негов сътрудник в евангелието. По-сетне той 
придружава Петър във Вавилон. Петър го нарича свой син 
в духовен смисъл. 

Според други сведения той е основател на църквата в 
Александрия и бил ръкоположен за нейн епископ. Станал 
жертва на гоненията, като претърпял мъченическа смърт. 

Със своята краткост и скромност Евангелието на Марко 
заема особено място между четирите Евангелия. То е кратко 
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и сбито и съдържа всичко, каквото го има и в другите Еван-
гелия, но съкратено. Но всъщност Евангелието на Марко 
не е кратко поради беднота на идеи, но поради богатството, 
което съдържа в себе си. Неговата краткост е езикът на 
едно мощно космическо волево концентриране. Той показва 
по-малко неща от другите, затова защото целта му не е да 
изразява мъдри мисли, а един импулс на сила. Евангелието 
на Марко е Евангелие на волята. Стилът на това Евангелие е 
като щурмуване напред в свръхземните висини. В него може 
да се долови нещо от това, което средновековната легенда 
Аурея дава върху значението на името Марко. Там се казва, 
че това име произхожда от думата марк, което значи тежък 
чук, който кове желязото, затвърдява наковалнята и прави 
да излиза звук със същия удар. 

Евангелист Марко е преплетен в най-различните групи 
на първичното Християнство и заедно със загадката на 
неговата личност и на неговата съдба се разрешава и великата 
загадка за раждането на първичното християнско течение в 
Рим, което се помещава в катакомбите и от което след това 
произлиза ръководството на християнската църква. 

Първичното християнско предание казва, че евангелист 
Марко е бил ученик на апостол Петър. В Рим той дълго 
време е слушал проповедите на Петър и възоснова на тях 
е написал своето Евангелие. Легендата Аурея прибавя към 
този образ отделни черти. Тя казва, че Марко бил левит 
и че от Рим Петър го праща няколко пъти да проповядва 
Евангелието. След това, когато бил далеч от Рим, той напи-
сал своето Евангелие. Първо Петър го изпратил в Аквила -
близо до днешния Триест. По-късно, по поръчение на Петър 
той заминал за Египет. От Александрия, където главно дей-
ствал, той провел двугодишна дейност в Пентаполис, т.е. в 
областта на старата Киринея, на северния бряг на Африка, 
между Египет и Картаген. Накрая по заповед на Нерон, 
т.е. по същото време, когато Петър и Павел са претърпели 
мъченическа смърт в Рим, той бил убит в Александрия. В 
едно великденско утро, когато служел в църквата, той бил 
изтръгнат от олтара и влачен с коне два пъти през града. 
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докато не останал никакъв живот в него. И доднес още 
в Египет се срещат следите на евангелист Марко. Така в 
Кайро, под копската църква Абу Сергу, където, както казва 
преданието, Йосиф и Мария се скрили при тяхното бягство, 
се показва един прост олтар от камък, на който, както се 
казва, Марко извършвал свещената служба. 

От деянията на апостолите и посланието на Павел и 
Петър се вижда, че Марко отначало е придружавал Павел 
и Варнава, а после се прехвърлил към Петър в Рим. 

ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА И НЕГОВОТО 
ЕВАНГЕЛИЕ 

За Лука, който е от гръцки произход и е бил лекар, 
усвоил е много добре гръцката култура и език, се казва, 
че е написал Евангелието си под ръководството на апостол 
Павел, когото той е придружавал в много пътувания. 
По широтата на възгледите Лука прилича на апостол 
Павел. И в неговото Евангелие Христос е представен 
като състрадателен, милостив, любвеобилен, приятел на 
грешниците и страдащите, като Спасител на Света. С по-
знанията и лекарското си изкуство той е бил много поле-
зен на първоначалната църква. 

По предговора на неговото Еевангелие се вижда, че 
то е отправено към някой си Теофил, гръцки или римски 
благородник около 63 -та година след Христа. Но тази дума 
е гръцка и ако се преведе, означава Божи приятел. Затова 
според някои Евангелието е отправено въобще към Божите 
приятели. 

Лука също е написал Деянията на апостолите. 
Както казах, евангелист Лука съвсем не е бил прост 

човек. Той е бил един знатен и образован грък, по професия 
лекар. Писанията на Новия Завет - Деянията на апостолите 
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и посланията на Павел - ни го представят като придружител 
на Павел в неговите пътувания. 

Дали Лука е бил един от големия кръг на учениците, 
това не е известно. Още в първото Християнство не са могли 
да отговорят с положителност на този въпрос. Мнозина са го 
смятали като един от седемдесетте ученици. Както разказва 
легендата Аурея, вярва се, че Лука се намира в самото 
Евангелие, на което той е автор. Знаменателно е как в края 
на Евангелието на Лука, където се говори за срещата на 
възкръсналия Исус с двамата ученици, пътуващи за Емаус, е 
назован само единия - Клеоп, а другият не е назован по име. 
Тук се чувства нещо подобно, както в Евангелието на Йоан, 
където никъде ученикът Йоан не е назован с неговото име, а 
постоянно се нарича ученика, когото Исус любеше. И както в 
Евангелието на Йоан неназованият по име е бил самият автор 
на това Евангелие, така и неназования в Евангелието на Лука 
се счита за автор на това Евангелие. Такава е легендата. 

Преданието казва, че Лука произхожда от Антиохия, 
която се намира на север от Палестина, в сирийско-фини-
кийската област. Дали е роден в този град или там е получил 
и упражнявал професията си, не се знае. Антиохия е бил 
един от най-интересните градове от онази епоха. Той е бил, 
така да се каже, център на Павловото християнство, което е 
основа за езотеричното разбиране на Християнството. 

В лицето на евангелист Лука имаме една личност, 
която не произлиза от света на Стария Завет. Евангелието 
на Матей представя едно органическо продължение, една 
органическа връзка между Стария и Новия Завет. Обаче 
Лука, който е бил гръцки лекар, в своята младост е намирал 
своя Идеал не в книгите на Мойсей, а в съчиненията на 
гръцката древност. В лицето на Лука, ученик на Павел, 
ние имаме един представител на езическото човечество 
пред себе си, което Павел поставяше наред с юдейството, 
а не под него. Фактът, че Лука е един от евангелистите 
и играе почтена роля между тях, че е също автор на 
Деянията на апостолите, е действително доказателство 
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за това, че Християнството съвсем не е продължение на 
юдейството и че то не стои в полярна противоположност на 
езичеството, както е случая с юдейството. Специално чрез 
Евангелието на Лука е подготвена почвата, щото такива 
гръцки духове като Климент Александрийски и Ориген, и 
мнозина други да могат да станат духовни ръководители на 
първоначалното Християнство. 

И гръцкият език, на който е написано Евангелието на 
Лука, се приближава до образования литературен гръцки 
език от епохата на Атина. В това Евангелие ни говори един, 
чийто матерен език е гръцкия и който е получил гръцко 
възпитание и образование. 

ЕВАНГЕЛИСТ ЙОАН И НЕГОВОТО 
ЕВАНГЕЛИЕ 

За произхода на Евангелието на Йоан има различни 
мнения. Но според древната християнска традиция то е 
написано още от първите години след Голгота. И в древ-
ността то се е ползвало с голяма почит като най-дълбокото 
Евангелие, особено в езотеричните кръгове. Според други 
сведения то е било написано в 96 година след Христа, 
а според някои даже в началото на втория век. Това са 
хипотези, които не почиват на никакви факти. 

Йоан описва Христос като въплътения Бог, като 
Богочовек, Избавител и Спасител, Син Божи. 

Според общоприетото схващане Йоан е син Заведеев от 
Витсаида в Галилея. Заведей и синовете му били рибари. 
Първоначално с брат си Яков той бил ученик на Йоан 
Кръстител и когато Исус минал покрай тях, Йоан казал: 
Ето Агнеца Божий. И те тръгват след Него. 

Той се отличавал с кротост и решителност, смирен и 
изпълнен с братска любов. Той е ученикът, когото Исус 
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обичал, което много значи. Той бил неустрашим. За него 
се казва, че бил познат на първосвещеника и затова го 
пуснали, когато завели Христа при Пилат. Той е единствен 
от учениците, присъствал както при съденето на Христос, 
така и при разпятието. Всички други се разбягали. Затова той 
единствен описва нещата като очевидец най-вярно, което се 
оспорва от съвременните изследователи на Евангелието. Той 
подранил на гроба на Исус при Възкресението. С дързост 
проповядвал Евангелието в Ерусалим и не се уплашил от 
затвора, от биенето, от заплашването със смърт. Отличавал 
се е с голяма преданост на Христа. 

За него се мисли, че е бил най-младият апостол. Полз-
вал се е с името "ученикът, когото Господ обичаше". На 
Тайната вечеря той се наклонил към гърдите на Исус, 
за да узнае кой ще го предаде. И на него Исус предаде 
майка Си, когато беше на кръста. Заедно с Петър и Яков 
той беше очевидец на Преображението. След Възнесението 
Йоан се застоява известно време в Ерусалим, където е бил 
един от стълбовете на църквата. Предполага се, че към 65 
година след рождество Христово се премества в Ефес и 
оттам заминава да проповядва Евангелието из Мала Азия. 
Той е бил заточен от император Домициан около 95 година 
след рождество Христово на остров Патмос, където му 
се дава откровение да напише своето Откровение. После 
се връща в Ефес, където доживява до дълбока старост 
и учениците му на ръце го носили в църквата. Като не 
можел дълго да говори, той приветствал народа с кратките 
думи: "Чада, обичайте се един други", и когато народът 
се удивлявал на краткостта на словото му, той отговарял: 
"Това е, което Господ ви заръчва. Това ако правите, доволно 
е". Той напуснал земята в стотната година след рождението 
Христово и е бил към 94 годишна възраст. Освен 
Евангелието и Откровението е написал и три послания. 

Предполага се, че Откровението и посланията са напи-
сани от около 96 до 98 година след Рождество Христово. 
Йоан е преживял всички апостоли и е работил много за 
утвърждаване на църквата. Умрял е от естествена смърт. 
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Според едни твърдения, в 68 година при император 
Нерон, а според други около 95 година при император 
Домициан, той бил извикан в Рим и според църковното 
предание хвърлен в котел с кипящо масло, но оттам изля-
зъл невредим. След това му дали да изпие питие, примесено 
с отрова, но и това не му причинило никаква вреда, след 
което бил изпратен на заточение на остров Патмос. С това, 
че не го засегнало нито врящото масло, нито отровата 
му подействала, се посочва, че той е бил посветен през 
висока степен и е минал през смъртта и Възкресението, и 
е господар на живота и смъртта. 

Не е безинтересно да кажа няколко думи и за другите 
апостоли. 

1. АПОСТОЛ ПЕТЪР е бил от най-ревностните уче-
ници на Христос. По природа той е бил впечатлителен, с 
жив характер и горещ темперамент. С това се обяснява 
неговото често излизане пред другите апостоли, като че той 
е бил най-главният. И когато в Кесария Филопова Господ 
се обръща към учениците с въпроса, за кого го мислят 
те, апостол Петър от името на всички отговорил: "Ти си 
Христос, Син на Живия Бог". В Гетсиманската градина той 
вади нож да защити своя Учител. А на деня на Петдесетница 
той пръв влиза в проповед пред народа. Но същата тази 
избухливост и впечатлителност на Петър е била причина за 
тежкия грях на неговия живот. Давайки на Тайната вечеря 
обещание на своя Учител да остане с Него когато всички 
се разбягват, той в същата нощ три пъти се отрекъл от 
Него. След Възкресението, когато Христос се явил на брега 
на Тивериатското езеро, Той го възстановил на апостолско 
служене и станал най-ревностен разпространител на хрис-
тиянската вяра. 

Със своята проповед предимно между юдеите той полу-
чил названието апостол на юдеите. Освен в Ерусалим е 
проповядвал Християнството и в околностите му - Лида и 
Иопия. В 44 -та година, вследствие на грозяща го опасност 
от страна на Ирод Антипа, той напуснал Ерусалим и къде е 
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отишъл не е известно. В Ерусалим се явява на апостолския 
събор в 51 -ва година, след което завинаги напуска този 
град. Като посетил Антиохия, той проповядвал християнство 
между юдеите, разсеяни в Понт, Галатая, Кападокия, Асия 
и Витания. Християните от тези области той ръководил след 
това и задочно, като им написал своето Първо послание. След 
това със своя спътник Марко проповядвал във Вавилон. (Под 
Вавилон някои в преносен смисъл разбират Рим, други -
един римски град в Египет и най-после самият град Вавилон, 
който още съществувал по това време и там живеели много 
евреи). Според преданието той е бил и в Коринт. 

В царуването на Нерон апостол Петър пристигнал в 
Рим, където претърпял мъченическа смърт чрез разпъване 
на кръст с главата надолу, съгласно неговото желание. 
Това станало към 66, 67 година. Има много легенди за 
живота на Петър в Рим. Според една легенда, когато поч-
нали гоненията, той избягал от Рим и срещнал Христос. И 
като Го попитал къде отива, Той казал: Отивам в Рим, за 
да се разпна отново. Тогава Петър разбрал това за укор и 
се върнал в Рим, където бил разпънат. Той написал две 
Съборни послания. 

Между 12-те ученици, още от самото начало Петър 
взема едно особено място. Даже при изпращането на 12-те, 
Евангелието на Матей изрично го нарича Първият. Той е, 
на когото Христос възлага особената апостолска задача, той 
е първият между апостолите. И въпреки, че е поставен на 
първо положение, Евангелието не показва, че той е духовно 
най-зрелият или че е бил най-близкия на Христос. Той не 
е ученикът, когото Христос любеше. Той е този, който три 
пъти се отрече от Христос. 

Първото и най-важно тълкуване на образа на Петър ни 
дава сам Христос, като му дава името Петър, което значи 
камък, канара. "Като го видя Исус, рече му: Ти си Симон, 
Йона, ще се наречеш Кифа, което изтълкувано значи Петър, 
канара". И в името Йона се крие една Тайна, защото тази 
еврейска дума, преведена на български, значи гълъб. А 
гълъбът е символ на Духа, който слезе върху Исус. Името 
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Йона се среща и при пророк Йона, който мина през корема 
на Кита. Това е един процес на Посвещение. 

2. АПОСТОЛ АНДРЕЙ, наречен първозвани, защото 
той пръв бил повикан от Христос, когато е бил при Йоан 
Кръстител. Той е брат на апостол Петър. За неговия жи-
вот има запазени много малко сведения. Бил е родом от 
Галилейския град Витсаида и по занятие рибар. Според 
по-късни сведения той проповядвал в Кападокия, Галатия, 
Витания, по бреговете на Черно море и в Скития, Южна 
Русия. По течението на река Днепър той достигнал до 
Киевските възвишения, на едно от които забил кръст и 
изрекъл пророчество, че на тези възвишения ще възсияе 
Божията благодат и голям град с много църкви ще 
бъде построен. В гръцкия град Патрас той претърпял 
мъченическа смърт чрез разпъване на кръст. 

3 АПОСТОЛ ЯКОВ ЗАВЕДЕЕВ, наречен старши, 
за отличие от Яков Алфеев, е бил син на рибаря Заведий. 
Неговата дейност била съсредоточена в Ерусалим, където в 
44-та година умира мъченически от меча на Ирод Агрипа. 

4 АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЙОАН - за него 
говорих като евангелист. 

5. АПОСТОЛ ЯКОВ, БРАТ ГОСПОДЕН Според най-
достоверното мнение той е син на Клеопа, брат на Йосиф 
обрученика, заради което се нарича брат Господен. При-
надлежал е към 70 -те ученици. Той се е грижил за уредбата 
на Ерусалимската църква и според преданието той не е 
излизал от този град. Бил е председател на апостолския 
събор в 51 - в а година. Заради своя строг подвижнически 
живот се е ползувал с общо уважение на юдеи и християни. 
Бил е мъченически убит, като бил покачен на покрива на 
храма, оттам го бутнали долу и го убили с камъни. От него 
е Съборното послание Яковово. 

6. АПОСТОЛ СИМОН КАНАИТ, наречен Зилот, е 
брат на апостол Яков и Юда. Според преданието той поставил 
основи на Християнството в Кавказ, в пределите на Грузия. 
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7 АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ 

8. АПОСТОЛ ЯКОВ АЛФЕЕВ е брат на евангелист 
Матей. Според свидетелството на Блажений Теодорит, той 
разпространявал християнството в Югозападна Палестина, 
в области, съседни на Египет. Умрял мъченически в 
египетския град Остраким. 

9. АПОСТОЛ ФИЛИП. За него се знае, че е роден 
във Витсаида, проповядвал Християнството във Фригия, 
където в град Иерапол живял до края на живота си. 

10 АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЙ (НАТАНАИЛ) е бил 
родом от Кана Галилейска. Проповядвал Християнството в 
Армения, където бил жив одран. 

11. АПОСТОЛ ТОМА. Няма почти никакви поло-
жителни сведения за неговия живот. Според преданието 
той проповядвал Християнството в Партия и Индия, където 
умрял от мъченическа смърт. 

12. ЮДА ИСКАРИОТСКИ. Мнозина може би са си 
задавали въпроса, защо Юда е бил между учениците на 
Христос. Един съвременен мистик отговаря на въпроса 
като казва, че както в кръга на Зодиака има един Скорпион, 
така и в кръга на 12-те ученици, които представят Зодиака 
на човечеството, трябва да има един Юда. Има една стара 
християнска легенда за Юда, която го сравнява с Едип 
цар от гръцката митология. Легендата разказва следното: 
В Ерусалим имало един юдеин на име Рубен с жена си 
Цибора. Веднъж Цибора, която била бременна, сънувала 
един ужасен сън, а именно, че детето, което трябва да роди, 
ще стане причина за най-големи нещастия, които някога 
са били станали. Когато детето се ражда родителите му, 
за да избегнат нещастието, го поставили в едно сандъче и 
го пуснали в морето. Морето отнесло сандъчето на брега 
на един остров, който се наричал Скариот. Царицата на 
острова нямала деца, нямала наследник, затова взема 
намереното дете и го отглежда като свое собствено. След 
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време тя ражда свое собствено дете, към което била 
насочена цялата любов. Момчето Юда, както се нарекло 
намереното момче, обвинило своя несъщ брат в това, че 
майката се отчуждила от него, често се карал с него и го 
биел с образа. Това накарало майката да каже на Юда, че 
той е намерено дете. За да си отмъсти, Юда убил царския 
син и избягал далеч по света. След много скитания той 
стигнал в Ерусалим, където намерил служба като дворцов 
началник при Пилат. Един ден Пилат стоял с Юда в гра-
дината на двореца, поглеждайки в градината на съседа, 
където имало плодни дървета, ябълки. Пилат пожелал да 
има ябълки от градината на съседа. И Юда като верен 
служител, пожелал да достави на господаря си това, което 
желае. Той влязъл в градината на съседа, но се скарал със 
собственика на градината и го убил, без да знае, че това 
е неговия баща Рубен. Пилат, за да награди верността на 
своя верен служител, му подарил къщата на съседа и му 
дал неговата жена за съпруга. Юда, без да знае, че това 
е неговата собствена майка, се оженил за Цибора. Когато 
веднъж Цибора поискала да облекчи потиснатото си сърце, 
разказала на Юда за своето пуснато в морето дете. Юда 
разбрал, че той е това дете и се отчаял от живота. Обаче 
Цибора, която била християнка, го завела при Христос и 
Той го взел в кръга на своите ученици. 

Виждаме, че според легендата преданието за Юда е 
подобно на това за Едип цар. Но легендата за Едип цар 
не е само една празна приказка, а крие в себе си дълбоки 
Тайни. Едип е човекът, в когото се пробужда интелектът 
и с това той се откъсва от Небето, от Духа, което е 
означено като убиване на бащата. А майката, за която се 
оженва, това е земята. С интелекта Едип намира отговор 
на въпроса на Сфинкса. Като научава, че е убил баща 
си, Едип се самоослепява. И човекът на интелекта става 
сляп за Духовния свят и с пипане изследва земята, своята 
майка. 

211 



Влад Пашов 

Юда е Едип в кръга на Християнството. Затова той 
е човекът, който навлиза в стадия на интелекта. Така че 
съдбата на Юда-Едип е съдба на човечеството. На мястото 
на самоослепяването при Едип, в съдбата на Юда идва 
предаването на Христос. Защото Христос е Светлината 
на света. Причинявайки Христовата смърт, Юда ослепява 
окото на света. Юда, човекът на интелекта отрича Христа 
и затова Го предава. 

Юда като ученик на Христос очаквал Той по магически 
начин да събори римското царство и да възстанови 
Божието Царство на земята, по образец на Римската им-
перия. Така че, Юда е очаквал социално и политическо 
преобразование, извършено по магически начин от Хрис-
тос. В сцената, когато Мария-Магдалена помазва с миро 
краката на Христа, той се възмущава и казва, че е по-добре 
да се продаде това миро за триста динарии и парите да 
се раздадат на сиромасите. Когато неговото нетърпение 
стига своя връх, Юда помислил, че сам трябва да принуди 
Учителя си да извърши делото, което той очаквал. И той 
вярвал, че Той може това; той е бил убеден, че това е 
земната цел на Христос. Бил сигурен, че е достатъчно да 
доведат Учителя пред властта на света, пред римските и 
юдейските съдебни власти и Той ще прояви силата Си, ще 
събори властта на Рим и ще възстанови Божията власт 
на земята. Така чрез предателство Юда искал да принуди 
Христос към изпълнението на Неговата мнима мисия. Но 
когато Христос, без да се противопоставя, прие осъждането 
на смърт, очакването на Юда пропадна, а и с това самият 
Юда, и той отиде и се обеси. 

В заключение ще кажа, че цялата драма около Юда, 
която е драма както на човечеството въобще, така и на 
еврейския народ, не е случайна. Затова Учителят казва, 
че ако не беше предателството на Юда, съдбата на чове-
чеството щеше да бъде сто пъти по-лоша. 
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12. КОМПОЗИЦИЯТА НА 
ЕВАНГЕЛИЯТА 

Евангелията са окултни съчинения и са написани по 
един определен план, а не само описание на една биография. 
Те са построени по определени окултни закони, понеже те 
ни описват манифестацията на Логоса в нашия земен свят. 
И понеже Логосът иде от недрата на космоса към земята, 
те ни разкриват Тайните на космоса, отразени в нешия 
земен свят. Един съвременен автор, Херман Бек, който се 
е занимавал с изучаването на въпроса за отражението на 
Тайните на космоса в Писанията на Евангелията, открива 
например, че Евангелието на Марко ни разкрива космичния 
слънчев ритъм, отразен в Евангелието под формата на ред 
символи, събития и действия на Христос. Под формата 
на разкази, което е външната дреха на Реалността, 
Евангелията ни разкриват един нов езотеризъм, една 
нова форма на окултизъм, изнесена от Онзи, Който е дал 
всички Откровения на миналото в тайните Храмове на 
Мистериите. 

Затова Евангелията, под формата на разкази и 
описания, ни предават една от най-дълбоките науки, която 
някога е сваляна на земята. Те ни разкриват Науката за 
Живота, която е проявление на космичния ритъм. Имен-но 
Евангелията ни разкриват законите и методите на прояв-
лението на този космичен ритъм, отразен в живота както 
на отделния човек, така и в живота на цялото човечество 
и на цялата земя. Затова Писанието казва, че Бог беше в 
Христос и примиряваше света със Себе Си, т.е. приобщаваше 
земния свят и живот към Хармонията на космоса. А това 
приобщаване се извършва чрез вливането на космичната 
слънчева сила в земното развитие посредством великата 
Наука за Живота. 
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Принципите, законите и методите на тази Наука ни 
разкриват Евангелията с един образен език, които образи 
са азбуката на езика на космоса, откъдето са взети тези 
образи. И онзи, който разбира този език, може да преведе 
разказите на Евангелието на един строго математичен език 
и тогава ще се види каква дълбока Наука, какви Принципи, 
закони и методи са дадени в Евангелията, които като се 
приложат, могат да издигнат човека до света на Логоса, до 
висшия Божествен свят, откъдето Логосът е слязъл. Като 
ги разгледаме в този дух ще видим, че те ни разкриват 
вътрешните закони на космичното творчество, вътрешните 
закони, по които животът се проявява както в космоса, така 
и в земята, във всеки отделен човек и във всяко отделно 
същество. 

Всяко едно от Евангелията има специален строеж и ни 
разкрива специална страна на космичното и жизне-ното 
творчество. Начинът и редът, по който са дадени про-
поведите, притчите, знаменията и събитията не са случайни 
и произволни, а са наредени по един строго математичен 
начин, защото те са отражение на космичния ритъм. И 
всяко едно Евангелие, както и всеки стих от Евангелията 
ни свързват с определени области на космоса, с определени 
страни на човешкото битие. 

Евангелията са велики художествени произведения. И 
когато се наблюдава една художествена картина, първо 
трябва да я обхванем в нейната цялост и тогава подроб-
ностите, за да можем да доловим нейната душа, която 
да въздейства на нашата душа. Така че, Евангелията са 
Божествени произведения на изкуството и трябва да ги 
разглеждаме първо като цяло и след това в техните по-
дробности. И тогава ще намерим в тяхното подреждане и 
композиция редът и законите на Духовния свят, който обра-
зува живото и велико тяло на Бога в и над сетивния свят. 

Когато проникнем в Тайната на композицията на 
Евангелията, ние ще получим един ключ, който е в съ-
стояние да ни разкрие неподозираните дълбочини на 
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Евангелията. Обаче, този ключ не работи, когато с него 
борави един интелект, който днес се нарича "научен". 
Едно действително художествено разглеждане на едно 
произведение на изкуството се различава от едно меха-
нично "научно" изследване на неговите подробности. В 
художественото разглеждане има благоговение. Обаче, да 
се насочи погледът върху композицията на Евангелията, 
това е работа, която далеч надминава едно художествено 
разглеждане. При това разглеждане науката и изкуството 
трябва да се издигнат до религиозното виждане. В едно 
такова разглеждане на Евангелията са съчетани науката, 
изкуството и религията. Това е едно окултно разглеждане. 
Защото в Окултната Наука имаме съчетанието на науката, 
изкуството и религията в техния първоначален вид. 

Досега отделното изследване на Евангелията било 
насочено към отделни части, защото изследователите се 
стремели повече към едно морално-религиозно или пък 
едно историческо разбиране на Евангелията. Това е естест-
вено като се има предвид настоящото съзнание и фазата, в 
която то се намира сега. Но с разширението на човешкото 
съзнание, което води човека по-близо до Духовния свят, 
хората започват да виждат, че Евангелията съдържат много 
голяма дълбочина в себе си и даже във всяка една дума. 
Защото те не могат да бъдат изчерпани с едно обикновено 
научно изследване. 

Тесногръдието на досегашните изследвания на 
Библията се показва в това, че религиозно-моралното раз-
биране винаги клони към догматизъм. Отделните стихове 
в Евангелията се превръщат в тесногръди закони на чо-
вешката мисъл и действие. За едно по-дълбоко разбиране 
на Библията всяка част от нея трябва да да се разгледа 
във връзка с Цялото, както една част от една картина се 
разглежда във връзка с цялата картина, а не сама по себе 
си. При едно такова разглеждане ще се разкрият нови и 
нови дълбочини, които ни водят към благоговение. От друга 
страна досегашното изследване на Библията от учените е 
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повече историческо, научно и схоластично. И както при 
религиозно моралното разглеждане от отделни места се 
прави догма, така в историческо научното изследване от 
тях се прави легенда. Изследвайки този път на изследване, 
изследователите се стремят да отделят историческите факти 
от легендата и така се стига до отричането на Евангелията. 

Евангелията са послания от Духовния свят, който царува 
над сетивния свят и чрез Христос проникна и се примеси, 
действайки по особен начин в сетивния свят. Думата 
Евангелие може и трябва да се преведе приблизително по 
следния начин: "Вест от Царството на Ангелите". Тази е 
причината, поради която една епоха, която не познава и не 
иска да познае Духовния свят и го отрича, не може да про-
никне в разбирането на Евангелието. 

Като говорим за композиция на Евангелието, не раз-
бираме една човешка композиция, а разбираме една Бо-
жествена композиция, която произлиза от вътрешния ред 
на духовната действителност, която се отразява в душите 
на евангелистите. 

Говорейки за композицията на Евангелието, естествено 
се повдига въпроса за възникването на Евангелията. За нас 
Евангелията са плод на вдъхновение. Те са плод на едно 
Божествено Откровение. Но вдъхновението тъй, както го 
разбираме, не е едно неразбираемо чудо, а една степен на 
повишено съзнание, до която може да се издигне човек. 
Вдъхновението е извор, от който са произлезли Евангелията. 
Обаче би било погрешно да си представяме, че човешкото 
съзнание на евангелистите е било заличено чрез някакво 
чудо и тогава тяхната ръка и тяхното перо са били движими 
и ръководени отвън, за да напишат Евангелията. Това не е 
така. Трябва да си представим нещата по следния начин: 

В резултат на съдбата и на обучението, в първичното 
Християнство е имало човешки души, в които е имало място 
не само за обикновеното сетивно съзнание, което отразява 
сетивния свят, а наред с него е имало и едно повишено 
съзнание, което отразява Свръхсетивния свят и чрез това 
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прониквало както назад в миналото, така и напред в 
бъдещето, и се издигало до Божествените същества от йе-
рархията. Земното съзнание в мисли и спомени е оставало 
да съществува редом с тяхното повишено съзнание, което 
приемало Откровението от Божествения свят. И според съд-
бата и обучението различните евангелисти възприемали 
различно Откровенията на Божествения свят, тъй като 
тяхното съзнание се различавало. При какво основно на-
строение, до каква висота и яснота може да се отрази Ду-
ховния свят в човешкото съзнание, това напълно зависи от 
степента на развитието на душата на евангелиста. 

Тази е причината, поради която имаме четири еван-
гелисти. За да може да се отрази цялото Вечно Евангелие, 
което е записано в духовните светове, за да бъде изра-
зено то в човешки думи, то трябваше да се изрази едно-
временно в четири различни души, в четири основни 
форми на повишено човешко съзнание на извисилото се 
човечество. Едва четирите Евангелия заедно ни позволяват 
до известна степен да предчувстваме Вечното Евангелие, 
което, за да се изяви в своята цялост, са необходими по-
вече от четири Евангелия. Ето защо ние трябва не само 
да съберем съдържанието на четирите Евангелия, а също 
така да открием скритите в четирите Евангелия висши 
композиционни Тайни и форми и да ги съчетаем така, че 
да изпъкне първичната Божествена форма, която е скрита 
в тях, която е отпечатък на космичните ритми и която е 
изявление на Божествения свят, на Вечното Евангелие. 

Преди да разгледаме поотделно различните Евангелия, 
първо да хвърлим цялостен поглед върху общата компози-
ция на Новия Завет като цяло, за да можем след това да 
проникнем в композицията на отделните новозаветни книги. 

Не е случайно в композицията на Новия Завет, че 
Откровението на Йоан се намира на края на Новия Завет. 
То е най-високият връх, до който се издига повишеното 
човешко съзнание, най-високият връх на откровението. 
В него най-ясно и най-мощно са отразени кръговете на 
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съществуванието на Духовния свят. Ако разберем компо-
зицията на Откровението на Йоан, тогава ние ще получим 
и ключа и за композицията, и за Евангелията. 

Строежът на Откровението стои пред нас в чудно ясна 
светлина. Йоан като ясновидец и посветен, ни води като в 
полет на един орел, който на големи кръгове се издига все 
по-високо и по-високо. Той ни води в една голяма свещена 
спирала, през четири големи кръга до висините на небесния 
Ерусалим. Всеки от тези четири кръга са образувани от 
седем степени. Четирите кръга са както следва: 

Първият кръг е образуван от седемте послания до 
църквите. 

Вторият кръг е образуван от седемте печата. 
Третият кръг е образуван от седемте ангелски тръби. 
Четвъртият кръг е образуван от седемте чаши на 

Божия гняв. 
Седемте църкви, към които се отправят посланията, 

трябва да се търсят на земята. 
Първият голям кръг на полета на орела ни води към това, 

което е вече живо на земята - в християнските църкви. 
При втория кръг, който води през седемте печата, ние 

сме пренесени над земното съзнание. Пред нас се разкрива 
първото поле на съществуването на Божествено-духовния 
свят. Образите, които извират от разтварящите се печати от 
Книгата на Живота не са вече земни възприятия, а духовни 
видения. Образи, в които ни се изявява Духовния свят. 

В третия голям кръг прозвучават тръбите на седемте 
Ангели. С това ние се изкачваме на едно по-високо поле 
на съществувание на Духовния свят. Тук към висшето 
виждане се прибавя и висшето чуване, слушане. Тръбите 
издават не само тонове, но те прозвучават в Божествени 
Слова на Откровението, които духовното ухо може да чуе. 
Звуците на тръбите, Словото на тръбите не са земни звуци. 
Земното ухо е глухо за тях. Едва в третия голям кръг на 
изживяване на Откровението на тръбите звукът прониква 
в човешката душа. 
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Последният голям кръг на Йоановия апокалиптичен 
полет на орела ни води нагоре в облаците, където се разли-
ват седемте чаши на Гнева. Тук към висшето виждане 
и чуване се прибавя един нов свръхсетивен елемент 
- способността да се идва в непосредствен контакт със 
Съществата и силите от Духовния свят. Този контакт със 
Съществата е постоянно една мирова съдба, едно отделяне 
на духовете. При този контакт доброто в човека изпитва 
Божествената Любов, която се запалва от това. При същото 
докосване злото в човека изпитва Божия Гняв и изгаря. Така 
Откровението завършва с това, че от явяването на проти-
воположните сили, произведени от разливането на Божия 
Гняв, лъчезарно се издига небесният Ерусалим, новия свят, 
който произлиза от осъществяването на Божията Любов и 
от Огъня на пречистването. 

Такъв обзор на композицията на Откровението на Йоан 
има огромно значение за разбирането на Евангелията. 

Първото нещо, което произхожда от строежа на Откро-
вението е, че всяка Библейска книга води човешката душа 
по един път, който върви нагоре на степени. Евангелията 
не са само книги за четене, те не са само исторически 
съобщения, които протичат постоянно на едно и също рав-
нище. Те са книги, които искат да напътят човешката душа 
към едно последователно преобразяване. Всеки раздел от 
Евангелието, а също така и на другите книги на Новия 
Завет искат, щото онзи човек, който се приближава до 
тях, първо да изкачи степените, които вече са изминати 
дотам. Два раздела на Евангелието не могат да се четат със 
същото настроение. Следващите раздели изискват повече 
благоговение и пречистване на душата, отколкото пред-
идущите. 

Можем да кажем, че Евангелията са книги на Посве-
щението, в смисъл, че в тях душата е водена по Пътя на 
Посвещението на степени нагоре. 

Второто нещо, което следва от строежа на Откровението 
е това, че в изразяването на посланията, на печатите, на 

219 



Влад Пашов 

тръбите, на чашите на Гнева, в редуването на земното съз-
нание, на духовното виждане, на духовното чуване и на ду-
ховното общение трябва да познаем един миров ред, който е 
постоянно същият, когато Пътят за Духовния свят се търси 
и намира по правилен начин. Духовният свят може да се 
оприличи на една голяма сграда с три етажа, които се издигат 
над земното съществуване. Първият от тези етажи е изпълнен 
с образи, вторият - със слова, а третия - със същества. 

В Окултната Наука способността за виждане на 
образи се нарича имагинация. Способността за чуване 
на слова се нарича инспирация. Способността за контакт 
с възвишените Същества на космоса се нарича интуиция. 

Учителят формулира тези три степени на висшето 
познание по следния начин: "Съществуват три начина за 
придобиване на знание: чрез прозрение, чрез вдъхновение 
или чрез интуиция. Чрез последователно възприемане, за 
което са необходими 4-5 години усилена работа и чрез 
постоянно повторение, за изучаването на което са нужни 
десетки години". 

За Окултната Наука е ясно, че съществуват степени на 
съзнанието на евангелистите, че вдъхновението не е било 
за евангелистите едно вдървено, неестествено състояние, а 
една жива течаща степен в целия процес на преобразяването 
на съзнанието, на повишаване на съзнанието. Стремежът 
на човешката душа израства нагоре до областта на пред-
лагащия се дар на Откровението. Евангелията не са 
запазени предания, а плодове на Посвещението на хора 
и съществени дарове на Откровението на Бога. А земното 
човешко съзнание в смисъл и спомен остава да съществува 
точно така, както в Откровението на Йоан Духът на посла-
нията продължава да звучи и в печатите, и в тръбите, и в 
чашите на Гнева. Евангелистите са написали Свещените 
текстове от едно съзнание, при което личният спомен, 
духовното виждане, духовното чуване и единението дейст-
ват в едно живо единство. 
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КОМПОЗИЦИЯТА НА 
ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН 

Сега с ключа, който получихме от Откровението, да 
разгледаме по-отблизо Евангелията, което ще ни послужи 
за разбиране езотеричния характер на всяко от Евангелията. 
Разликата между първите три Евангелия и това на Йоан не 
е в историческия материал и в разликите на историческата 
достоверност. Това е разлика във формата и степента на 
познанието. Първите три Евангелия произхождат предимно 
от едно имагинативно познание, докато Евангелието на Йоан 
произлиза от едно познание, което обхваща едновременно 
имагинацията, инспирацията и интуицията. 

В тесен смисъл на думата вдъхновено, инспирирано е 
само Евангелието на Йоан. То е даже повече от инспири-
рано, то е плод на една дълбока интуиция. Първите три 
Евангелия са плод на образното виждане, плод на имаги-
нативно познание. При тях инспирацията в Истинския сми-
съл на думата само отдалеч звучи в образните форми. 

Ще започна разглеждането на композицията на Еван-
гелията с Евангелието на Йоан. При разглеждането на този 
въпрос ще използвам труда на Емил Бък: "Приноси за 
разбиране на Евангелията". 

Евангелието на Йоан стои в сърцето на Новия Завет. 
Между новозаветните Писания то заема едно положение, 
което може да се сравни с положението на Слънцето 
между планетите. Ето защо то може да се нарече Евангелие 
на Евангелията. 

Между символичните образи, които езотеричната хрис-
тиянска традиция посочва, онзи, който принадлежи на 
Евангелието на Йоан, изпъква по особен начин. Образите, 
които са причислени към първите три Евангелия - Човек, 
Лъв и Телец са от земно естество, живеят на земята. Оре-
лът, който е даден като символ на евангелист Йоан, лети 
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във висините. Следователно, между първите три образа и 
Орела царува разлика във висините. Друга една разлика е, 
че Човекът, Лъвът и Телецът си ги представяме в покой, 
а Орелът в движение. Но това именно, царственото в дви-
жението на Орела, което плува във въздуха, при което по-
кой и движение са съчетани в един чуден синтез. Без да 
движи крилата си, орелът се движи величествено напред. 
Този образ изразява извънредно много от същността и 
силата на Евангелието на Йоан, което от една страна има 
корените си във Вечността, във висините на Битието, както 
Орелът във висините на въздуха, а в същото време той е 
най-конкретното, и ясно, и определено по отношение на 
конкретните исторически факти и явления, които описва, 
както когато Орелът слиза на земята. Емил Бък казва: 

"От четирите Евангелия това на Йоан е най-съвършено 
в своята композиция. С това то ни пренася в Откровението 
на Йоан. Музикалните тонови фигури, които после в Откро-
вението кристализират в гигантски артектонични форми, в 
Евангелието на Йоан са от по-нежно естество, като че са 
облечени в една цветна обвивка. Особено величествено и 
тържествено се проявява композицинния елемент на Еван-
гелието на Йоан, който предхожда същинското Евангелие. 
Откровението на Йоан превежда елементите на пролога от 
друга страна в едно велико разширение. По този начин 
Евангелието на Йоан прилича на една драма, предхождана 
от цял пролог. Следователно, в това отношение Евангелието 
на Йоан стои в средата на новозаветните Писания. Неговият 
пролог е едно преддверие към Евангелието. То е един свят 
сам за себе си и в известен смисъл черпи своя език от един 
висш свят, както и самото Евангелие". 

"В определен смисъл прологът на Йоан е въобще 
кулминационната точка на целия Нов Завет. Целият Нов 
Завет се нарича "Слово Божие", но това наименование 
особено много отговаря на Йоановия пролог. Никъде в 
езика на Новия Завет характерът на Логоса и светостта на 
Словото не са по-чисти и по-величествени, отколкото тук, 
където става дума за Логоса, за самото Мирово Слово". 
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Щайнер казва, че първите три Евангелия са произлезли 
главно то едно имагинативно свръхсетивно познание, което 
ги издига до границата на инспирацията. Евангелието на 
Йоан е произлязло главно от извора на инспиративното 
познание, което достига до интуитивна степен. Другояче 
казано: трите първи Евангелия са произлезли повече от 
едно образно ясновидство, докато Евангелието на Йоан 
произхожда от едно свръхсетивно изживяване на Словото, 
на Логоса. За първите три Евангелия не може да кажем, 
че са вдъхновени в този смисъл, в който тук употребяваме 
думата вдъхновение или инспирация. Напротив, те са плод 
на едно образно ясновидство. А Евангелието на Йоан е в 
истинския смисъл на думата едно вдъхновено Писание. То 
най-чисто извира от космичното Слово и тон. И затова не 
само чрез съдържанието на своя пролог, но и чрез цялото 
си изложение, то е Евангелие на Логоса, на Словото. 
Прологът на Йоан е най-чистото Слово на Бога. В неговите 
думи и тонове не се примесва никакъв образен елемент. 
Ето защо тук ние се намираме действително в центъра на 
Словото Божие. 

В развитието на света човешкото слово е произлязло 
от Божественото Слово. Затова и човешкото слово е нещо 
свещено. Но с течение на времето човешкото слово изгубва 
своята святост, която трябва отново да бъде възстановена. 

Както в началото на Евангелието на Йоан стои 
прологът, така в неговия край стои една глава, която съз-
нателно трябва да отличим от останалото Евангелие. 2 Г в а 

глава се явява като една прибавка към Евангелието. Но 
ние ще видим, че тази прибавка не е нещо случайно, но 
от голяма необходимост в композицията на цялото. Чрез 
двата последни стиха на 20~та глава е даден ясен завършек 
на Евангелието. Те са следните: "Исус извърши още много 
знамения пред своите ученици, които не са записани в тази 
книга. Но тези са записани, за да повярвате, че Исус беше 
Христос". 

Така че, Евангелието на Йоан се развива между про-
лога и прибавката. Само между тези две ограждащи части 
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говори самият евангелист. В пролога говори всъщност Бог. 
Това отделя пролога от Евангелието. Думите, които тук 
евангелистът предава като език и Слово, стоят на едно 
по-високо духовно поле, отколкото словата на евангелието, 
където всъщност евангелистът предава не човешки сло-
ва, а Божествени. И както в пролога говори Бог, така в 
последната глава говорят човеците. Най-вероятно е, че тази 
глава произхожда от някои ученици на стария Йоан, които 
той е бил събрал около себе си в Ефес. Това проличава от 
24 стих, който гласи: "Този е ученикът, който свидетелства 
за тези неща, който и написа тези неща. И знаем, че 
неговото свидетелство е истинно". 

Така че, в началото говори Бог с човешки език, а 
накрая говорят човеците с Божествени думи. По средата 
стои същинското Евангелие на Йоан. 

В пролога се говори за предсъществуването на Христос. 
Напротив, заключителната глава завършва с тайнствените 
думи, отправени към Петър върху новото идване на 
Христос. Така Евангелието се развива между миналото, 
където говори Бог и бъдещото проявление на Бога. С 
това добива радиуса на кръговете на Вечността, които 
Орелът на Духа очертава в него. В цялото Евангелие се 
втъкава след това темата на Вечността на Христос отпреди 
съществуването на света, а също и тонът на бъдещото дей-
ствие на Христос. Например, за предсъществуването на 
Христос в Евангелието се говори с думите: "Преди Авраам 
да бъде, Аз съм". И още: "Прослави Ме, Отче, у Тебе е 
Славата, която имах при Тебе, преди създанието на света". 
За бъдещото действие се говори особено в прощалните сло-
ва, където Христос говори, че ще изпрати Утешителя, който 
ще напомни на учениците всичко, каквото Той им е казал. 

От тези най-външни рамки ние можем след това така 
да навлезем в Евангелието, че полярността между нача-
лото и края ни разкрива все по-широки и по-дълбоки от-
ношения. Една от най-чудесните и пълни със значение си-
метрии ни позволява да вникнем по-дълбоко в същността 
на инспиративния характер на Евангелието. Там, където 
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Евангелието се готви да навлезе в широките кръгове 
на съвършенството, се казва, че ученикът, когото Исус 
любеше, се опираше на гърдите Му. Тук е употребен същи-
ят израз, както в края на пролога, където се казва, че Синът 
почиваше в лоното на Мировия Отец. Така че, както Синът 
почива в лоното на Отца, така евангелистът почива в лоното 
на Христа, за да слуша по вътрешен начин Неговото Слово. 
Способността на ученика да чува вдъхновяващото Слово 
е едно микрокосмическо повторение на макрокосмическия 
процес при сътворението на света. Синът слуша в макро-
космическо вдъхновение Словото на Отца и така се роди 
света. Йоан слуша в микрокосмическо вдъхновение Словото 
на Христа и така се роди Евангелието на Йоан. 

13_та глава ни рисува именно сцената, в която е посо-
чена формата на инспиративното слушане, което ученикът 
изживява на гърдите на Исус. Отговорът, който Исус дава 
за това, кой ще Го предаде, не е бил даден на един външен, 
а на един вътрешен език. Така ние имаме един жив пример 
на инспиративно изживяване, от което е произлязло и 
цялото Евангелие на Йоан. 

Образът на почиването на гърдите на Исус не е указа-
ние само за едно инспиративно изживяване. В него се 
изразява също така и един елемент на интуиция като едно 
действително докосване и проникване на две същества. И 
почиването на ученика на гърдите на Исус е подходящ 
израз за пропитото с интуитивна реалност инспиративно 
изживяване. 

И така, прологът е плод на една чиста инспирация. От 
първа до 12-та глава на Евангелието, инспирацията граничи 
със сферата на имагинацията, а от 13-та до 17-та глава ин-
спирацията е пропита с интуиция, от 18-та до 20 - т а глава 
инспирацията преминава в интуиция. В заключителната 
глава имаме имагинация, наситена с интуиция. 

Трябва да обърнем внимание на още една велика 
симетрия, която обгръща Евангелието. През Евангелието 
минават анонимно две фигури, чиито имена не се назовават 
никъде. Първата фигура е ученикът, когото Исус любеше. 

225 



Влад Пашов 

Втората фигура, на която се премълчава името, е майката 
Исусова. Майката Исусова е посочена в началото при 
сватбата в Кана Галилейска и накрая под кръста, заедно 
с Йоан и нейната сестра Мария, която е назована. В Кана 
Галилейска ни е показано едно физическо съединение, 
при което водата се превръща във вино. При кръста ни 
е посочено едно духовно съединение, при което кръвта 
Христова изтича от раните му. Между тези две симетрични 
сцени има една вътрешна връзка. 

За да разберем по-отблизо тази симетрия, трябва да 
разгледаме първата половина на Евангелието на Йоан. Там 
Евангелието проявява своята композиционна форма чрез 
разкриването на седемте знамения, които Исус прави. Три 
от тези знамения - първото и последното - са свързани 
заедно чрез посочване на времето, когато те се извършват. 
В Евангелието се явява три пъти изречението: "Празникът 
пасха на юдеите наближаваше". (2 гл. 13 cm., 6 гл. 4 cm., и гл. 
55 cm.). При първото и седмото знамение, сватбата в Кана 
Галилейска и възкресението на Лазар, това изречение 
стои като отглас на станалото. При описание на средното, 
четвъртото знамение, нахранването на петте хиляди, това 
изречение е встъпително. Важно е сега, на ръка с тези 
данни за времето, да схванем всички тези събития като 
събития в началото на пролетта, когато е пасхата. Именно 
тази обща основа на годишното време ни позволява да 
познаем с подчертана яснота полярността, която царува 
между първото и седмото знамение. Срещу ясното праз-
нично пролетно съдържание на първото знамение стои 
мрачното, сериозно и тайнствено съдържание на последното 
знамение, падащо се също през пролетния сезон. При това 
трябва да държим в съзнанието си, че седмото знамение, 
възкресението на Лазар, е само въведение към това, което 
втората част на Евангелието на Йоан ни описва. Така щото 
събитието на Голгота и това, което следва, е групирано 
около началото на пролетта същата година. Сцената на 
кръста, с която е свързано също и отношението майка-син, 
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между майката Исусова и ученика, не е нищо друго, освен 
повишение на мрачното сериозно пролетно съдържание, 
което срещаме още при възкресението на Лазар. 

Следователно, Евангелието на Йоан иска да ни пре-
даде чрез сватбата в Кана Галилейска едно пролетно съ-
държание, което е свързано с миналото на човечеството, 
възкресението на Лазар и това, което е свързано с него, 
показва започващото ново съдържание на пролетта, което 
настъпва чрез Тайната на Голгота, до което човечеството 
трябва да се издигне. Старото съдържание на пролетта е 
физическото съединение на половете. В далечното мина-
ло, когато хората са спазвали законите на Природата, 
сключването на браковете и зачатието са били свързани с 
началото на пролетта, а раждането съответно със зимния 
поврат на слънцето. 

Емил Бок казва: "Следователно, със сватбата в Кана 
Галилейска един поток от сили на древното съществуване 
на човечеството е отведен в новозапочващия поток. Тук 
пред нас имаме един образ, който ни показва как в древни 
времена човечеството можеше винаги да черпи живот и 
да го противопоставя на смъртта със силите на Природата 
чрез това, което се развива между половете и от това, което 
се развива между родители и деца. Смъртта е победена 
чрез създаването на нов живот. Също превръщането на 
водата във вино става не просто като едно чудо чрез Хрис-
тос, а протича от дадената от Природата връзка между 
Майката и Сина. Това е смисълът на присъствието на 
Исус и майка му на сватбата в Кана Галилейска. Този 
смисъл е бил забулен от кривия превод, където неправилно 
е казано: "Жено, какво общо имам Аз с тебе?" Но това 
изречение загатва за обмяната на сили между майката и 
сина, и трябва да се преведе: "Жено, какво тече между 
Мене и тебе?" Със следващото изречение, че неговото 
време още не е дошло, Исус обръща внимание на това, 
че делото, което той извършва тука, не протича от неговия 
Дух, но че неговото произвеждане е свързано с дадените 
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от Природата отношения на сили, в които Той е поставен 
чрез своето въплъщение. Следователно, образът на майката 
в тази пролетна сцена сочи в крайна сметка назад, към 
онези времена, когато самата Природа още е била Великата 
Майка на Живота". 

"Ако преминем към новото съдържание на пролетта, 
което е изразено в разказа на Лазар и във всичко, което е 
свързано с него, ние виждаме, как новосъздаденият живот 
не е вече поставен наред с умирането за уравновесяване. 
Ние виждаме как животът е извоюван непосредствено от 
смъртта. Срещу смъртта се води борба не чрез зачатието, 
а чрез възкресението. Тук вече човек не черпи живот от 
изворите на Природата, а чрез вътрешната деятелност тряб-
ва да се обърне към изворите на Духа, който го укрепва 
вътрешно и прави от него победител на смъртта. От чисто 
природните области Майчиният Принцип преминава в 
чисто духовното. И там, където в края на Евангелието на 
Йоан майката на Исус отново се явява без назоваването 
на човешкото име, в нейния образ ние не виждаме вече 
Великата богиня Природа, Майката Земя, както при 
сватбата в Кана Галилейска, а Дева София, в която образно 
е изразена вътрешно достижимата духовност на света". 

"Тук всъщност ние се движим около Тайната на троич-
ното съществуване. Древната форма на Троицата беше Отец, 
Син и Майка: у египтяните имаме Озирис, Хорус и Изис. 
На мястото, където по-рано стоеше Богинята-майка, като 
израз на изливащите се сили на Природата, християнският 
възглед постави Светия Дух. При сватбата в Кана Гали-
лейска сам Исус черпи още от силата на Природата, с 
която е свързан чрез присъствието на Неговата майка. Под 
кръста Йоан, изпреварвайки събитието на Петдесетница, е 
доведен до една вътрешна връзка с Духа Святи. И този свят 
на Светия Дух или на Дева София, е поставен пред него, 
олицетворен в образа на майката Исусова. При сватбата в 
Кана Галилейска, плод на въздействието между Майката 
и Сина е скъпоценното вино. Под кръста бихме могли да 
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кажем, се ражда Евангелието на Йоан като плод на сега 
напълно одухотвореното отношение Майка-Син". 

Дотук очертах накратко общите рамки на композицията 
на Евангелието на Йоан. Този въпрос подробно е разгледан 
от Емил Бок в неговата книга "Приноси към разбирането 
на Евангелието". Също и в книгите на Фридрих Ри-
термайер и в книгата на Рудолф Фрилинг "Свещените 
числа в Евангелието на Йоан" се намират още много 
ценни сведения върху богатия композиционен строеж на 
четвъртото Евангелие. 

Както доказва Фрилинг, числата 7 и 3 са втъкани в 
неизчерпаемото богатство на Евангелието. Не само това, че 
първата половина на Евангелието добива своята структура 
чрез седемте знамения. Не само седемте думи "Аз съм" се 
нижат като бисерен наниз от шеста до 15-та глава, но всички 
по-важни събития са изложени в поредица от седем сцени. 
Например разказът за срещата при кладенеца в Самария, 
в 4_та глава, разказът за хляба и живота в 6-та глава, 
разказът за изцелението на слепородения в 9-та глава и 
съденето пред Пилат в 18-та и 19-та глава. Броени са също 
и произношенията на думите при отделните положения. 
Така Фрилинг обръща вниманието, че в първата глава, 
след края на пролога става три пъти по седем произнасяния 
на определени думи. Седем пъти говори Йоан Кръстител, 
седем пъти говори Исус, седем пъти говорят учениците. 
Също и числото три може да се открие навсякъде. Не 
само например в думите, произнесени на кръста и три 
пъти отправения въпрос към Петър от възкръсналия, но 
преди всичко и в троичния строеж на изреченията, в които 
са предадени преди всичко думите на Христос навсякъде, 
където те приемат характер на афоризми. Така думите за 
Хляба на Живота са построени троично, както следва: 

"Аз съм Хлябът на Живота." 
"Който иде при Мене, не ще огладнее." 
"И който вярва в Мене, никога не ще ожаднее." 
Така са построени много думи. Това започва още в 

пролога и намира своето класическо продължение преди 

229 



Влад Пашов 

всичко в думите "Аз съм" - за Светлината, за Вратата, за 
Възкресението и пр. Това тъкане на словесния елемент 
според числото 3 предава на езика на Йоан кръженето във 
висините, чрез което даже и в най-голямото движение се 
чувствува спокойствието на Вечността. 

Не трябва обаче да се мисли, че този богат компози-
ционен елемент се е родил чрез едно умствено спекулативно 
подреждане. Напротив, то е едно последствие и един симптом 
на сила, който произлиза от вътрешната необходимост на 
нещата, от изразения инспиративен характер на Евангелието 
на Йоан. Защото, както казахме, инспирация значи черпене 
от Свръхсетивното Слово, звук и тон. Там, където царува 
инспирацията, се изразява това, което гърците наричаха 
Музика или Хармония на Сферите. Когато и в човешкото 
слово звучи Божественото Слово, тогава се раждат с голямо 
богатство звукови фигури, които следват законите на чис-
лата. Става нещо, което може да бъде илюстрирано чрез 
кладниевите звукови фигури, получени при експеримента, 
при който върху една стъклена плоча се поставят железни 
стърготини и плочата се привежда в трептение с помощта 
на цигулков лък. Чрез звука стърготините се подреждат в 
съвършени симетрични фигури. Такива звукови фигури от 
по-висш разряд са тези, които втъкават в Евангелието на 
Йоан един такъв богат композиционен елемент от неговия 
инспиративен характер. 

Както казах в началото на това изложение, разликата 
между Евангелието на Йоан и другите Евангелия се състои 
в това, че първите три Евангелия имат имагинативен про-
изход, че са плод на едно образно ясновидство, докато Еван-
гелието на Йоан има инспиративно-интуитивен произход. 

Тази разлика може най-ясно да се разбере и познае 
при едно сравнение на Евангелието на Йоан и Евангелието 
на Матей. За да направим това, трябва първо, опирайки се 
на композицията на Откровението на Йоан като цяло, да 
се опитаме да хвърлим кратък поглед върху общия строеж 
на Евангелието на Йоан и след това върху строежа на 
Евангелието на Матей. 

230 



Историческият път на Бялото Братство 

Първата половина на Евангелието на Йоан, която 
обхваща първите 11 глави, получава своя строеж чрез 
седемте чудеса Христови, описани от Йоан, както следва: 

1. Превръщането на водата във вино в Кана Гали-
лейска. 

2. Изцелението на сина на царския служител. 
3. Изцелението на болния в къпалнята на Витезда. 
4. Нахранването на петте хиляди. 
5. Ходенето по морето. 
6. Изцеление на сляпородения. 
7. Възкресението на Лазар. 
Числото 7 тук не е нито случайно, нито произволно. 

Това важи както тук, така и при четирите пъти по седем 
степени на Откровението. Редът и ритъмът на числото 7 
съществуват като факт в духовните светове, също както в 
октавата има 7 тона, в дъгата 7 цвята, в седмицата 7 дни. 

Емил Бок казва: "Седемте Христови чудеса в 
Евангелието на Йоан стоят пред нас като мощни и завла-
дяващи душата образи. Ако ги разгледаме внимателно ще 
видим, че чудесата не са били еднократни и това, което е 
станало веднъж няма повече влияние, но всъщност това 
е един процес, който обхваща всички човешки души в 
течение на времето. Така нашето собствено човешко 
същество се превръща в делвата от сватбата в Кана 
Галилейска, в която водата е превърната във вино. Ние 
самите сме момчето, което получава изцеление по молбата 
на своя баща. Картината от живот и действие на Христос 
се превръща в огледало, в което ние самите се оглеждаме 
и минаваме през едно преобразяващо чудо на Христос". 

"Образите на земните събития, ставайки огледало на 
духовни събития, чрез тях се отваря царството на обра-
зите, на имагинацията. Извършените някога на земята 
седем Христови дела се превръщат в седем печата, при 
разпечатването на които бликват 7 степени на изживяване, 
през които могат да минат човешките души навсякъде и по 
всяко време. Свещените исторически събития в Палестина 
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се превръщат в Божествени притчи, изразени не с думи, 
а в събития. Те стават образи на виждането, без чрез това 
да престават да бъдат еднократни исторически събития в 
земния живот на Христос". 

В потвърждение на гореказаното, Учителят казва: 
"Предполага се, че до времето на Христос съзнанието 
на човечеството е било затворено, сляпо, но от момента, 
в който Христос помаза очите на слепия, съзнанието на 
всички хора по лицето на земята се отвори, т.е. пробуди и те 
прогледнаха. Очите на всички хора на земята са помазани, 
за да разбират това, което им се говори". 

От това следва, че всичко преходно е символ на вечно 
проявяващата се духовна Реалност. Това, което Христос 
направи като исторически факт е символ на един духовен 
процес, който извършва за цялото човечество. 

След като серията от образни събития достигна своя 
връх във възкресението на Лазар, в Евангелието на Йоан 
от 12_та и 13_та глава нататък започва да царува един нов 
елемент. Сега вече Христос не върши никакви чудеса. Той 
се оттегля, така да се каже, заедно със своите ученици в 
едно Светилище, за да посее семената на най-Божественото 
учение и познание в душите на учениците. 

Преминаването от образа към Словото изпъква особено 
ясно в 13_та глава след извършване измиването нозете на 
учениците. Там започват така наречените прощални слова 
на Исус. На основата на измиването на нозете и Тайната 
вечеря, Храмът на Словото Христово се изгражда все по-
свещено и по-мощно. И най-после завършекът на този 
Храм се постига в молитвата на Христа в 17_та глава. "... За 
да бъдат всички те в едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз 
в Тебе. Така да бъдат едно в Нас... Аз в тях и Ти в Мене". 
Духовната църква - това е Храмът на Словото Христово. 

Обгръщайки с поглед цялото Евангелие на Йоан, ние 
виждаме прехода от образа към Словото от 12-та до 17-та 

глава. Тогава и тук, както в Откровението, ние се чувстваме 
носени от един Орел, който се издига нагоре чрез три 
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велики кръга. Великите прощални слова на Исус са във 
втория кръг на орловия полет. Те обгръщат същинската 
област на инспирацията, на духовното чуване. Тук седемте 
мирови тръби са приели Гласа на Христос. 

Започвайки от 13-та глава на Евангелието на Йоан, се 
издига третия кръг на орловия полет. Започва страданието, 
умирането и Възкресението на Христос. Тук вече Христос 
не действа външно и символично като образни дела. Той 
не говори вече в слова на Откровение. Тук през времето, 
когато човечеството действа върху Него, бичува Го, разпъва 
Го и Го полага в гроб, Той върши своето велико, истинско 
духовно дело. Той излива чашите на Божията Любов, а 
това е Неговото собствено Същество, Неговата собствена 
душа. Той се жертва, съединявайки Своята душа със 
Своите ученици и последователи от цялата земя. Отсега 
нататък една действителна интуиция прониква цялото 
Битие, става едно действително Единение със съществата 
на Божествения свят. Христос е пожертвал, сега Той може 
да бъде близо до всяко създание, всяко създание може 
да долови и да докосне Неговата близост и Неговото 
Същество. 

Никое друго Евангелие не предава интуитивния харак-
тер на страданието, умирането и Възкресението на Христос, 
както Евангелието на Йоан. То предава този интуитивен 
характер преди всичко в начина на описанието, а също и 
в самото съдържание. Много неща в тези свещени четири 
заключителни глави на Евангелието на Йоан остават 
напълно неразбираеми, ако не се разберат, че те са израз 
на едно интуитивно преживяване. 

Най-вътрешният и най-великият израз на едно 
интуитивно изживяване ни дава Евангелието на Йоан 
там, където се говори за самия ученик Йоан. То го описва 
как той се обляга на гърдите на Господа при Тайната 
вечеря. Наистина, това на първо място е описание на 
едно физическо положение, което ученикът Йоан е взел 
на масата на вечерята. Но преди всичко то е образният 
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израз на вътрешното състояние на интуицията, при което 
духовното същество на Йоан докосва духовното същество 
на Христос. Йоан има други възможности да получава 
от Христос отговори на въпросите, за разлика от другите 
ученици, защото може да слуша непосредствено в сърцето 
на Христос. Затова Петър казва на Йоан: Запитай Учителя 
кой е този, който ще го предаде. Ако отговорът би бил даден 
с думи, които могат да се чуят външно, тогава сам Петър 
би могъл да зададе въпроса. Йоан чува Христос да говори 
от една друга област, различна от тази, където се движат 
устните. Той може това благодарение на интуицията, която 
притежава. Но тази сцена на Тайната вечеря не се намира 
в последните глави на интуицията, а се намира в средната 
част, в раздела на инспирацията. Но както елементът на 
Словото се проявява още в първия образен раздел, така и 
интуицията се изявява още във втория раздел, в центъра 
на инспиративния елемент на Словото. Йоан е ученикът, 
когото Исус любеше, ученикът, в когото се излива чашата на 
Божията Любов. Спрямо Христа той се намира в положение 
на интуиция. Затова неговото Евангелие може накрая да се 
издигне действително в третия висш кръг на Орела. 

Така от цялата композиция на Евангелието на Йоана 
можем да разберем, че то произлиза он едно познание, 
което обгръща имагинацията, инспирацията и интуицията. 
Всяка една от тези форми на познанието намира своето 
всеобхватно развитие: имагинацията обгръща главите от 
10-ва до 11_та, където се извършват седемте чудеса. Инспи-
рацията се простира от 12-та до 17-та глава в прощалните 
слова. Интуицията обгръща главите от 18-та до 21-ва, където 
се говори за страданието и Възкресението на Христа. 

Така, че завършвайки троякото описание на компози-
цията на Евангелието на Йоана, можем да резюмираме по 
следния начин: 

Седемте чудеса, описани от Йоана, са седемте печата 
на Откровението - това са делата на Христа. 

В прощалните слова звучат тръбите на Откровението с 
Христовия Глас. 
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В страданията, смъртта и Възкресението седемте чаши 
на Гнева, за които говори Откровението, са превърнати от 
Христа в голямата чаша на Жертвата на Любовта, която се 
излива за спасението на света. 

КОМПОЗИЦИЯТА НА 
ЕВАНГЕЛИЕТО НА МАТЕЙ 

С ключа, който ни дава Откровението и Евангелието 
на Йоан, ще се опитаме да открием композицията на 
Евангелието на Матей. Тук композицията може да се 
разкрие много по-трудно, защото тя е, така да се каже, 
много скрита, затрупана. Но при едно по-задълбочено 
изследване тя се разкрива, макар и не така ясно. 

И Евангелието на Матей, както и Евангелието на Йоан, 
е книга на Посвещение, които описват Пътя, по който 
човешките души могат да се издигнат до Духовния свят. 
Но двете Евангелия ни показват два различни Пътя на 
развитие, за два различни типа човеци. Можем да кажем, 
че Евангелието на Йоан ни описва Пътя на човека Йоан, а 
Евангелието на Матей ни описва пътя на човека Петър. 

Човекът Йоан е този, който получава благодатта да 
измине докрай трите степени на развитието - на образа, на 
Словото и на Същността, ясно и изцяло. Това е човекът, ко-
гото Бог люби, ученикът, когото Учителят обича. И поради 
това той е като предопределен за причастие в Божественото, 
за истинска и пълна интуиция. Той ясно преминава докрай 
през ранните степени на чудесата Христови, а това значи, 
че той е имал силата да мине през смъртта и Възкресението, 
защото това е съдържанието на седмата, последната степен 
на първия кръг. Лазар, който умира, възкръсва в истинския 
човек - Йоан. 
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На първите 11 глави на Йоан отговарят първите 16 
глави на Евангелието на Матей. Тук, вместо човекът-
Йоан ние виждаме в пътя на седемте степени на делата 
Христови човека Петър. Той не върви по този път със 
същата сигурност, както човекът Йоан. В него човешкото 
е по-силно, отколкото у човека Йоан, в когото преобла-
дава повече ангелското естество. Темпераментът на човека 
Петър го импулсира да се стреми да се издигне до големи 
висини, за да падне след това в още по-дълбоки глъбини. 

От седемте Йоанови степени на първия кръг, две могат 
да бъдат разпознати в Евангелието на Матей от пръв 
поглед. Това са четвъртата и петата степен - нахранването 
на петте хиляди и ходенето по морето (Йоан 6 гл., Матей -
14 гл.). Ходенето по морето е описано по различен начин в 
двете Евангелия, което ни показва как Йоан и как Петър 
преминаван петата степен - преминаването в Духовния 
свят, което е символизирано с морето. Състоянието на 
Духовния свят за всеки даден човек зависи от неговото 
душевно състояние. Петър, като се опитва да ходи по 
морето, се уплашва и вика за помощ към Христос. При 
Йоан се описва, че като видели Христос да ходи по морето, 
те не Го познали и се уплашили. Но когато след виждането 
се прибавя и слушането, като чуват да им казва: Аз съм, 
тогава поискали да Го вземат в ладията и тутакси ладията 
стигнала на брега. 

Седемте Йоанови степени, изразени в чудесата Христови, 
имат своето съответствие и в Евангелието на Матей. Както 
казах, напълно ясно е съответствието при нахранването на 
петте хиляди и ходенето по морето. Ще съпоставим тук 
съответните положения, които си съответстват. 
Евангелие на Йоан Евангелие на Матей 
1-ва степен: 

Сватбата в Кана (2 гл.) Проповедта на планината (7) 
2-ра степен: 
Изцеление на сина на Изцеление на момичето на 
царския служител (4) стотника (8) 
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3-та степен: 
Изцеление на болния в 
къпалнята (5) 
4-та степен: 
Нахранването на петте 
хиляди (6) 
5-та степен: 
Ходенето по морето (6) 

6-та степен: 
Изцеление на сляпородения 
(9) 
7-ма степен: 
Възкресението на Лазар (11) 

Възкресението на Лазар, описано от Йоан, няма никакво 
съответствие в Евангелието на Матей. За по-нататъшното 
разбиране на композицията в Евангелието на Матей трябва 
да насочим по-точно погледа си върху тази точка - липсата 
на съответствие за 7-та степен. 

В Цезария Филипова Исус запитва учениците върху 
Тайната на Неговото собствено Същество. Тогава Симон 
Петър спонтанно отговаря: "Ти си Христос, Син на Живия 
Бог". До този момент само телесните очи на Петър са 
виждали Учителя, човека Исус от Назарет. Въпросът на 
Исус сега изведнъж разкъсва завесата на сетивния свят, 
вратата на Духовния свят се разтваря за един миг и от 
нея бликва лъчезарна Светлина. С тази врата се отварят 
духовните очи на Петър. Той вижда човешкия образ на 
Исус, обгърнат и изпълнен от светлия образ на Христовото 
Същество. Той вижда с духовните си очи и познава, че 
Исус е Христос, Божият Син. Това е шестата степен, 
която отговаря на изцелението на сляпородения при Йоан. 
Тук самият Петър е изцеленият сляпороден в душевно 
отношение. Тогава Христос му казва: "Ти си Петър и върху 
тази скала Аз ще съградя Моята църква и силите адови не 
ще я победят. Ще ти дам ключовете на Царството Небесно". 
Можем да кажем, че Христос не даде на Петър нищо 
друго, освен това, което той сам притежаваше в този миг 
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на изповядването на Христа, именно ключа, който може да 
отключи вратата на познанието, вратата на виждането. Това 
е шестото знамение. Христос се готви да изпълни седмото 
знамение. Неговото съдържание е смърт и Възкресение. 

Христос върши това, което започва да говори на 
учениците за предстоящите неща. Той за пръв път им 
говори за страданията, които има да понесе. Той пред-
варително насочва погледа на учениците върху смъртта 
и Възкресението, за да подготви техните души, а осо-
бено тази на Петър, да минат през степента на Лазар, 
степента на умирането и Възкресението. "Оттогаз Исус 
започна и показваше на своите ученици, че трябва да 
отиде в Ерусалим и да пострада много от старейшините, 
първосвещениците и книжниците, че ще бъде убит и на 
другия ден ще възкръсне". Петър не можа да разбере това, 
че то е една необходимост и че затова Христос е дошъл на 
земята - да мине през смъртта, да я победи и да възкръсне. 
Затова "тогаз Петър Го все при себе си настрана и Му казва: 
Господи, пощади Себе Си, да не Ти се случи това". Петър 
не желае това, което показва, че той не разбира мисията 
на Христос. Сега Христос отговаря на Петър различно от 
преди. По-рано Христос му казва: "Плът и кръв не са ти 
открили това, а Отец Ми на Небето". А сега Той му казва: 
"Ти не мислиш това, което е Божествено, а това, което е 
човешко". По-рано е казано: "Вратата адови няма да я 
победят", а сега е казано: "Махни се от Мене, Сатана". Това 
ни навежда на мисълта, че сам Петър няма сила да мине 
през седмата степен - през смъртта и Възкресението. 

Казахме, че според Евангелието на Йоан има три 
кръга на редуване в Пътя на духовното развитие. Йоан 
преминава успешно и трите кръга. Петър се спира накрая 
на първия кръг. Но как влиза човекът Петър във втория 
кръг? Едно важно откритие за строежа на Евангелието на 
Матей и за последователните степени на Петровия кръг 
може да се направи, ако обърнем внимание на седемте 
Исусови притчи, които образуват спирките на този среден 
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връх. Евангелието на Матей съдържа два пъти по седем 
притчи. Седемте се намират в 13-та глава, която стои между 
третата и четвъртата степен на чудесата, между изцелението 
на сляпородения и нахранването на петте хиляди. Втората 
серия от притчи е разпределена в главите, намиращи се 
между 16-та глава и главите на страданието. Отнася се за 
следните притчи: 

1. За опростения голям дълг и за неопростения малък 
дълг. (18) 

2. За еднаквото възнаграждение за нееднакъв труд на 
лозето. (20) 

3. За двамата синове на лозето. (21) 
4. За наемниците на лозето и сина на господаря на 

лозето. (21) 
5. За царската сватба. (22) 
6. За петте разумни и петте неразумни деви. (25) 
7. За поверените таланти. (25) 

Тези притчи са слова на Христос. Но за разлика от 
Йоановите прощални слова, тук преходът от образа към 
Словото не е извършен напълно. Словото запазва образния 
характер. Притчите са изказани образно. Като такива, те 
следват осъществените образи, чудесата на първата голяма 
степен. 

В Евангелието на Матей образният характер се запазва 
и във втория среден раздел - от 17-та до 25-та глава. Можем 
да кажем: Евангелието на Матей остава на степента на 
образното изживяване там, където Евангелието на Йоан се 
издига до Словото, до слушането. Тази е вътрешната после-
дователност на Петровото същество. Матей предава цялото 
свое Евангелие от душата и от пътя на човека Петър. Обаче 
Петър не устоява при седмата степен на първия кръг, която 
е същевременно прагът за втория кръг. Така ние виждаме 
как, въпреки че събитията в живота на Христос напредват, 
душата на Петър се връща още веднъж в първия кръг, 
когато стига до неговия край и остава на степента на 
образите. 
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А там, където започва третият кръг със събития, които 
могат да бъдат обхванати действително само от интуицията 
ние ще видим, как човекът Петър потъва в един вид сън 
или сънуване, при който той оставя да минат през него 
великите интуитивни събития на страданието, умирането 
и Възкресението на Христос като образи, като един вид 
образи на будно сънуване. Петър и Йоан изживяват стра-
данията на Христос по съвършено различен начин. Йоан е 
единственият ученик, който стои под кръста. В Гетсимания 
Петър заспива. Той отново се опълчва против настъпващата 
съдба на смъртта, както при Цезария Филипова, като 
отрязва с ножа си ухото на слугата Малхус. Накрая, нами-
райки се в този съновиден сън, той се отрича от Христос: 
сън, в който изпада в будно състояние и който превръща за 
него всичко в чужди и далечни образи. Едва празникът на 
Петдесетница изтръгва Петър от образното сънуване и го 
издига в света на духовното Слово. 

И ние можем да почувстваме края на Евангелието на 
Матей като една прелюдия на чудото на Словото в празника 
на Петдесетница. Накрая душата на човека Петър, а с това 
и Евангелието на Матей преминава от имагинацията и 
се издига до света на инспирацията, на Словото. Това е 
показано с думите на Възкръсналия, Който казва: "Идете в 
света и научете всички народи, и ги кръщавайте в Името 
на Отца, Сина и Светаго Духа". 

В заключение на това сравнение можем да дадем 
следната таблица: 
Евангелие на Йоан Евангелие на Матей 
От 1 -ва до 11 -та гл. От 1 -ва до 16-та гл. 
Седемте чудеса Христови 7"те чудеса 
имагинация имагинация 
От 12-та до 17-та гл. От 17-та до 25 -та гл. 
Прощалните слова на Христос 7_Te притчи - инспирация 
инспирация във формата на имагинация 
От 18-та до 21 -ва глава От 26 -та до 28 - м а гл. 
Страдание, смърт и Страдание, смърт 
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Възкресение 
интуиция 

и Възкресение 
интуиция във форма на 
имагинация 

Евангелието на Матей съдържа в себе си известна 
симетрия в голям стил. Това може да се види както в голе-
мите части, така и в малките отделни черти. Така например, 
на 9-те блаженства, изказани в проповедта на планината, 
отговарят точно 9-те "горко", отправени към фарисеите 
и книжниците в 23-та глава. Учениците и противниците 
образуват главната велика полярност, която прониква 
Евангелието. Между участниците и противниците стои в 
средата народът, на който Исус говори и всред който върши 
своите изцеления. 

За малките отделни черти, които позволяват да познаем 
рамките на цялото, ще цитираме само няколко примера. 
Ангел Господен се явява в началото и в края на Евангелието 
като действащо лице. В началото той възвестява раждането 
на Исус, а накрая придружава Възкресението Христово. 
В началото тримата Мъдреци от Изток търсят царя на 
юдеите, а накрая Пилат, като представител на римския 
цезар признава Исус за Цар на юдеите. 

Както в Евангелието на Йоан, предимно в първата по-
ловина, формата на неговия строеж е дадена чрез седемте 
чудеса, така и за Евангелието на Матей се получава един 
важен композиционен елемент чрез съдържащите се в 
него притчи. Евангелието на Матей съдържа два пъти по 
7 притчи. Първите 7 притчи се намират в 13-та глава. Вто-
рата група от притчи се простира от 18-та до 25-та глава. 
Но и при двете групи от притчи от най-голямо значение е 
да се обърне внимание на това, към кого са отправени тези 
притчи. В 13-та глава първите четири притчи са отправени 
към народа, а последните 3 са изказани на учениците. 
Ние бихме разбрали погрешно тези последни три притчи 
- за съкровището в нивата, за бисера и за рибарската 
мрежа, ако искаме да ги поставим на същото равнище с 
тези, отправени към народа. Това са езотерични притчи, 
за разлика от екзотеричните такива. Ако не се вземе под 
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внимание тази разлика, тогава например от притчата за 
съкровището в нивата произлиза едно лошо изопачаване 
на християнското поведение чрез един търговски егоизъм. 
Само когато за тези притчи предварително е ясно, че те не 
се отнасят до физическия свят, а високо над физическо-
сетивните факти, ще се предпазим от посоченото криво 
разбиране. 

Втората група от притчи със значение е също така 
интересно построена. Първите две притчи са отправени 
към учениците - за големия и малкия длъжник и за работ-
ниците на лозето. Средните три притчи са изказани в храма 
срещу книжниците и фарисеите. Те се отнасят за двамата 
синове на лозето, за неверните лозари и за царската сватба. 
Последните две притчи са отправени отново към учениците 
и са едно продължение на апокалиптичното поучение на 
учениците - за десетте деви и за поверените таланти. 

При разглеждане на проповедта на планината се виж-
да, че всичките поучения към учениците от тази проповед 
трябва да се схващат един вид като езотерично учение, 
отправено към такива хора, които трябва да ръководят 
човешките души. С оглед на предстоящите Тайни на Гол-
гота Христос разпростря тези учения към учениците чак до 
второто Негово идване и само в този смисъл притчата за 
поверените таланти може да бъде правилно разбрана. Не 
напразно тя е последната от притчите. Откъснем ли я от 
връзката с поученията на учениците, а я вземем като общо 
религиозно поучение, тя до много голяма степен се явява 
като едно търговско-християнско схващане, отколкото 
притчата за съкровището в нивата. Под самата връзка 
на композицията, където тази притча следва притчата за 
девиците и преминава в думите за второто пришествие 
на Христос, се получава едно истинско равнище, на което 
тя може да бъде правилно разбрана. Това е една притча, 
която се отнася до второто идване на Христос, и която 
съдържа важно изискване за развитие на вътрешните 
дарби и способности на човека. Тук е изразен с най-
голяма убедителност избликът на Християнството в един 
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нов езотеризъм и в един нов окултизъм, който трябва да 
бъде наново постигнат. Поверените таланти, които човек 
не трябва да заравя в земята, са дремещите органи на 
душата, чрез развитието на които човек се пробужда за 
виждането на Духовния свят. 

По същия начин, както накратко показах тук за прит-
чите, трябва да бъде четено цялото Евангелие, като се 
обръща внимание на неговите композиционни тайни. Ето 
защо е необходимо да се премине от четене на отделните 
стихове към едно такова четене на Евангелието, при което 
да се стремим да разберем подробностите, изхождайки от 
цялото. 

Навсякъде има преходи там, където между две сцени 
на Евангелието се крият най-важните ключове. Така на-
края на 16-та глава Христос говори за това, че събитията на 
Неговото второ идване ще започнат още преди да премине 
живеещото тогава поколение. Такива места често пъти 
се изтъкват за да се покаже, че Христос е вярвал в един 
предстоящ свършек на света и че като другите хора на 
Неговото време Той е бил жертва на едно суеверие. Обаче 
ние може да стигнем до едно правилно разбиране на това, 
просто като прочетем нататък. Непосредствено след това 
следва Преображението Христово, описано в 17~та глава. 
Следователно с това Той иска да каже, че изживяното 
от учениците на планината Табор беше вече началото на 
онези събития, които през по-късните епохи ще завършат 
с истинското идване на Христос. Виждането на етерния 
Христос, станало при Преображението, започва още преди 
въплътения във физическо тяло Христос да е преминал 
през смъртта. 

Тайната на един елемент на по-висше възприятие про-
никва цялото Евангелие. В заключение, за да дам още един 
пример, нека да кажа нещо за срещащите се два пъти в 
Евангелието думи за Вярата, която премества планини. Два 
пъти Христос говори на учениците Си, че със силата на 
Вярата те могат да кажат на планината да изчезне от погледа 
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им. Един път това е в 17_та глава, друг път е в 21-ва глава. 
Но и двата пъти е необходимо само да осъз-наем сцените, 
при които тези думи са казани, за да бъдем предпазени от 
едно кривоматериалистично разбиране на думите Христови. 
И двата пъти Христос произнася тези думи на склона 
на една планина към своите ученици. Единият път това 
става на планината Табор, а втория път на Маслинената 
планина. Това са двете планини, чиито върхове сочат към 
сферата на свръхсетивното виждане. На планината Табор 
тримата ученици видяха лъчезарния образ на Христос. На 
върха на Маслинената планина Христос показа на своите 
ученици бъдещето на човечеството и Тайната на Неговото 
второ идване. Следователно и тук двата пъти планината е 
отместена и погледът за духовния свят е останал свободен. 
Планината на земния свят трябва да бъде отместена, трябва 
да отстъпи, за да стане видим Духовния свят. 

Такива образи могат да ни дадат главно направляващите 
линии за правилното разбиране на Евангелието. Евангелието 
не трябва да се чете само с интелекта. То трябва да се чете с 
вътрешните сили и с вътрешните органи на душата, за които 
загатва Евангелието, когато говори за Вярата. Докато тези 
органи не са будни при четенето на Евангелието, планината 
на кривото материалистично разбиране ще препятства пътя 
на човешкия поглед. Но ако те са пробудени, ако работят, 
планината ще се премести настрана и погледът за духовния 
свят ще бъде освободен. По този начин Евангелията и осо-
бено първите три Евангелия стават разбираеми. В противен 
случай човек не може да ги разбере. 

Ще завърша това описание с една мисъл от Емил Бок. 
Той казва: 

"Във всички Евангелия царува една висша композиция, 
обаче вътрешните скицирани фигури, които се пораждат 
чрез това във всяко Евангелие, се различават извънредно 
много помежду си и изпъкват по един характерен начин 
духовните особености на Евангелията. Композицията на 
Евангелието на Матей прилича на един добре изграден 
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кристал. Напротив, строежът на Евангелието на Лука 
прилича на едно добре оформено растение. Той е по-мек, 
по-текущ, по-негоден да се доведе до строги формули, 
но е ефирно, животворно и благотворно. Можем само да 
кажем, че в Евангелието на Матей може да се долови 
един художник-архитект, а в Евангелието на Лука - един 
художник-скулптор и живописец. Живописният елемент 
проличава в богатството на образите и притчите на Исус. 
Евангелието на Лука е всъщност Евангелието на притчите. 
Тази е причината, поради която традицията е описала Лука 
като живописец". 

След като разгледахме накратко строежа на Евангелието 
на Йоан и на Матей, сега ще се спрем за малко върху стро-
ежа на Евангелието на Лука. 

КОМПОЗИЦИЯТА НА 
ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЛУКА 

Композицията на Евангелието на Лука е по-скрита и 
по-трудно може да се открие. За да я открием и дойдем до 
нея, трябва да направим един анализ, при каква обстановка 
се развиват събитията, за които се говори в това Евангелие. 
Различните обстановки имат различен характер. Така на-
пример, Палестина навремето се е състояла от три големи 
области - Юдея, Галилея и посредата между тях Самария. 
Това са три области с три различни природни характери и 
с три различно устроени хора. Юдея е повече планинска и 
пустинна област, в която се чувства един дух на строгост и 
суровост. А Галилея е една светла, слънчева страна, където 
хората са по-весели и по-разположени духом. Хората на 
Галилея са като пролетта, а хората на Юдея са студени и 
сериозни като късна есен и зима. Самария стои вътрешно 
и външно посредата между Галилея и Юдея. Както душата 
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на човека е нещо средно между тялото, и духа, и чувството 
е нещо средно между мисълта и волята, така Самария стои 
в средата на трите палестински области. Юдеите са хора 
консерватори, фанатици, считат се за най-ревностните па-
зители на закона на Мойсей, най-правоверни, най-близко 
до Бога. Галилейците са едно смешение на много народи -
елини, римляни и различни израилски племена. Те са хора 
по-прогресивни, по-свободолюбиви, с весел дух, докато 
юдеите са мрачни и сериозни. Народът на Самария заема 
средно място. Те са хора на чувството и настроението. Те са 
плод на една смесица на вавилонците, преселени при вави-
лонското робство в Палестина и се смесили с израилските 
племена, които живеели там. Така била създадена онази 
смесица от народи, които юдеите, които имали съзнание за 
своята раса, толкова много презирали. Между Самария и 
Вавилон е царувало едно вътрешно родство. И двата народа 
градят живота си върху чувствения елемент. В религиозно 
отношение юдеите считали самаряните като езичници. 
Тяхната душа е била в един още първоначален стадий на 
своето развитие, непречистена от чувствения елемент, и 
това е дало основите на техния религиозен живот. 

И когато Лука описва, че пътят от Юдея за Галилея 
минава през Самария, това означава, че пътят, описан от 
Лука, е Път на пречистване на душата. Защото голяма част 
от Евангелието на Лука е изпълнено с идеята за Пътя, като 
физическия път, който Исус изминава с учениците Си ни 
дава идеята за Пътя на душата, който тя трябва да измине 
в процеса на своето развитие. И затова характерната черта 
на Евангелието на Лука е характерът на Пътя. Така, между 
много пътешествия на Исус, описани в това Евангелие, е 
изложено голямото пътешествие от Галилея до Ерусалим, 
описанието на който път се простира от 9-та до 19-та глава. 
Докато за дейността в Галилея са посветени 5 глави и за 
дейността в Юдея - 5 глави. 

Характерно за Евангелието на Лука са първите две 
глави, които говорят за раждането на Исус. Самото 
Евангелие ни подготвя за сериозността на Пътя от начина, 
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по който прави преход към него. В средата на 9~та глава 
започва голямото пътуване. Предидущите части на тази 
глава са сгъстени с една голяма, драматична динамика 
в едно малко пространство, които у Матей и Марко се 
простират в няколко глави. Така тук е дадено изпращането 
на 12_те, Ирод и Кръстителя, нахранването на 5~те хиляди, 
изповедта на Петър, изцелението на момчето в полите на 
Табор, спорът за първенството между учениците. След 
това, в 9_та глава, от 51-ВИ стих нататък почва описанието 
на пътуването. 

Според Емил Бок в гръцкия текст на тази част се 
чувства изобилието на мистерийните Слова, произнасяни 
при Посвещенията. Още от самото начало се показва 
най-точно пътевия характер на пътуването в думите 
към тримата мъже, които са готови да Го следват, но не 
са скъсали напълно с миналото. Тази сцена започва с 
намиращия се често у Лука израз "по пътя". Още от самото 
начало, при раждането на Йоан Кръстител става въпрос 
за Пътя - Пътя на Мира и накрая за случката в Емаус се 
казва: "Не гореше ли сърцето ни по пътя". Идеята за Пътя е 
подчертана и в двукратното изпращане на учениците - това 
на 12-те и това на 70-те. И винаги става дума за Пътя: "Не 
вземайте нищо със себе си по пътя" и "не поздравявайте 
никого по пътя". И на много други места ние намираме 
това характерно загатване на Лука за Пътя. 

Друго характерно за Лука е това, че всички притчи, 
от първата до последната, принадлежат на големия раздел 
на Пътя. Преди тръгването на път, в Галилея, Исус дава 
на народа притчата за Сеятеля, която изцяло е изпълнена 
със светлото настроение на галилейското небе. След за-
вършването на пътуването в строгата Юдея, в Ерусалим, 
Исус дава на народа притчата за лошия лозар, за да им 
отвори очите за неговите врагове и техните цели. Тези две 
притчи стоят една срещу друга както радостта на сеитбата 
и сериозността на жетвата, както пролетта и есента, 
обгръщайки като в рамка Пътя. Интересно е да сравним 
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притчите на Матей с тези на Лука. У Матей почти всички 
притчи имат един строго съдийски характер, чувства се 
близостта на Стария Завет. Лука, напротив, не чете морал, 
но изнася пред нас конкретни образи, които ни говорят 
сами по себе си. Така например, показва ни се не само 
милосърдието на самарянина, но и коравосърдечието на 
свещеника и на левита. Фарисеят е противопоставен на 
митаря, блудният син, така да се каже тържествува над 
големия си брат. Навсякъде виждаме един елемент, който 
иска да разшири хоризонта над този на Стария Завет. 

Можем да различим определената структура на прит-
чите на Лука, когато вземем под внимание разликата, 
съществуваща между притчите, отправени към народа и 
тези, отправени към учениците. Притчите към народа не 
трябва да се разбират като тези към учениците. Притчите 
към народа са образни, които се разкриват на пръв поглед. 
Притчите към учениците са от друго естество. Ако ги 
разберем в буквален смисъл, те ще произведат едно недобро 
въздействие, в религиозното чувство би се примесил един 
твърде земен характер. Притчите към учениците не са 
образни, както тези, отправени към народа, а те представят 
притчи-загадки. Те са отправени към хора, които веднага 
след слушането на притчата желаят да имат едно разбиране 
чрез мисълта. Чрез душевното устройство на тези, за които 
са предназначени притчите, е изключена възможността за 
едно криво разбиране, което би се състояло в това, образите, 
взети от земния живот, да се схващат като такива в близост 
до земните факти. 

В богата верига от притчи, разказани от Лука, са 
включени пет притчи към учениците, които образуват от 
себе си един организъм. Те са следните: 

1. Притчата за молещия се приятел - н-ma глава 
2. Притчата за будния слуга - 12-та глава 
3. Притчата за нечестивия домоуправител - 16-та глава 
4. Притчата за молещата се вдовица - 18-та глава 
5. Притчата за поверените таланти - 19-та глава 
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Тези притчи представят един екстракт и квинтесенция 
на целия Път, даден в Евангелието на Лука. Встъпителната 
част към тях образува молбата на учениците: "Господи, 
научи ни да се молим". На тази молба Христос отговаря, 
като им дава молитвата "Отче наш" и веднага прибавя 
притчата за молещия се приятел. От това може да се 
види, че в притчата към учениците се касае за степента 
на едно поучение за духовна работа над себе си по 
пътя на молитвата и медитацията. Тази е особеността 
на Евангелието на Лука, че то често показва образа на 
молещия се Христос. Там често се казва: Той отиде на 
планината, за да се помоли. Понеже Евангелието на Лука 
носи характер на едно Евангелие на Пътя, затова от него 
лъха едно молитвено настроение. 

Към притчите, отправени към учениците, е необходимо 
да бъде приложено едно тълкуване близко до алегоричното, 
за да не бъдат разбрани в материален смисъл, защото те 
говорят за духовни процеси в процеса на развитието на 
душата, в процеса Пътя на Ученика. Така че, смисълът 
на притчите към учениците не трябва да търсим на 
физическото поле, а на духовното поле. Душата трябва 
да прояви вътрешна активност, за да развие вътрешните 
си сили, които ще я свържат с духа. Такава е идеята 
например, на притчата за молещия се приятел. Защото във 
всеки от нас има един, който спи и един, който се стреми 
да събуди спящия. В нас има нещо неподвижно, спящо, 
спрямо което трябва да бъде употребено енергично усилие, 
за да го раздвижим. А това става по пътя на молитвата и 
медитацията. 

При втората притча към учениците, притчата за 
будния слуга, се загатва за второто идване на Христос. 
Тук самото Евангелие ни показва много ясно разликата 
между притчите към народа и тези към учениците. Петър 
запитва: Господи, тази притча казваш само на нас, или към 
всички човеци? Обаче Христос не му отговаря а просто 
продължава с разгръщането образа на будния слуга. 
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Особено трудна за разбиране е притчата за нечестния 
домоуправител. Ако отнесем притчата към физическото поле 
ще излезе, че Христос насърчава кражбата. Но тази притча 
има отношения към Духовния свят, към света на Душата. 
Когато човек живее за другите, той до известна степен се 
изразходва. За да може да служи безкористно на другите 
хора, човек се нуждае от един вид усамотяване, през което 
време да възстанови изгубените си сили. Той трябва, тъй да 
се каже, да краде от времето, което посвещава в служене на 
хората, за да се уедини в себе си, за да може да възстанови 
изгубените си сили. Това е дълбокият смисъл на притчата. 
В заключение на тази притча е казано: Никой не може да 
служи едновременно на Бога и на Мамона. Това са два 
противоположни свята. Мамонът е символ на всичко външно, 
на всичко станало, дължащо се на миналото. Противоположно 
на него е духовния и вътрешен живот като извор на всичко в 
бъдеще. Миналото и неговите произведения, даже и тогава, 
когато са Свещени предания, трябва да служи на вечно 
новото настояще и бъдеще, и не трябва да си присвоява една 
себестойност. От този Мамон ние трябва да си създадем 
приятел, т.е. помощник на бъдещето. 

Притчата за молещата се вдовица, както и всички прит-
чи, имат преди всичко вътрешен характер, имат отношение 
към вътрешния живот на човека. Кой е съдията в човека? 
Това е човешката съвест, а молещата се вдовица, това е 
човешката душа, която се стреми към Бога. 

В притчата за поверените таланти се загатва за второто 
идване на Христос. Поверените таланти са вътрешните 
душевни сили, които всеки трябва да развие, което става 
чрез процеса на вътрешното себеотдаване и молитвата. 
Когато човек е небрежен към развиването на вътрешните 
си сили, той е този, който е заровил таланта си в земята, за 
което ще бъде наказан, ще му се отнемат тези таланти. 

В тези притчи към учениците, описани от Лука, се 
очертава Пътя на Ученика, Пътя на развитието на вът-
решните сили на Душата, чрез което Душата се свързва с 
Бога, расте и се развива. 
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Евангелието на Лука почва с един пролог, който не 
е само литературна особеност, а има дълбок езотеричен 
характер и ни показва какъв е произхода на Евангелието 
на Лука. Текстът на пролога е следният: "Понеже мнозина 
предприеха да съчинят повест за събитията, които са 
известни между нас, както ни ги предадоха тези, които 
отначало са били очевидци и служители на евангелското 
Слово, счетох и аз за добре, след като проучих усърдно 
всичко отначало да ти пиша за това, почтени Теофиле, за да 
познаеш достоверността на Учението, в което си поучаван". 

Прологът ни дава ключа за произхода на Евангелието на 
Лука. Името Теофил, ако се преведе, означава Божи приятел. 
И затова може смело да се каже, че то не е отправено към 
даден човек, а въобще към Божиите приятели, т.е. към 
всички, които следват Пътя на Христос. Приятели на Бога 
са онези, които са съзнателни участници в Божествената 
Мъдрост чрез своето отворено сърце. Чрез своето сърдечно 
отношение към Духовния свят те са свързани с Бога. Така 
за Авраам се казва, че е бил приятел на Бога. 

Други важни думи в пролога са думите "очевидци" 
и "служители на Словото", от които Лука е приел, така 
да се каже, Евангелието. Кои и какви са тези очевидци и 
служители? На пръв поглед изглежда, че тези очевидци 
са били апостолите, които по външен начин са разказали 
на Лука тези неща и той ги е записал, но ако приемем 
нещата така, то как те са видели изкушението на Христос 
от дявола, когато Той е бил сам? Това ни навежда вече 
на идеята, че Евангелието на Лука и въобще Евангелията 
имат свръхсетивен, т.е. духовен произход. Апостолите са 
видели всичко с духовните си очи и го предават на Лука, 
и той го описва. Значи, тук не става въпрос за физически 
очевидци, а за духовни очевидци, т.е. ясновидци. Като 
вземем в съображение и факта, че Лука е бил ученик на 
Павел, а Павел не е видял с физическите си очи Христос 
във физическо тяло, нито пък е присъствал на неговите 
проповеди и дела, значи това пак потвърждава твърдението, 
че тези очевидци са видели с духовните си очи това, което 
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описват. А пък под служители на Словото, на Логоса се 
разбират тези, които са слушали Словото в Духовния свят 
и са го предавали на обикновените хора. Това са два вида 
посветени - едни, които само виждат, и други, които виждат 
и чуват или пък само чуват Словото, което се предава в 
Духовния свят. 

Ако вземем израза на Лука: "След като го проучих 
усърдно отначало", думата отначало, която на гръцки 
значи анотхен, всъщност означава отгоре. С това Лука 
сам се поставя в редиците на учениците или самовидците 
и служители на Словото, на Логоса. Той се е постарал да 
проследи събитията в живота на Христос отгоре, възприел 
ги е с духовното си виждане и ги предава на своя майчин 
гръцки език. Емил Бок превежда пролога свободно по 
следния начин: "Мнозина вече си поставиха задача да 
опишат в правилна връзка и ред пътя на събитията, 
чрез които Божествената пълнота се изявява между нас. 
Знанието за тези важни събития се разпространява между 
нас чрез тези, които чрез пробуждане на душата са станали 
самовидци и служители на Словото. Сега и за мен възниква 
духовното поръчение, след като преминах степените на този 
път, да ги опиша за тебе, благородни приятелю на Бога, 
най-точно и в тяхното правилно редуване, за да можеш 
чрез познанието да добиеш непоколебимост на душата във 
всичко, което си получил като учение". 

Композицията на Евангелието на Лука не е така 
открита и ясна, както тази на Йоан и Матей. За да разберем 
строежа на Евангелието на Лука, трябва да го разгледаме 
като едно цяло, а не всяка част сама за себе си. Като го 
разглеждаме така ние ще разберем, че пътят на живота на 
Исус е Път на Душата. Външни спирки в този път стават 
вътрешни спирки, редуването на които ни разкрива голяма 
вътрешна последователност. 

В голямата средна част на Евангелията пътят, който 
Лука описва, е "Пътят на Учението", където Христос говори 
на хората като ги поучаваше, било че раздава богатство 
от притчи, било че изказва направо духовни Истини. Тази 
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средна голяма част започва в края на 9~та глава там, където 
започва голямото пътешествие за Ерусалим, което е един 
Път на Душата. В това пътешествие не са отбелязани 
почти никакви събития, а само поучения, които Христос 
дава. Следователно, външното пътуване е само един вид 
потвърждение на съдбата или на образите на вътрешния 
Път, на Пътя на Учението. 

Евангелието на Лука е така построено, че се разделя на 
три части. Първата част обхваща началото до 9-та глава. В 
нея се говори за детството на Исус и за чудесата Христови. 
Втората част, която започва от средата на 9-та глава и се 
простира до 19_та глава, ни разказва за пътешествието към 
Ерусалим, описва Пътя на Учението. Третата част, която 
обхваща от 19-та до 24-та глава ни описва страданието, 
умирането и Възкресението на Христос. В първата част 
ни говори повече образът, във втората част се разлива 
Словото, което ни разкрива Учението и в третата част ни 
говори съприкосновението със Същността. 

В Евангелието на Йоан Христос седем пъти казва: 
"Аз съм": 

1. "Аз съм Хлябът на Живота" - 6 гл. 48 cm. 
2. "Аз съм Светлината на света" - 8 гл. 12 cm. 
3. "Аз съм Вратата" - 10 гл. 9 cm. 
4. "Аз съм добрият Пастир" - 10 гл. 11 cm. 
5. "Аз съм Възкресение и Живот" - 11 гл. 25 cm. 
6. "Аз съм Пътят, Иистината и Животът" - 14 гл. 6 cm. 
7. "Аз съм Истинната Лоза" - 15 гл. l cm. 
Можем да кажем, че всяко "Аз съм" от Евангелието на 

Йоан отговаря на една поредица от блаженства в Еванге-
лието на Лука, четири от които следват непосредствено 
едно след друго, а останалите са разпръснати както думите 
"Аз съм" в Евангелието на Йоан, на разстояния, които 
външно са много големи по големина, но все пак означават 
една степен в Пътя на Учението. 

Думата "блажен" на гръцки значи макариос, което 
означава "изпълнен с Бога". А именно Евангелието на Лука 
говори за Божественото в човека, за "приятеля на Бога". 
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Докато в Евангелието на Матей срещу 9"те блаженства 
стоят девет "горко", то в Евангелието на Лука срещу чети-
рите блаженства стоят четири "горко". За да се разбере 
вът-решния смисъл на блаженствата трябва да се помни, 
че и в двата случая те са отправени към учениците, а 
не към народа. В Евангелието на Лука е казано: "И Той 
подигна очите Си към учениците и рече: Блажени сте вие 
бедните, гладуващите, плачещите, мразените. Горко на 
богатите, на ситите, на смеещите се, на прославените". И 
блаженствата, и "горко"-то се отнасят до учениците. Блажен 
е този, който иска да тръгне в Пътя, понеже е беден, 
гладен, плачещ и мразен. Нещастен е той, горко нему, ако 
е богат, сит, радостен и ако хората го хвалят и славят. Тези 
четири блаженства и четирите горко имат отношение към 
четирите члена на човешкото същество. Блажени бедните, 
има отношение към физическото тяло. Блажени гладните, 
има отношение към жизнената сила, към етерното тяло. 
Блажени плачущите, има отношение към душата, а бла-
жени преследваните има отношение към човешкия аз. 
Петото блаженство е казано от Христос по повод питането 
на Йоан, Той ли е Христос. И Той казва: "Блажен е, който 
не се съблазни в Мене". На него отговаря горкото, казано 
по повод на съблазните: "Невъзможно е съблазните да не 
дойдат, но горко чрез когото дойдат". Това блаженство 
има отношение към раждането на висшето Аз в човека -
превъзмогване на низшето аз и раждането на висшето Аз, 
което е Христос. Следните блаженства тогава могат да ни 
покажат степенуваното развитие на висшето същество в 
човека. В следващото блаженство се казва: "Блажени очите, 
които виждат това, което вие виждате. Казвам ви: Мнозина 
пророци и царе биха искали да видят това, което вие 
виждате, но не го видяха и да чуят това, което вие чувате, 
но не го чуха". От тази мисъл се вижда, че в учениците на 
Христос се събужда едно ново ясновидство, което ги прави 
способни да виждат Бога в човека, докато древните пророци 
и ясновидци виждаха възвишените духовни Същества, но 
не виждаха Бога в човека. 
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На жените Христос казва: "Блажени тези, които слушат 
Словото Божие и го пазят". Това са тези, които са дали 
място на Словото Божие в душите си и които чуват Словото 
Божие, което говори на човешките души. 

Следващото блаженство е едно тържествено поучение 
на учениците и се отнася до второто идване на Христос, 
което изисква будност от страна на човека за духовните 
явления в света и да различава духовете. 

Блаженствата са така групирани, че в своята цялост 
очертават Пътя на развиващия се човек. Така те образуват 
общата рамка, в която се развива строежът на цялото 
Евангелие. 

1. Първото блаженство е отправено към Мария -
първообраз на Душата. 

2. Второто блаженство, блажени бедните, се отнася 
до земно-телесното и ни казва: "Бъди винаги вътрешно 
свободен". 

3. Третото блаженство е блажени гладните, отнася 
се до областта на жизнената сила и ни учи да бъдем 
възприемчиви. 

4. Четвъртото блаженство, блажени плачещите, блажени 
сълзите, се отнася до областта на душевните вълнения и ни 
учи да бъдем готови да понасяме скърбите и страданията. 

5. Петото блаженство е блажени преследваните: отнася 
се до областта на личния живот, събуждането на аза и ни 
учи - търсете Основата на Живота в самите себе си. 

6. Шестото блаженство е отправено към жените, 
блажени духовните зародиши: не оставяйте да бъде разкла-
тен вашия духовен зародиш, а го укрепвайте чрез Христос. 

7. Блажени очите, които виждат: това показва, че висшето 
виждане започва и се разкрива светът на образите. 

8. Блажени ушите, които чуват: това показва, че духов-
ните уши са отворени и започва слушането на духовното 
Слово. 

9. Блажено будното сърце: това показва събуждането 
на духовното сърце на човека, чрез което се възприема 
идващия Христос. 
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10. Блажени безплодните: това подсказва за изпитани-
ята на изпълнения с Бога човек. 

Такъв един обзор ни показва вътрешния строеж на 
Евангелието на Лука, което е Евангелие на Пътя, на 
вътрешното окултно развитие на човешкото същество. 

От това се вижда, че всичко до шестото блаженство 
е подготовка, след което започва разгръщането на висшия 
човек. Между шестото и седмото блаженство се намира 
началото на пътуването за Ерусалим и всичко, което се 
намира до това пътуване, е само подготовка за това. След 
това се казва: "Случи се, обаче, когато се изпълни времето 
да бъде отнесено оттам, Той обърна лицето Си и се насочи 
направо към Ерусалим" (9 гл., 51 cm.) . И оттам нататък 
в същия "Път на Учението", висшият човек се разгръща 
постепенно в Светлината на Христос. 

Ако проследим вътрешното описание, което Лука 
дава на живота на Исус след Кръщението в Йордан, 
ще видим навсякъде да се загатва, че Исус не се издига 
веднага до пълната сила на Христовото действие, а остава 
първоначално на степента на Ангела, на Илия. Той сега 
действа от степента на Илия, от степента на Ангела. За-
щото Христос, слизайки отгоре надолу, предизвиква съще-
временно в съзнанието на Исус едно движение отдолу 
нагоре и затова не изязява изведнъж всичката си сила, а 
постепенно. Най-първо той действа от степента на Ангела, 
на която степен се намираше Илия и постепенно се издига 
нагоре през Архангелите към Своята собствена сила и мощ 
като Бог. 

Първата проповед на Христос е в синагогата, в родния 
му град Назарет. Това е една Илиева проповед. Той казва: 
"Имаше много вдовици преди времето на Илия в Израил, 
когато Небето беше затворено за три години и шест месеца, 
когато настана голям глад в цялата страна, но нито при 
една не беше проводен Илия, а тъкмо в Сарепта, в страната 
Сидон при една вдовица. И имаше много прокажени в 
Израил през времето на пророк Елисей, но нито един от 
тях не бе очистен, тъкмо само сириеца Нееман." 
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И Христос върши дела, които достигат своя връх във 
възкресението на момчето от Наин. Но това е подобно на 
делото на Илия в Сарепта. И Илия така възкреси сина 
на вдовицата от Сарепта, както сега Христос възкресява 
сина на вдовицата от Наин. Така че, проповедта на Илия е 
последвана от делата на Илия. 

Възкресения на "синове на вдовици" са били извърш-
вани във всички Храмове на древността. "Син на вдовицата" 

бил наричан онзи, който се е стремял към Посвещение. 
Затова Христос казва, че много вдовици е имало в Израил, 
но Илия беше изпратен при вдовицата в Сарепта, т.е. при 
един, който се е стремял към Посвещение. 

Едва след като Христос се изяви на тримата ученици 
при Преображението, издигайки се над степента на Илия, 
на Ангела, пристъпи към Своите собствени дела. След 
започване на голямото пътуване за Ерусалим, в своите 
проповеди и действия Христос се издига над степента на 
Ангела. Лука предава началото на тази степен по следния 
начин: "А когато се изпълни времето да бъде въздигнат от 
тях, Той обърна лицето Си и тръгна направо за Ерусалим. 
И проводи пратеници пред Себе Си, т.е. пред лицето Си, 
които тръгнаха и стигнаха до един град на Самария, за 
да Му приготвят място. Но те не Го приеха, защото беше 
обърнал лицето Си да отиде в Ерусалим". 

В Стария Завет под "Лицето на Бога, на Яве" се е 
подразбирал Архангел Михаил, който е външно изявление 
на Бога. Но сега вече Михаил не е "Лице на Ехова", а е 
станал сега "лице на Христа". В три пъти произнесената 
образна дума "лицето на Христа", Евангелието ни кара 
да почувстваме, как Христос се издигнал над ангелското 
естество и събужда в себе си неумолимата воля на Архан-
гела, волята за борба. Както Илия е "Ангелът на Христа", 
така Михаил е "Архангелът на Христа". Отсега нататък 
вече Михаиловото естество действа в Христос. Дотук 
Христос беше подобен на Ангела, проявяваше се като 
Ангел. Сега вече Той проявява своето архангелско естество 
и затова казва: Той направи лицето Си твърдо, силно. 
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Сега започваше суровото минаване Пътя на Учението, на 
пътуването нагоре за Ерусалим, където се издига Голгота. 
Сега вече е станало неотменим факт - тук има нещо повече 
от Илия. С напускането на Илиевата степен е започнала 
суровата, строго Михаиловска строгост на Христовия Път. 
Сега вече няма никакво връщане назад. Сега има само 
напредване към Ерусалим и Голгота. Така първата част от 
Евангелието на Лука преминава във втората. 

КОМПОЗИЦИЯТА НА 
ЕВАГЕЛИЕТО НА МАРКО 

Евангелието на Марко е сбито и кратко. Но неговата 
краткост е езикът на една мощна космическа волева 
концентрация. Евангелието на Марко е Евангелие на 
волята. Затова можем да кажем, че то е римско Евангелие. 
Така, както това на Лука е гръцко, а това на Матей юдей-
ско. То притежава онази форма, която му позволява да про-
тивопостави на магията на цезарите магията на Христа. 
Стилът на Евангелието на Марко се характеризира с много 
често употребяване на думата веднага, която предизвиква 
на много малки интервали впечатлението на едно бързо и 
бурно напредване в описанието. 

Първата фраза на Евангелието на Марко е една окултна 
волева формула, която с две думи ни показва началото на 
една нова епоха, на едно ново отношение, което настъпва 
в света между човеците и Ангелите. Защото думата 
Евангелие е съставена от двете думи ев и ангели, което 
може да се преведе с израза ново действие на Ангелите 
между човеците. 

Цялото Евангелие на Марко не е нищо друго, освен 
описание за навлизане на великата космическа свръхземна 
Воля в развитието на земята и човечеството. И затова той 
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не се спира на биографията на човека Исус, но направо 
говори за Великото космично Същество, въплътено в този 
човек. Затова Евангелието на Марко от самото начало е 
Евангелие на Христос. То описва Божествената творческа 
сила как се проявява чрез човека Исус от Назарет. Ето защо 
в нито едно друго Евангелие Христос не се явява толкова 
много като Маг, както при Марко. Така при изцелението на 
глухонемия Христос изговаря магическата дума "хефата", 
а при възкресението на дъщерята на Яир, той говори, като 
че изговаря една магическа формула: "Талита куми". Тези 
еврейски думи в гръцкия текст на Евангелието на Марко 
носят нещо от настроението на египетската магия в себе си. 
Евангелието на Марко е Евангелие на изгонване на демо-
ните. Зад и над изцеленията на Христос стават видими 
битки на духове. Това Евангелие ни показва с извънредно 
голяма яснота свръхсетивните сили в човека. Това Христос 
изразява с думите: "Ако би могъл да вярваш, всички неща 
са възможни за този, който вярва". Тук не става въпрос за 
вярване, а за Вяра. Тези думи, които призовават човека към 
магията на Божествената Воля в него, не се съдържат в 
никое друго Евангелие, освен в това на Марко. 

Особено характерно за начина на изложението на Еван-
гелието на Марко е повелята за мълчание, която Христос 
тук винаги отправя към онези, които биват изцерявани или 
които са свидетели на тези изцеления. Тук не става дума да 
бъдат скрити делата на Христос, но те трябва да действат 
като дела и да не бъдат разреждани до мисли и думи. 
Делата са семето на развитието, а не думите. В Евангелието 
на Марко е описано онова, което преминава над умовете 
и съзнанията на хората като силов импулс и като семе 
на космическото ставане чрез Христос в света. И когато 
постоянно чуваме, че хората не спазват заповедите за 
мълчание, от това можем да разберем, че хората не бяха в 
състояние да приемат напълно космическата Христова сила. 
Те разреждаха тази космическа сила, като я изразяваха с 
думи, защото знаеха да говорят само езика на Словото, 
но не езика на Мълчанието. Вярно е, че Евангелието на 
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Марко говори с човешки думи, но неговата краткост и 
сбитост показват, че то е в състояние да говори с езика 
на Мълчанието, който е всъщност езика на Космичната 
сила. Между думите, които се изговарят в Евангелието на 
Марко, навсякъде звучи един цял свят от думи, които са 
премълчани. Тези, именно, думи са истинската сила, която 
е присъща на Евангелието на Марко. 

Евангелието на Марко не е богато на притчи. То съ-
държа само четири притчи. Три от тях се намират една 
до друга в четвърта глава, а последната се намира в 13-та 

глава. Първите три притчи Христос казва на народа в Га-
лилея при брега на езерото. Последната той отправя към 
своите противници в Юдея, в храма на Ерусалим. Първите 
три притчи са притчи на посев. И трите говорят за семето. 
Последната притча е притча на жътвата. Тук ние виждаме 
същата композиция, според която са подредени и притчите 
на Лука. Както у Марко, така и у Лука началото и 
завършекът на притчите са съставени от последната притча 
на Сеятеля и от жътвената притча, или по-добре казано 
от притчата за изобилната реколта, в която се говори за 
неверните работници на лозето. 

Цялата полярност, образувана от Галилея и Юдея, от 
пролетта и есента, от сеитбата и прибирането на реколтата, 
от хляба и виното, от добрите сили на растежа и Природата 
и злината на отчуждените от Природата хора, образуват 
рамката на поредицата от притчи в Марко и в Лука. Наред 
с притчите за Сеятеля у Марко стои една притча, която не 
се намира в другите Евангелия и принадлежи на особеното 
богатство на Евангелието на Марко. Това е притчата за 
саморастящото семе. По-нататък следва една притча, която 
се намира в Лука и в Матей - притчата за синапеното 
семе. Трите притчи за посева в Евангелието на Марко - за 
Сеятеля, за саморастящото семе и за синаповото семе се 
опират на малко назидателната същинска Маркова притча, 
която стои в средата. Това е притчата за саморастящото 
семе, което веднъж посято, расте от само себе си и че 
човекът, който го е посял, може спокойно да го изостави 
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на неговата по-нататъшна съдба, докато дойде жътвата. С 
тази притча Евангелието на Марко отправя погледа ни 
там, където царува космичния растеж, който е по-велик 
от човека и към който човек не може да допринесе нищо, 
защото той е захранван от по-висши извори. Семето, което 
е посято, което се развива и расте далеч над главите на 
хората, е Христовия импулс. Чрез Тайната на Голгота в 
земята е посято семето на едно космично преобразяване 
и развитие, и Евангелието на Марко ни посочва това 
развитие, което е напълно независимо от това дали и 
доколко хората го подпомагат чрез своята воля. Докато 
стремежът на Лука е да разпространи чрез притчите 
едно изобилно богатство от Мъдрост, то Марко се стреми 
чрез притчите, които привежда, да разтвори Изворите на 
Божествената сила. 

Особеното богатство на Евангелието на Марко се 
състои главно в три малки места. Притчата за растящото от 
само себе си семе е първото от тези неща. Второто място е 
краткият разказ за изцелението на един сляп от Витсаида, 
който разказва накрая на двете опитности с нахранването. 
При това изцеление Христос два пъти поставя ръцете си на 
слепия и го пита какво вижда. Първият път слепият отговаря: 
"Виждам хората като дървета". Вторият път той казва, че 
вижда всичко в ясно очертание. Интересното в тази част в 
Евангелието на Марко е отново изложението на това, което 
е в процес на ставане, на развитие. Ние сме поставени не 
пред едно площадно чудо, а участваме в един органически 
процес на ставане, който минава през степени и етапи. В 
този кратък разказ се крият и други Тайни. Когато слепият 
казва, че вижда хората като дървета, това показва, че 
преди да се приучи да вижда физически, неговият поглед е 
отворен за етерния свят, където той вижда етерните тела на 
хората, които представят Дървото на Живота, което хората 
носят в своя духовен организъм. И едва при втората степен 
на процеса на изцелението той вижда физическите форми в 
техните ясни земни очертания. 
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Третата и най-загадъчна част от особеното богатство на 
Евангелието на Марко ние намираме в разказа за улавя-
нето на Христос в Гетсимания. Когато гонителите хванали 
Христос и учениците се разбягали, казва се, че го следвал 
един момък, който бил облечен в бяла ленена дреха. Когато 
гонителите се опитали да го хванат, той оставил в ръцете 
им ленената си дреха и избягал гол. От него гонителите 
задържали в ръцете си само дрехата. Щайнер казва, че 
в този младеж евангелистът не иска да ни покаже нищо 
друго, освен младия космичен Христов импулс, който сега 
вече започва да се отделя от своето въплъщение в един 
човек, за да се въплъти в цялото Битие на човечеството на 
земята. Също така при Възкресението Марко не говори за 
един Ангел, както другите евангелисти, а за един младеж, 
който стои при гроба, облечен в бяла дреха. Същото 
същество се явява и на жените при гроба. Това е същият 
младеж, който се явява в Гетсимания. С това евангелистът 
иска да ни покаже, че в живота навлиза един нов космичен, 
младежки елемент, който носи подмладяване на земното и 
човешкото битие. Учителят изразява тази идея, като казва, 
че Христос внесе в остарелите жили на човечеството нова, 
млада струя от живот. 

Цялото евангелие на Марко се движи между двете 
Тайни. Тази на въплътяването и тази на обезплътяването 
на Христовото Същество. По този начин се вижда мощната 
и сбита композиция, която огражда всичко. Фактът на 
въплъщението е подчертан най-силно чрез това, че ни се 
описва по един твърде особен начин събитието на изку-
шението. То е предадено само чрез едно изречение: "Веднага 
Духът го отведе в пустинята, Той бе в пустинята 40 дни и 
бе изкушаван от Сатаната, беше при животните и Ангелите 
Му служеха". Тук ни е показано, че изпитанието лежи само 
по себе си в човешкото битие, човек стои между животното 
и Ангела. Но тази среда не може да бъде никога спокойна. 
Тя може да бъде извоювана и утвърдена само в една непре-
станна борба за развитие. Щом тази борба спре, човек 
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потъва надолу до животните. Човешкото достойнство се съ-
стои в непрестанна борба за извоюване на равновесието. В 
това се проявява величието в Евангелието на Марко, че тук, 
където трябва да бъде описано човекоставането на Христос, 
той намира класическия израз за Тайната на човешкото 
битие. 

При Кръщението в река Йордан Христовото Същество 
слиза в земно въплъщение. При Възнесението като че става 
обратно, но в действителност става това, че посятото в 
земята семе отсега нататък израства с космическа енергия 
и космичен обсег на действие. Както Възкресението, така 
и Възнесението Марко описва много кратко и сбито. С 
Възкресението Христос побеждава смъртта и тази победа 
се състои в това, че точно сега Той се свързва със земното 
битие като семе на една нова вселена. Това е, което 
Евангелието на Марко иска да опише. Като мото към това 
Евангелие са подходящи думите от една стара великденска 
песен: 

"Ако Той не бе възкръснал, 
светът би погинал". 

КОМПОЗИЦИЯТА НА ДЕЯНИЯТА 
НА АПОСТОЛИТЕ 

Деянията на апостолите са написани от евангелист Лука 
и има една вътрешна връзка между неговото Евангелие и 
Деянията. Както в Евангелието, така и в Деянията Лука 
много често говори за Свети Дух. Също така с присъствието 
на Мария и другите жени на Петдесетница са изказани 
многобройни сцени с жени от Евангелието на Лука. Но 
от друга страна изпъква много ясно различния стил, на 
който са написани Евангелието на Лука и Деянията на 
апостолите. При Деянията имаме работа с едно описание, 
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което чисто исторически ни предава събитията от първите 
времена на Християнството. Когато преминаваме от чет-
въртото Евангелие към Деянията на апостолите, ние сли-
заме от едно Божествено свръхчовешко равнище до това 
на човешките събития. Но това слизане е също и едно 
възлизане. Евангелията ни описват слизането на Христос 
на земята, където Той се вживява в човечеството. Деянията 
на апостолите ни показват стадия, където този процес на 
въплътяването навлиза в историята. Човекоставането на 
Христос е последвана от навлизането на Христовия импулс 
в историята. 

Можем да кажем, че Евангелията слизат от Небето на 
земята, Откровението се възнася от земята към Небето, 
а преходът е образуван от Деянията на апостолите. Тук 
Небето прониква земята. Това, именно, съставя същността 
на истинската история. Защото историята, сама по себе си, 
е една важна Тайна. 

Старият Завет ни рисува историята на еврейския народ 
и с това историята на човечеството. Тук ние виждаме как 
на земята човечеството все повече изживява старото Божие 
наследство. Евангелията ни рисуват идването на Небето 
на земята, а Деянията на апостолите ни описват земята 
все повече проникната от Небето. В този процес, който се 
извършва с течение на времето, се редуват пред нас три 
кръга един след друг, в които има известно подобие. Жи-
вотът на народа в неговите 12 колена е обект на Стария 
Завет. Той е последван от живота на Исус Христос в кръга 
на 12-те апостоли, и третият кръг е животът на Църквата, 
която според Откровението на Йоан в нейното първично 
състояние се състои от 12 пъти по 12 хиляди души. Три 
различни живота се редуват един след друг, от които нито 
един, даже и средният не са просто човешки. Тези три 
живота са свързани помежду си с една вътрешна връзка 
на Духа. В началото на всеки от тях стои образът на 
избиването на децата - избиването на децата по заповед на 
фараона в Египет, избиването на децата по заповед на Ирод 
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и в третия кръг - гонението на първите християни, първата 
жертва на което става най-старият апостол Яков. 

Един ключ за разбиране на Деянията на апостолите 
намираме, когато разглеждаме Деянията като описание на 
живота на една общност, която не е свързана с кръвна 
връзка, както народът от Стария Завет. Това е една общност, 
свързана чрез Духа, която в своето развитие обхваща цялото 
човечество. В началото на Евангелията ни се разказва за 
Рождество Христово, в началото на Деянията на апостолите 
ни се разказва за Възнесението на Христос и слизането 
на Светия Дух. Така че, Петдесетница е рожденият час на 
Светия Дух, за чието проявление се разказва в течение на 
Деянията на апостолите. 

Деянията на апостолите ни описват развитието и 
характера на първичното Християнство, което в своето 
развитие постепенно прониква и обединява всички хора 
и народи в едно велико и идейно Братство. Деянията на 
апостолите ни дават всичко, което е необходимо, за да 
дойдем до един възглед за световната широта на първичното 
Християнство. Това Писание ни показва най-различните 
изворни места, откъдето са бликвали реките, които после се 
разпределят по народи и континенти. 

Трябва да отбележим, че състава на лицата, които са 
свързани с описаните събития в началото на Деянията на 
апостолите са напълно различни от тези накрая. Тези, които 
в началото стоят на преден план, напускат един след друг 
сцената. Но това не е истинско изчезване, а раждането на 
едно течение в развитието на първичното Християнство 
със специален оттенък. Така в началото на описанието на 
преден план стои апостол Петър. От средата на книгата 
нататък апостол Петър вече не се споменава. Неговото из-
чезване в описанието означава раждането на Петровото 
християнство в Рим. Във връзка с това е важно да се 
отбележи, че накрая книгата като че прекъсва, не описва 
всичко, което според историческото описание би трябвало 
да се опише. Както от средата изчезва личността на Петър, 
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така към края се говори за края на живота на Павел и 
неговата мъченическа смърт. С идването на Павел в Рим, 
там вече в действителност е налице Петровото християн-
ство. Това показва, че след образуване на общността, 
неговата личност не е вече важна. Това, което трябвало да 
се роди, е вече родено и поема своя път на развитие. 

Емил Бок казва: "Пътят от Петър до Павел, който 
определя в общи черти строежа на Деянията на апостолите, 
означава в много отношения разрастването на Християн-
ството до неговата универсалност. Петър е представител 
на едно течение между много други, подобно на Яков, 
Йоан и други. Напротив, Павел е въобще представител 
на общочовешкото Християнство. Ние знаем, че Йоан е 
разгърнал своята дейност в Ефес, а Петър своята дейност в 
Рим. В тези два клона имаме изток и запад на първичното 
Християнство. Обаче Павел е действал заедно както с Йоан 
в Ефес, така и с Петър в Рим. Той е нещо като свързващо 
звено между различните индивидуално оцветени провинции 
на първохристиянското царство". 

Двете важни събития, които се описват в Деянията на 
апостолите и които са като изходна точка на две велики и 
важни течения в първичното християнство, са Петдесетница 
и събитието в Дамаск. Петдесетница е рожденият час на 
Петровото християнство, а Дамаск - този на Павловото 
християнство. Двете събития се отличават по това, че при 
Петдесетница слизането на Светия Дух става над един 
колектив и то рано сутринта в една стая. А при Павел това 
става по обяд, на открито поле. Празникът на Петдесетница 
е донесъл за учениците и особено за Петър едно пълно 
преобразяване на съзнанието. В известно отношение 
Петдесетница е противоположност на Гетсимания, където 
над съзнанието на учениците и особено това на Петър 
беше спуснато един вид було, и това, което последва 
след това, беше изживяно като насън или в съновидение. 
А Петдесетница означава премахването на това було 
и пробуждането на висшето съзнание на апостолите и 
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особено на Петър, което ги свързва със Светия Дух, с 
Белите Братя, които слизат над тях, както е описано във 
формата на Огнени езици. Това пробуждане на висшето 
съзнание на Петър и съединението със Светия Дух придава 
на думите на Петър една голяма сила. Това вече не е чо-
вешки говор, това е говор на едно по-висше Същество, 
което се проявява чрез него, като си служи с неговата уста. 
Така че, слизането на Светия Дух е нещо вътрешно, което 
се отнася до съзнанието на апостолите. То се разширява и 
се свързва с възвишените Същества, с Белите Братя. 

В сравнение с това изживяването на Павел пред Да-
маск носи един подчертано космичен характер. Павел не 
беше видял Исус с физическите очи и това, което видя пред 
Дамаск, беше съвършено ново преживяване за него, а не 
един спомен. Дотогава той беше един личен човек, затворен 
в света на земните възприятия на сетивата. Отсега нататък 
той престава да бъде такъв. За него физическия свят става 
прозрачен и вижда зад него Духовния свят. В тази сфера 
на Светлина, намираща се зад сферата на земното, той 
вижда образа на Христос. Даже в продължение на три дни 
неговите физически очи са ослепени, след като му бяха 
отворени вътрешните очи. В този смисъл изживяването на 
Павел е един космичен факт. Павел изживява Христос като 
Господар на Природата и на природните стихии и още от 
самото начало приема поръчението, което му позволява да 
преброди най-големите ширини на земния свят. 

Между Петдесетница и Дамаск стои друго едно изжи-
вяване - мъченичеството и убиването на Стефан. Това из-
живяване служи по един чудесен начин за мост между 
изживяването на Петър и това на Павел. 

Силите, които оживяват в душата на Петър на Пет-
десетница са такива, които човечеството е притежавало 
още в древни времена. Чудото на езиците е възобновяване 
на магическите сили на Словото, които са владели до най-
висока степен в цялата египетска жреческа култура. Поради 
това и по-късно Павел се изказва върху говоренето езици 
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в църквите с известни ограничения. Той виждал някаква 
стойност в това говорене, само когато несъзнателността, 
свързана с него, може да бъде допълнена, било че самият 
говорещ на чужди езици е в състояние да предаде на ясен 
език мисълта, казана преди това от него, или някой друг, 
който има способността да го изтълкува. Павел е писал 
после и до коринтяните, че самият той не желае да си 
служи с говорене на езици, въпреки че имал способността 
да го стори. Петър и чудото на езиците на Петдесетница са 
живо доказателство за широкия замах, който първичното 
Християнство е притежавало даже по отношение на силите 
на миналото. Това показва, че старото трябва да живее 
по-нататък с новото и да бъде претопено в Светлината на 
новото. 

Срещу възраждането на старите екстатични душевни 
сили у Петър, стои у Павел добиването на една нова бъдеща 
духовна способност. Виждането, което се роди у Павел пред 
Дамаск, беше една предварителна проява на една сила, 
която човечеството ще добие в големи размери в бъдеще. 
Между Петър, в когото оживяват силите на миналото и 
Павел, в когото се пробуждат силите на бъдещето, стои 
Стефан като истински носител на присъстващия тогава Дух. 
Голямото впечатление, което се излъчвало от него и което 
довежда противниците му до побесняване, е било това, че 
в него човешкият идеал е бил проявен напълно в своето 
съвършенство и като такъв е стоял пред хората. Това ще 
рече, че когато противниците го гледали, виждали лицето 
му да свети като лице на Ангел. В него се проявявала 
висшата човешка същност, която му придавала това само-
обладание и спокойствие, което е проявил. Това, което 
беше вътрешният смисъл и квинтесенцията на гръцката 
култура, развитието на истинската човечност, намери тук 
своето осъществяване. В своите скулптурни произведения 
гърците са изобразявали идеалната човешка форма, за да 
добият чрез това една представа за боговете. Тук в случая 
един човек, Стефан, постигна чрез чиста човечност да бъде 
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образ на едно Ангелско същество и да излъчва от себе си 
Ангелската същност. 

В троичността на основните събития - Петдесетница, 
смъртта на Стефан и изживяването на Павел пред Дамаск, 
се вижда основният строеж на Деянията на апостолите. 

Първият раздел на Деянията на апостолите включва 
във себе си Възнесението и слизането на Светия Дух, 
и дейността на Петър, редом с когото върви мълчаливо 
Йоан. Във втория раздел започва същинската история, 
която започва като жертвоприношение: върху общността 
се стоварват първите удари на съдбата. След образуването 
на общността се започва общ братски живот, всичко става 
обща собственост на общността. Пробив отвътре на тази 
инициатива идва от Ананий и Сапфира, които от егоис-
тични подбуди скриват част от сумата на имота, който са 
продали. След това вражески сили нападат и отвън. Следва 
убийството на Стефан и след това на Яков. Но от това не 
отпада духа на общността, но се засилва. След смъртта 
на Стефан, вследствие на гоненията, по-голям брой хора 
тръгват да разнасят Евангелията по света. Така че, тежките 
условия заставят апостолите и първите християни да се раз-
пръснат по света и да разнесат Евангелието. Петър остава в 
Ерусалим повече от 10 години след Петдесетница, преди да 
тръгне по света като апостол, за да стигне до Рим. 

Третият раздел на Деянията на апостолите е най-голям. 
Този раздел отговаря на Преображението в Евангелието. 
Тук става вътрешно преобразяване в ръководните личности. 
И всички тези съдби на преобразяването се групират около 
преобразяването на Павел пред Дамаск. 

Има няколко сцени в Деянията на апостолите, които 
често се повтарят. Една от тях е събитието пред Дамаск, 
за което се споменава три пъти в Деянията. Първо го 
намираме в 9-та глава, като част от историята на събитията, 
които самата книга излага. След това Павел го описва два 
пъти в своите речи. Първото истинско описание се намира 
в трета част на Деянията на апостолите. Двете повторения 
се намират вече в четвъртата част. 
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Едно събитие, което се описва два пъти с големи 
подробности е видението, което Петър е имал в Йопе, 
което го подготвя за срещата с Корнелий от Кесария. Това 
видение и опитност на Петър с Корнелий принадлежи 
към вътрешните преобразувания, през които трябва да 
мине Петър. Интересно е, че пълното вътрешно преоб-
разувание на Петър става след изживяването на Павел. 
Отначало той още не е самостоятелен и затова винаги 
го виждаме да върши своите дела заедно с Йоан. Едва 
след Павловото изживяване Петър намира пътя на 
своята самостоятелна мисия. Изцелението на Еней 
и възкресението на Тавита са първите деяния, които 
Петър извършва напълно самостоятелно. Следващото е 
призоваването при Корнелий чрез духовно преживяване. 
И той първо скъсва с приетото дотогава правило, че 
пътят на Християнството трябва да води през юдейст-
вото. След събитието пред Дамаск, навсякъде рамките 
на юдейството стават тесни за Християнството. Универ-
сализмът на Християнството си пробива път, като 
самите ръководни личности надрастват границите 
на наследствения духовен живот. Заключението на 
вътрешното освобождаване, което Петър постига, е 
отбелязано от неговото освобождаване от тъмницата от 
Ангела, за което се разказва в 12-та глава на Деянията. 
Освобождението от външната тъмница беше едновре-
менно освобождение от един вътрешен плен, който 
постоянно го потискаше. След това ние го срещаме в 
Деянията на апостолите само още веднъж. Това е при 
така наречения апостолски събор, който е описан в 15-та 

глава. След това Петър изглежда, че напуска Ерусалим 
и заминава за Рим. На този събор апостолите вземат 
решението по настояването на Павел и Варнава да 
не се иска от езичниците да приемат юдейския закон, 
преди да станат Християни. С това имаме едно цялостно 
преобразяване, с което пред Християнството се открива 
света и то добива своята универсалност. 
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В третата част на Деянията е описано първото пътешест-
вие на Павел. Още отначало той вече действа като апостол 
на народите, но същевременно в него завършва развитието, 
получило своя първоначален тласък при Дамаск. 

За второто пътешествие на Павел говори четвъртата 
част. Това е моментът, когато той напуска Азия и навлиза в 
Европа, което е описано в 16-та глава. Едва сега е свободен 
вече пътят към човечеството. Тук вече Павел идва в Солун 
и Атина и започва да се намесва в европейските събития. 
Третото пътешествие на Павел е съдбоносно. Той прави 
това пътешествие не по собствена инициатива, а като 
пленник, когото водят при цезаря в Рим. 

В заключение ще приведа заключителните думи на 
Емил Бок от неговото разглеждане на строежа на Деянията 
на апостолите. Той казва: 

"В първата част, която отговаря на четенето на 
Евангелието, в центъра на която стои разказът за слиза-
нето на Светия Дух, е изживяна в духовната област, т.е. в 
действието на Петър чрез Словото. На втората част, която 
отговаря на жертвоприношението, Духът е изживян в 
човека, преди всичко в образа на Стефан, който пристъпва 
към мъченичеството като озарен човек. В третата част, 
която отговаря на преобразяването, на преден план стои 
преживяването пред Дамаск. Тук Духът е изживян във 
видимата вселена. Самият свят на земните елементи 
е хлябът на причастието, в което става превръщането. 
Четвъртата част отговаря на причастието. Тук в пътешест-
вието и съденето на Павел ние изживяваме духовното 
в борба заради човечеството. Духовното става фактор 
на културата и с това се явява като сила, създаваща 
историята". 
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13. РАЖДАНЕТО НА 
ХРИСТИЯНСТВОТО И НЕГОВОТО 

РАЗВИТИЕ 

Християнството не е само едно историческо явление, 
но то е същевременно и едно космично явление и едно 
мистично явление. Космично явление е, защото в основата 
му стои Духът на нашия космос, на нашата слънчева 
система, Логосът, който се изявява на земята посредством 
Исус от Назарет. Мистично е, защото със слизането си на 
земята Логосът има за задача да проникне в човешките 
души и да ги освободи от пленничеството на тъмните сили, 
да ги издигне до Духа, да събуди Аза в тях, да събуди Духа 
в тях и да ги направи безсмъртни. Историческо е, защото 
Логосът се всели в човешкото тяло на Исус и стана човек 
в един определен исторически момент, който не е случайно 
избран от Логоса да слезе на земята, но е обусловен от 
общото развитие на човечеството. 

Преди милиони и милиарди години човечеството е 
напуснало дома на своя Велик Баща - Небето и е слязло 
на земята. В процеса на това слизане от възвишените 
светове към земята, човечеството постепенно се облича 
във все по-плътни обвивки, докато слиза на земята, където 
се облича във физическо тяло. Дълга е историята на това 
физическо тяло, но засега няма да се спирам върху него. 
Човек трябваше да слезе във физическо тяло, за да се 
осъзнае като самостоятелна единица в света и да пробуди 
Божественото, което е скрито вътре в него. 

Но в процеса на това слизане и обличането му във 
все по-груби обвивки, върху човека са действали не само 
светлите Божествени Същества, които са свързани със 
Втория Принцип, с Христос, но в него са действали и 
съществата, които са свързани с Първия Принцип, които 
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обикновено наричаме тъмни същества, същества на Чер-
ното Братство, докато светлите Същества наричаме Бели 
Братя. Дълга и дълбока е историята на тези две Братства, 
но засега няма да се спирам върху нея. Сега ще се спра 
само на факта, че заедно с Белите Братя за оформянето на 
човешките обвивки - астралната, етерната и физическата -
са работили и Черните Братя. Под тяхно влияние обвивките 
на човешкото същество стават все по-плътни и добиват един 
характер, подобен на съществата на тъмнината. Белите 
Братя, начело с Христос, винаги са коригирали и изправяли 
повредите, които Черните са нанасяли при оформянето на 
човешките обвивки, но все пак те са оставили своите сили 
да действат в тези обвивки. Така в човешкото същество 
се явяват ред качества, които не са му свойствени, но са, 
така да се каже, присадени. Това са всички отрицателни 
качества, които човек днес притежава, и в миналото ги е 
притежавал в още по-голяма степен. Белите Братя, начело 
с Христос, винаги са ръководили човечеството, като са му 
давали методи, за да се справи с тези отрицателни сили и 
качества, които са му присадени. 

Ако човешките обвивки биха се развивали само под 
влияние на тъмните сили, те биха придобили един уродлив 
вид и човек никога не би станал човек в днешния смисъл 
на думата. Но Белите Братя, начело с Христос, винаги са 
противодействали на импулсите на Черното Братство с 
противоположни импулси, които са внасяли в човешката 
душа и в човешките обвивки свежи Божествени сили и 
енергии, които коригирали извратеното от Черните Братя. 
Това е една дълга история, която в Окултната Наука е 
позната в нейните подробности и тънкости, но тук аз само 
загатвам за тези неща, доколкото ни е необходимо за 
правилното разбиране на Християнството. 

Въздействието на Черното Братство, което в Библията 
е описано като изкушението на Ева от змията, е при-
чина за това, което наричаме грехопадане. Грехопадането 
е един космичен факт, което значи, че в процеса на 
слизането на човечеството към земята са се намесили 
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силите на Първия Принцип, които са внесли известна 
дисхармония в първоначалния план на развитието. Това, 
именно, грехопадане е станало причина за ненормалното 
оформяне на човешките обвивки, на което, както казах, 
е противодействало Бялото Братство, начело с Христос. 
И по такъв начин грехът е вложен не в естеството, в 
душата на човека, но в неговите обвивки, чрез които се 
проявява душата и по такъв начин тя не може да прояви 
Божествената си природа, а се проявява такава, каквато не 
е. 

След големия потоп, който се описва в Библията, който 
говори за потъването на Атлантида, човечеството преминава 
през ред културни епохи, в които винаги се е намирало 
под ръководството на Бялото Братство, начело с Христос, 
но винаги е било подложено и на влиянието на тъмните 
сили. Преминавайки през тези културни епохи - индуската, 
персийската, египетско-халдейската и четвъртата гръко-
латинската, в която именно се явява Христос, човечеството 
преминава едно развитие на съзнанието, което постепенно 
става все по-земно. През Атлантския период съзнанието 
на човечеството, както и физическото му тяло, коренно се 
е различавало от съвременното човечество. Тогава чове-
чеството е било, така да се каже, в общение с възвишените 
Същества на космоса, които са познавали като богове -
добри и лоши и съзнанието му за физическия свят е било 
като съзнанието на днешните животни. Те не са схващали 
външния свят тъй, както ние го схващаме, но са виждали 
образите на физическите неща в астралния свят. Те са 
живели между Небето и земята, така да се каже. Не са 
били още стъпили с двата си крака на земята. В течение на 
следатлантските културни епохи човечеството със своето 
съзнание слиза все по-дълбоко във физическия свят и в 
четвъртата културна епоха - гръко-латинската - то е слязло 
най-дълбоко в материята и постепенно изгубва връзката си 
с Духовния свят. Човек се превръща в земно, материално 
същество, което е забравило своя духовен произход. У 
човека вече постепенно се пробужда самосъзнанието и той 
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се чувства като отделно същество със свои лични интереси 
и желания, докато по-рано той се е чувствал като част от 
племето или народа. И това личностно същество, със своите 
интереси и желания, под влияние на тъмните сили развива 
своя егоизъм и иска да живее само за себе си. Човек посте-
пенно изгубва идеята за Бога и сам се провъзгласява за 
божество. 

При пристигането на Христос на земята, под влияние 
на тъмните сили, които са поляризирани от своя страна 
в две направления, човек се оформява като егоистично 
същество със силни страсти и желания, със стремеж към 
материално осигуряване. Това най-дълбоко слизане в мате-
рията е край на инволюционния процес, на слизането на 
човека. И ако човек би продължил своето слизане или най-
малко ако би останал в същото положение, той рискуваше 
да се самоунищожи. В тази епоха в човешкото съзнание 
царувал голям мрак и хората не са виждали нищо вън 
от материалния свят. В духовно отношение човечеството 
отивало към пълно израждане. Древните култове на 
Мистериите, от които са произлезли различните религии 
на древността, които ние обикновено наричаме езически, 
са били съвършено извратени и са се превърнали в черно 
магьосничество. 

Римските цезари се провъзгласили за богове и техните 
статуи са били поставени на местата на древните богове. 
Но за тази цел те преминавали през едно извратено 
Посвещение, което ги свързвало с демоничните същества, 
със съществата от Черното Братство. Защото при Посвеще-
нието се извършват известни церемонии, чрез които посве-
щаваният се поставя в контакт с духовните същества. Но 
за да влезе в контакт със светлите Същества, кандидатът 
за Посвещение трябва да бъде чист по сърце, т.е. да е с 
пречистено астрално тяло. Когато не е чист по сърце, той 
не може да влезе във връзка със светлите Същества, не 
може да види Бога, но ще влезе във връзка с демоничните 
същества, които обсебват неговото тяло и се проявяват 
чрез него. Такъв е случаят с римските цезари, които без да 
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притежават нужната чистота са насилили йерофантите на 
Мистериите и са минали през процеса на Посвещението, 
който ги е свързал с демоничните същества. И не само те, 
но голяма част от човечеството е изпаднало под влияние 
на тъмните сили. И ако не беше слязъл Христос на земята 
в тази епоха, човечеството, което е станало жертва на 
тъмните сили, би било безвъзвратно загубено. 

При такова положение на нещата, при такава обста-
новка слезе Христос на земята, за да обърне колелото на 
човешкия живот в обратна посока, да даде импулса на 
възход към Бога. При такова положение на нещата се ражда 
Християнството като религия на бъдещото човечество, на 
човечеството на бялата раса, което постепенно се настанява 
на мястото на Римската империя. 

Със слизането си на земята Христос вля нови сили в 
земното развитие, с които сили именно, обърна колелото на 
човешкия живот в обратна посока. Новите сили се вляха 
както в земята, така и в човешката душа и в човешкото 
тяло. Слизането на Христос на земята отбелязва повратната 
точка в човешкото развитие и затова е най-важният момент 
в развитието на човечеството. До това време човечеството 
слизаше надолу и затъваше във все по-голяма тъмнина. 
Сега то поема обратния път, пътя на възхода към Бога, 
който път е осветен от Христос, който казва: "Аз съм 
Виделината на този свят". Който приеме Христос в душата 
си като водач във възходящия път, той ще върви от 
Светлина в Светлина и няма да се препъва в пътя си, и ще 
се свърже с Бога, Който живее в неговата душа". 

Христос се всели в тялото на Исус при Кръщението в 
Йордан. Самото вселяване, както и Кръщението, са свързани 
с много Тайни. Но след Кръщението Христос започва 
своите проповеди, чрез които внася новите Божествени 
сили в земния свят и в човешката душа. Със слизането Си 
на земята Той обявява, така да се каже, война на тъмните 
сили, на дявола и Сатана. И затова Евангелието предава, 
че първо, след слизането на земята Христос има среща с 
дявола, който го изкушава, но Христос го побеждава. По 
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този въпрос ще се спрем по-подробно по-нататък. След 
изкушението Христос започва своите проповеди, своите 
Божествени Слова, чрез които влива нови сили в земното 
развитие и в човешките души, които противодействат на 
силите на тъмнината. И както във физическо отноше-
ние тъмнината отстъпва пред светлината, така и тук, в 
духовната сфера, силите на тъмнината отстъпват пред 
Светлината, която иде в света. 

Три години Христос проповядва на народа и учениците, 
на книжниците и фарисеите и най-после стигна до Голгота, 
където се дава генералното сражение с тъмните сили. 
Тъмните сили привидно победиха, като го приковаха на 
кръст и го прекараха през най-големи страдания, но това 
беше една необходимост, това беше една тактика на Христос, 
за да влезе в тяхната крепост и да я разруши. Чрез смъртта 
на Голгота Христос слезе в ада, той проникна в центъра 
на земята, където е центърът на Черната ложа и извади 
оттам всички заробени човешки души. Същевременно със 
своята аура, със своята Светлина, Той проникна цялото 
космическо пространство, в което земята се движи и 
погълна в своята аура цялата духовна атмосфера на земята, 
с което трансформира всички онези набрани нечисти мисли 
и желания, които отежняваха пътя на човешкото развитие. 
В това се състои Спасението, което Христос извърши за 
човечеството, че обърна движението на неговите сили в 
противоположна посока на дотогавашната, че погълна в 
себе си дотогавашната аура на земята с всички нечистотии, 
породени от човешките мисли и желания, и най-после 
посочи на хората Пътя, по който могат да намерят Бога в 
себе си. След смъртта на Голгота Христос възкръсна и дълго 
след това поучаваше учениците Си и ги наставляваше, за 
да бъдат като учители и ръководители на човечеството в 
Новия път, който Той посочи и очерта. 

От Гетсимания до Възкресението и Възнесението, 
учениците в тяхното болшинство бяха като замаяни от 
станалото, не можеха с ясно съзнание да преценят всичко 
което стана, макар че Христос ги беше предупредил за 
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всичко, което имаше да преживее. Те, с изключение на 
Йоан, не разбраха смисъла на Голгота и затова останаха 
като замаяни. Както казва Евангелието, само Йоан е при-
съствал при кръста, на който Христос е бил разпнат и на-
пуснал тялото си, а другите ученици са се били разбягали. 
Но след Възкресението те постепенно идват на себе си и на 
Петдесетница, когато Светият Дух слиза над тях, техните 
съзнания се пробуждат и те разбират дълбокия смисъл на 
всичко, което е станало. 

От този момент те влизат във връзка с Белите Братя, 
които като Огнени езици слизат над тях и те са вече готови 
за работа. От този момент нататък почват своите проповеди 
и поучения. От този момент, както се казва, се заражда 
Християнството. Защото всичко, което те са чули и видели, 
постепенно възкръсва в тяхното съзнание. Същевременно 
техните духовни очи са отворени и те виждат в Духовния 
свят, където всичко е записано и със Светлината, която 
получават от Белите Братя, които се свързват с тях, в тях-
ното съзнание узрява и се оформя учението, което има да 
носят по света. След Петдесетница те постепенно се пръскат 
по света и носят новото Евангелие, новата Блага вест, която 
те са получили от своя контакт с Духовния свят. 

Все по това време, апостол Павел, който до тогава беше 
гонител, преживява срещата си с Христос при Дамаск, 
духовните му очи се отварят. Той вижда Възкръсналия 
в Неговото светещо и преобразено тяло, което прониква 
цялото духовно пространство и той се присъединява към 
другите апостоли. 

Оттук започва началото на Християнството като Учение 
за Живота, както Учителят го нарича. Учителят казва, че 
Християнството не е някаква философия, а е Учение за 
Живота. Под философия в съвременен смисъл на думата 
се разбира спекулативно учение, което е плод на човешкия 
интелект. А под Учение за Живота се разбира това учение, 
което е една жива опитност, нещо преживяно и проверено 
много пъти. Но това не значи, че Християнството е само ед-
но морално учение, което дава норми и правила за живота. 
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Животът трябва да се разбира в най-широк смисъл, а не 
само в неговото физическо приложение. Учителят казва, че 
физическият живот е само сянка на истинския живот. И 
когато се говори, че Християнството е Учение за Живота, то 
разбираме Живота в широк смисъл. Животът се проявява 
в три направления: физическият живот на личността, 
който се изразява в мислите, чувствата и желанията, 
които са свързани с мозъка и тялото. Животът на Душата, 
който се изявява в духовни изживявания и опитности, 
свързани с Духовния свят. Когато съзнанието е пробудено, 
Душата предава тези опитности на земния човек. Най-
после животът на Духа, който е във връзка със светлите 
възвишени духове и има велики и възвишени мисли и идеи, 
които мъчно достигат до обикновеното съзнание. Но когато 
съзнанието е пробудено, Духът прави контакт със земния 
човек и предава своите мисли и идеи като вдъхновение. 
Така че, когато се казва, че Християнството е Учение за 
Живота, трябва да се разбира Живота в широк смисъл, 
проявен в трите свята. То дава методи и правила как човек 
да развие своите духовни очи и уши, за да влезе в контакт 
с Възвишения свят. 

Когато Учителят казва, че Християнството не е някак-
ва спекулативна философия, а е Учение за Живота, някои 
разбират това много материалистично и казват, че в Хрис-
тиянството няма нищо мистично, нищо окултно, а е едно 
просто учение за живота. Това е много повърхностно 
разбиране на мисълта на Учителя. Защото физическият 
живот е само сянка на Живота, той е реален колкото 
е реална сянката, но той няма самостоятелна реалност. 
Защото аксиома е в Окултната Наука, че физическото 
е проявление на духовното. И Гьоте, който е разбирал 
този закон, казва: "Всичко преходно е символ на вечно 
Божественото, което се проявява". И когато Учителят гово-
ри, че Християнството е Учение за Живота, Той разбира 
Великия Живот, за който е казано в Евангелието на Йоан: 
"... И в Него бе Животът, т.е. в Словото бе Животът и 
Животът бе Виделина на человеците". Следователно, когато 
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Учителят говори, че Християнството е Учение за Живота, 
Той разбира онзи Живот, който изтича от Словото, от 
висшето разумно Начало, а не само от физическия живот, 
който е сянка на истинския Живот. В беседата "Сродните 
души" Учителят като говори за четирите съзнания, казва: 
"Животът не седи в съзнанието и самосъзнанието, а в 
подсъзнанието и в свръхсъзнанието, които са достояние на 
Душата и Духа". 

По-нататък в отделна глава ще се спра на Християн-
ството като философия на Живота, направена по мисли от 
Учителя. 

С призоваването на учениците Христос образува най-
вътрешния кръг, с което открива своята Окултна Школа, 
която образуваше най-интимната среда, в която Той 
изнасяше Своите беседи. В тях излагаше Принципите, 
законите и методите, върху които е обоснован Живота и по 
които като се работи, всеки може да развие своите вътрешни 
сили и да влезе във връзка с Духа. След това кръгът се 
разширява, образува се втория кръг на 70-те и още по-
широкият кръг на всички, които слушат публичните беседи 
и проповеди на Христос. С откриването на Школата и с 
публичните проповеди, които Христос провежда навсякъде 
между народа, можем да кажем, че се е поставило началото 
на Християнството като Окултна Школа и като Учение за 
духовно ръководство на народа, като религия на Любовта, 
която навлиза в света, за да отвори Пътя на човека към 
Бога. 

Защото само Любовта е Пътят, който води към Бога. 
И Христос казва: "Аз съм Пътят, Истината и Животът". А 
Христос е изявената Любов, която работи по законите на 
Божествената Мъдрост и има за обект Истината и Живота. 
Затова и Учителят в мотото на младежкия клас казва: "Само 
светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината 
е скрит Животът". Докато човек не намери Истината, той 
не може да придобие истинския Живот. А за да намери 
Истината, трябва да влезе в Пътя на Любовта. За да влезе 
в Пътя на Мъдростта, той трябва отвътре да е привлечен от 
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Любовта - Отец отвътре да го е събудил за този Път. Без 
това вътрешно пробуждане нищо не може да се постигне. 
Затова и Христос казва: "Никой не може да дойде при 
Мене, ако Отец Ми не го привлече". 

Със слизането си на земята и с образуването на 
Школата Христос донесе на земята Божественото Уче-
ние, което беше предал на хората още в рая. Но след 
изгонването им от рая те забравили всичко, каквото им 
било предадено и сега, със слизането си на земята Христос 
донесе това Божествено Учение и го проповядва, за да се 
пробуди у хората споменът за райския живот, където те са 
учили това Учение. И Платон, който е познавал този закон, 
казва: Ученето не е нищо друго, освен припомняне. По 
закона на асоциацията хората като слушат да им се говори 
Божественото Учение, постепенно в тяхното съзнание се 
пробужда това, което е вложено в тях, припомнят си го. И 
Христос това именно иска да направи - да накара хората 
да си припомнят това, което са учили някога в рая. Затова 
Той казва: "Царството Божие е вътре във вас". Царството 
Божие, това е Божественото в човека, това е Божественото 
Учение, което е вътре в нас и трябва да си го припомним, 
да го намерим вътре в себе си. А това става най-лесно, 
когато някой отвън ни го каже. Тогава по асоциация ние 
постепенно си припомняме това, което някога, в далечно 
минало сме учили и сме го знаели. 

Затова Учителят казва, че Християнството не е ново 
Учение. То е Учение, което хората са учили в рая, т.е. в 
Божествения свят и сега си го припомнят. 

Христос три години проповядва на народа и на учени-
ците и понеже той казва: Аз съм Светлината на света, 
Аз съм Животът, с тази Светлина и с този Живот Той 
въздейства на това, което спи дълбоко в човешката душа 
и му помага да се пробуди за нов живот. Най-напред той 
подготвя учениците, които след Неговото напускане на 
физическия свят да продължат Неговото дело на поливачи 
на Божествения зародиш, за да поникне и даде обилен 
плод. И Той им каза, че ще изпрати Светия Дух, който ще 
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им припомни всичко, което Той им е казал. И този Дух 
Святи се изля върху апостолите в деня на Петдесетница. 
Оттогава постепенно апостолите започнаха да се проявяват, 
да проповядват и разнасят Учението. 

Сега ще направя един кратък исторически преглед 
на развитие на Християнството след Възкресението на 
Христос. Както вече казах, след възкресението 40 дни Той 
е учил учениците, предавал им е вътрешното Учение и ги е 
подготвил да им се отворят очите и ушите, за да влязат във 
връзка с Онзи свят, от който е дошъл и в който сега отива 
пак. От този свят слязоха Огнените езици, чрез които върху 
учениците слязоха Белите Братя. Те са, именно, този Святи 
Дух и се вселиха в апостолите, тяхното съзнание се разшири 
и те придобиха голяма Светлина, и същевременно силата да 
изцеляват болни, да възкресяват мъртви. Така те станаха 
проводници на Духа, който носи Светлина и Живот. 

Пътят на развитието на Християнството след Петде-
сетница е описан в Деянията на апостолите от евангелист 
Лука. Лука казва в първа глава: "... като им се явяваше в 
течение на 40 дни и им говореше за Царството Божие, (т.е. 
за вътрешните закони на Живота), и като се събираше с тях, 
поръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното 
от Отца, за което чухте от Мене. Защото Йоан е кръщавал 
с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след 
много дни. И тъй, веднъж като се събраха, те Го попитаха, 
казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил 
царството, Той им рече: Не е за вас да знаете годините или 
времената, които Отец е положил в собствената Си власт. 
Но ще приемете силата, когато дойде върху вас Светият 
Дух и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, така 
и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като 
изрече това те Го гледаха, Той се възнесе и облак го скри от 
погледа им. И като се взираха в Небето, ето двама человека 
в бели дрехи застанаха при тях, които им рекоха: Защо 
стоите, та гледате към Небето? Този Исус, който се възнесе 
от вас на Небето, така ще дойде, както го видяхте да отива 
в Небето". 
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След Възнесението апостолите се връщат от Елеонския 
хълм, където е станало Възнесението в Ерусалим, където 
живеели заедно и между тях била и майката Исусова, 
и братята му прекарвали в молитва. По това време по 
предложение на Петър избират заместник на Юда Искари-
отски измежду тези, които са били отначало с Исус и 
апостолите. Хвърлят жребие между Юст и Матия и се пада 
на Матия, и той се присъединява към 12-те апостоли. В 
деня на Петдесетница, както били събрани, "внезапно стана 
шум от Небето, като фучене на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха и явиха им се езици като 
огнени, които се разделяха и седнаха по един над всеки от 
тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха 
да говорят на чужди езици, според както им даваше Духа 
да говорят". 

Слизането на Огнените езици над апостолите, казва 
Учителят, е слизането на Белите Братя, които се вселяват 
в апостолите и тяхното съзнание се разширява, и добиват 
сила. Това е един вид Посвещение. Защото и при древните 
Посвещения, като са извършвали акта на Посвещението, 
посветеният влиза във връзка с Духовния свят, със 
Съществата от този свят и придобива ново съзнание, става 
нов човек. И тогава Духът се изливал върху този, който е 
бил посвещаван. 

Казва се по-нататък, че в Ерусалим по това време 
имало много чужденци от разни краища на света. От 
шума се събрала една навалица около къщата и апостолите 
почнали да говорят на различни езици и хората се чудели 
как така да говорят на техния език, когато не го познавали. 
Когато Духът дойде в човека, той може да говори на 
всички езици. Някои ги считали за пияни. И тогава апостол 
Петър държал първата си публична проповед пред това 
множество и казал в отговор на тези, които ги правили 
пияни, че не са пияни, но че Духът се излял върху тях 
и те говорят на различни езици. Той им говорил за Исус, 
за Неговото Възкресение и Възнесение като им казал, че 
техните началници и те самите са Го предали на смърт, но 
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Той възкръснал. И Петър ги поканил да се покаят и да се 
покръстят в Името на Исуса Христа и ще бъдат простени, 
защото са го извършили от незнание и ще приемат Светия 
Дух. 

"Тези, които приеха поученията му, се кръстиха. И 
в същия ден се прибавиха около три хиляди души. И 
апостолите вършеха много чудеса и привличаха към 
себе си все повече хора. И всички вярващи бяха заедно 
и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си, 
и разпределяха парите на всички според нуждите на 
всекиго". Значи, те още от самото начало са образували 
братско общежитие, братска комуна, което е заветът на 
Христос и Неговата мисия да обедини хората в едно Велико 
Братство, където да ги обединява една Велика идея, Идеята 
на Любовта и Братството, а не кръвното родство. 

В трета глава се разправя, че Петър и Йоан отивали 
в храма и пред вратата имало един схванат от рождение, 
който просел пред храма. Той протегнал ръка пред Петър 
и Йоан за помощ. "А Петър с Йоан се взря в него и рече: 
Погледни ни. И той внимаваше на тях, като мислеше да 
получи нещо от тях. Но Петър му казва, че нямат сребро и 
злато, но му казва: В името на Исуса Христа Назарянина, 
стани и ходи. И като го хванал за дясната ръка, дигнал 
го и на часа нозете и глезените му добили сила. И влезе 
заедно с тях в храма и всички се чудеха". И хората се 
събрали около апостолите и Петър започнал да им говори 
за Христос, как е бил предаден от техните наставници и 
убит и как възкръснал, и чрез Неговото Име той прави 
тези знамения. Той им казва: "Вие се отрекохте от Светия 
и Праведния, като поискахте да ви се пусне един убиец, 
като убихте Началника на Живота. Но Бог го възкреси 
от мъртвите, за което Ние сме свидетели". В проповедите 
си Петър винаги си служи с цитати от Стария Завет, за 
да убеди служителите си, че това, за което им говори, е 
предсказано от пророците и Моисей и казва: Защото Моисей 
казал: "Господ ще ви въздигне от братята ви Пророк, както 
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въздигна мене. Него слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл. И всяка душа, която не би слушала този Пророк, ще 
бъде изтребена от людете". 

И още докато говорел на хората, дошли свещениците 
и началника на храмовата стража и го арестували, като ги 
оставили да пренощуват в затвора, защото било привечер и 
на другия ден да ги изведат пред синедриона. И мнозина 
от тези, които чули тяхната проповед, повярвали и числото 
на повярвалите мъже стигнало до пет хиляди. На другия 
ден ги извеждат пред синедриона, които ги питат: "С каква 
сила или с какво Име извършихте това?", т.е. изцелението. 
Тогава Петър държал една проповед и пред тях, след което 
синедрионът, като ги смъмрил, заръчал да не говорят 
повече в Исусово Име". А Петър и Йоан им рекоха: Право 
ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете. И те 
пак ги заплашили, но ги пуснали, поради страха от народа. 
И след като ги пуснали, върнали се при своите и всички 
се радвали и славели Бога за Неговата Милост и за делата, 
които вършел чрез тях. 

"И като се помолиха, потресе се местото, където 
бяха събрани. И всички се изпълниха със Светия Дух 
и с дързост говореха Божието Слово. А множеството на 
повярвалите имаше едно сърце и една душа. И нито един 
от тях не казваше, че нещо от имота е негово, но всичко 
беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за 
Възкресението на Господа Исуса. И голяма благодарност 
почиваше над всички тях" 

По-нататък се разправя, как всички продавали имотите 
си и всичко донасяли на апостолите. След това се разправя 
историята на Анания и Сапфира, които като продали 
имота, скрили една част от парите и една част занесли 
на апостолите. И Петър рекъл: "Анание, защо изпълни 
Сатана сърцето ти да излъжеш Светия Дух и да задържиш 
от цената на нивата?". Значи Петър с ясновидски поглед 
е видял това и като го пита, го изобличава, и той пада и 
умира. След него и с жена му става същото. 
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По-нататък се казва: "И чрез ръцете на апостолите 
станаха много знамения и чудеса между людете... и още 
по-голямо множество повярваха в Господа, мъже и жени. 
Така щото даже изнасяха болни по улиците и ги поставяха 
на постели и легла, та като минаваше Петър, поне сянката 
му да засегне някои от тях". Понеже Петър правил много 
знамения и чудеса, говорил много и привличал народа 
към себе си, управниците се уплашили и "туриха ръце 
на апостолите и ги положиха в обща тъмница. Но Ангел 
Господен през нощта отвори вратата на тъмницата, та ги 
изведе и рече: Идете и застанете в храма, та говорете на 
людете всичките думи на този живот. Те като чуха това, на 
съмване влязоха в храма и поучаваха". И като ги потърсили 
на сутринта в тъмницата, не ги намерили. "Тъмницата 
намерили заключена твърде здраво и стражата стояла пред 
вратата, но когато отвориха, не намериха никого вътре. И 
докато се чудили какво е станало, дошъл един човек и им 
казал, че тези, които турнаха в затвор и ги търсите, са в 
храма и поучават людете". 

Тук имаме един окултен факт: излизане през затворена 
врата. Той може да има две обяснения. Първо, тъмницата е 
намерена заключена и стражите са на мястото си. Първото 
обяснение е, че Ангелът е дематериализирал апостолите и 
ги извел из тъмницата. Такъв случай имаме с Учителя, така 
че за мене това е най-вероятното обяснение. Учителят също 
така е бил задържан в полицията и когато Го потърсват, не 
Го намират там, при все че стражарят е стоял на вратата 
и е пазел. По-материалистично обяснение е Ангелът да е 
приспал стражата и да е отключил вратата, да ги е извел и 
пак да е заключил вратата. Това не че не е възможно, но 
е съпроводено с много условни неща, които трябва да се 
обяснят и е по-материалистично. От храма ги завеждат при 
синедриона, където им казват: "Нали ви строго запретихме 
да не говорите в това Име. Но ето, напълнихте Ерусалим 
с Учението си и възнамерявате да докарате кръвта на този 
човек върху нас. Петър и Йоан в отговор рекоха: Подобава 
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да се покоряваме на Бога, а не на човеците". След като 
Петър им държал една проповед, с която ги изобличил, те 
се ядосали и искали да го убият. Но Гамалаил, знамени-
тият законоучител, им казал: "Внимавайте да не излезете 
богоборци. Ако това учение е човешко, то от само себе 
си ще се разпръсне. Но ако е Божие дело, каквото и да 
правите, не може да го унищожите". Те го послушали и 
като ги набили, и им заръчали да не говорят повече в това 
Име, ги пуснали. Те се върнали при своите си радостни, "че 
се удостоили да претърпят опозоряване за Исусовото Име" 

В 6-та глава се говори, че вследствие на голямото 
нарастване на хората на общността, започнали да стават 
спорове за неправилното разпределение на благата. 
Дванадесетте събрали всички ученици и им казали: "Не е 
добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме 
на трапезата". Затова предложили да се изберат 7 души "с 
одобрен и изпълнени с Дух и Мъдрост, които да поставят 
на тази работа, а ние ще постоянстваме в молитвата и в 
служене на Словото". И избрали Стефан, мъж пълен с Вяра 
в Светия Дух, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармеон 
и Николая, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха 
пред апостолите и като се помолиха, положиха ръцете 
си върху тях". В това време учениците се увеличавали 
и много от свещениците се присъединили към тях. "А 
Стефан, пълен с благодат и Истина, извършил големи 
знамения и чудеса между людете". Това породило спор с 
някои и те като не могли да противостоят на думите му, 
го наклеветяват, че говорил хула против Мойсей и против 
Бога и го нападнали. Завели го в синедриона, където 
потвърдили същото обвинение. И всичките, които седели в 
синедриона, като се вгледали в него, видели лицето му като 
че беше лице на Ангел. 

В 7_ма глава се описва Стефан пред синедриона, където 
им държи голяма проповед. Те изпадат в ярост, извеждат 
го на края на града и го убиват с камъни. Като хвърляли 
камъни върху него, той се молел, казвайки: "Господи Исусе, 
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приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: 
Господи, не им считай този грях. И като рече това, заспа". 

Преди убиването му съблекли дрехите и ги оставили 
при един младеж на име Савел. 

По-нататък, в началото на 8-ма глава се разправя, че се 
подигнало голямо гонение в Ерусалим против църквата и 
множеството се разпръснало по юдейските и самарийските 
окръзи. "А Савел опустошаваше църквата, като влизаше 
във всяка къща, завличаше мъже и жени и ги предаваше 
на тъмницата". А разпръснатите по селата и градовете 
проповядвали Благовестието. Филип слязъл в Самария 
и там проповядвал Христа, изгонвал духове и изцелявал 
парализирани и пр. И настанала голяма радост в онзи град. 
Там живял и някой си Симон Влъхвата, който по-рано 
увлякъл хората в града с различни магии и той повярвал, 
като гледал чудесата и знаменията на Филип. Апостолите 
в Ерусалим като чули, че Самария е приела Учението, 
пратили им Петър и Йоан, "които като славиха, помолиха 
се за тях, за да приемат Светия Дух, защото Той не беше 
слязъл още нито на един от тях, а само бяха кръстени в 
Исус Христовото Име. Тогаз апостолите полагаха ръцете си 
върху тях и те приемаха Светия Дух". Симон Магът, като 
гледал това, пожелал и на него да предадат тази дарба, да 
предава Светия Дух с полагане на ръце, като предлагал 
пари за това. Петър го изобличил и той пожелал да се 
молят за него, за да му се прости това прегрешение. След 
това апостолите се върнали в Ерусалим. 

"А Ангел Господен говори на Филипа, казвайки: Стани, 
иди на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята 
за Газа". И той става, отива и намира един велможа на 
етиопската царица, който бил дошъл в Ерусалим да се 
поклони и на връщане седял на колесницата си и четял 
пророк Исайя. "А Духът рече на Филипа: Приближи се и 
придружи тази колесница". Филип се приближава и като 
вижда какво чете, пита разбира ли го и той казва, че не 
разбира и има нужда от обяснение. Той чел на онова място, 
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където пророкът говори за Исус и Неговата смърт. И той го 
попитал за кого се отнася това и Филип му казва, че това 
се отнася за Исус Христос. Почва да му говори за Него и 
Учението Му, и го кръщава с вода. "А когато излязоха от 
водата, Господният Дух грабна Филипа и скопецът вече не 
го видя и възрадван продължи пътя си. А Филип се намери 
в Азот и проповядваше Благовестието по всички градове, 
докато стигна в Кесария". 

Както от случката с Филип, така и от всичко казано 
дотук се вижда, че както апостолите, така и всички, които 
са възприели Учението, са били поставени във връзка с 
Духа и под Негово ръководство са вършили всичко. Целият 
Невидим свят, целият Окултен свят по това време е бил 
в голяма активност и е създавал благоприятна атмосфера 
за разпространение и приемане на Учението. Но също и 
противодействието от тъмните сили е голямо. 

В 9-та глава се говори за обръщането на Савел, след 
това за изцелението от Петър на парализирания в Лида и 
възкресението на Тавита в Йопия. Понеже това са важни 
моменти от живота на общността, ще се спра малко на тях. 

Савел отива в Дамаск с писмо от главния свещеник да 
преследва учениците Христови. Но на пътя пред Дамаск се 
случва чудото. "И на отиване, като наближаваше Дамаск, 
внезапно блесна около него Светлина от Небето. И като 
падна на земята, чу се Глас, Който му казва: Савле, Савле, 
защо Ме гониш? А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той 
отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез 
в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. А мъжете, 
които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже 
чуха Гласа, но не видяха никого. А Савел стана от земята 
и като отвори очи, не виждаше нищо. И водеха го за ръка 
и го заведоха в Дамаск. И прекара три дни без да вижда и 
не яде, нито пи". 

По-нататък се разправя, че в Дамаск имало един 
ученик на име Ананий и Господ му казва във видение да 
отиде на улица Права да попита в къщата на Юда за един 
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търсянин на име Савел, защото той се моли и е видял един 
човек на име Ананий да влиза и да полага ръцете си на 
него, за да прогледне. Но Ананий казва на Господа какво 
чул за този човек, че бил гонител, но Господ му казва: "Иди, 
защото той ми е съсъд избран да разглася Моето Име пред 
народите и царете, и пред израилтяните. Защото Аз ще му 
покажа колко много той има да пострада за Името Ми". 

Ананий намира Савел, полага ръцете си на главата 
му и му казва, че Господ Исус, който му се явил на пътя 
го праща при него, за да прогледне и да се изпълни със 
Светия Дух. И начаса паднаха от очите му като люспи и 
той прогледна. И стана та се кръсти и като похапна, доби 
сила и прекара няколко дни с учениците в Дамаск. И 
почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Син 
Божий". И понеже е проповядвал много дързостно, юдеите 
се наговорили да го убият, но учениците го пуснали през 
нощта през градските стени в един кош. Оттам той отишъл 
в Ерусалим и се стараел да се доближи до учениците, но 
те го избягвали като знаели кой е. Но Варнава го завел при 
апостолите, като им разправил как се обърнал към Господа. 
В същото време той почнал и в Ерусалим да проповядва за 
Христос. Юдеите и там поискали да го убият. Но братята 
като разбрали това, го завели в Кесария и оттам в Тарас. 

Обръщането на Савел е едно забележително явление 
в развитието на Християнството - най-върлият противник 
и гонител да стане най-ревностният разпространител. Това 
показва преди всичко, че Савел е бил готов отвътре и 
Христос го срещнал от етерния свят и му се разкрива като 
една Светлина, от която се чува Глас. Това е отваряне 
на духовните очи на Савел, а това отваряне не става по 
някакъв каприз, а вследствие на това, че той в миналото е 
работил, затова Исус казва: "Защото той ми е избран съсъд 
да носи Името Ми пред народи и царе". И забележително 
е, че само в една среща на него му се разкрива цялата 
Тайна на Голгота и той разбира мисията и значението 
на Христос, и е готов да се жертва за Него. Това е едно 
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Посвещение, за което не е необходимо никакъв физически 
йерофант да положи ръцете си, за да приеме Духа. Той 
приема Духа направо, без физическо полагане. После 
Ананий като посредник полага ръцете си, за да приеме 
Духа, но то е само, за да се спази формалната страна на 
Посвещението, което е вече извършено. 

Друго забележително в тази глава са двете знамения, 
които Петър извършва - изцеление на парализирания Еней, 
който е бил парализиран от 8 години и възкресението на 
Тавита. Изцелението става в град Лида, а възкресението 
в град Йопия. 

След това Петър отива в Кесария по нареждане на 
Духа, да кръсти римския стотник Корнелий. Докато още 
мислил в Йопия, Духът му казал: "Ето трима човеци те 
търсят. Стани, слез та иди с тях и никак не се съмнявай, 
защото Аз съм ги пратил". Петър се явява пред тримата 
пратеници и те му казват, че са изпратени от Корнелий, 
стотника, праведен човек, който се бои от Бога и на когото 
Ангел се явил в отговор на неговата молитва. Той го 
отпратил при Петър, за да му покаже какво да прави. 

Тук с Петър става един вътрешен обрат. Дотогава той 
е бил ревностен юдеин и е считал, че които от езичниците 
искат да приемат Христос, трябва преди всичко да приемат 
юдейската религия. Но преди да го повика Корнелий, той 
има видение - спусната плащеница и в нея различни жи-
вотни и Глас му казва да стане и да яде. И затова казва на 
римлянина: "Вие знаете, колко незаконно е за един юдеин 
да има отношение или да дружи с иноплеменници. Бог 
обаче ми показа, че не трябва да наричам никого мърсен 
или нечист. Затова щом ме повикахте, дойдох. По коя 
причина сте ме повикали?" 

След това Корнелий му разправя, че в отговор на него-
вите молитви му се явил Ангел в човешка форма и му казал 
да го повика, "за да ми кажеш все, що ти е заповядано от 
Господа. Петър отвори уста и рече: Наистина, виждам, че 
Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който Му 
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се бои и върши правото и Му е угоден". Оттук се вижда, 
че Петър окончателно разбира, че във всички народи има 
готови хора да приемат Христос и да Му служат. И след 
това той разправя подробно на Корнелий и на неговите 
близки за Христос. "Докато Петър още говореше, Святият 
Дух слезе над всички, които слушаха Словото и след това 
Петър ги кръсти в Името на Исуса Христа". 

В 11-та глава се разправя, че след като Петър се върнал 
в Ерусалим, тамошните братя от юдейски произход, като 
научили, че е бил с езичниците, почнали да го укоряват 
и той им разправил подробно всичко, както е станало и 
те се зарадвали, че Бог се открива и на езичниците. След 
това се разправя, че разпръснатите поради гонението след 
убийството на Стефан, стигнали чак до Финикия, Кипър 
и Антиохия, като само на юдеи възвестявали Словото. 
Обаче между тях имало някои киприяни и киринейци, 
които като пристигнали в Антиохия, говорили и на гър-
ците за Христос. Тук вече проповедта излиза извън юде-
ите и преминава освен към римляните, и към елините. 
Това е също важен момент в развитието на първичното 
Християнство, от което се вижда, че съзнанието на уче-
ниците все повече се разширява и те разбират, че Христос 
не е дошъл само за евреите, но за всички народи и че 
мисията на новото Учение е универсална - трябва да 
проникне във всички народи. И там голямо число човеци 
се обърнали към Господа. 

Апостолите в Ерусалим, като научили за това, изпра-
тили Варнава в Антиохия. Той бил добър човек, пълен със 
Светия Дух и с Вяра. И още много хора приели Учението. 
Тогава той отишъл да търси Савел. И като го намерил, 
довел го в Антиохия, престояли там цяла година и въвели 
в Учението много хора. И първо в Антиохия учениците се 
нарекли християни. По това време пристигнали от Еру-
салим пророци, които обявили, че ще има глад и затова 
братята от тази страна събрали помощи и ги изпратили чрез 
Варнава и Савел в Ерусалим. 
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В 12-та глава се разказва за гонението, предприето от 
цар Ирод против учениците и убил с меч Йоновия брат 
Яков и хвърлил Петър в тъмница. Но Ангел го извежда 
от тъмницата и той отива при събраните ученици в дома 
на Мария, майката на Йоан, чието презиме е било Марко. 
Понеже е важно освобождаването на Петър от тъмницата, 
ще го предам както е описано: 

"И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, 
Петър спеше между двама войници, окован в две вериги и 
стражи пред вратата вардеха тъмницата. И ето, един Ангел 
от Господа застана пред него и Светлина осия килията. И 
като бутна Петра по ребрата, разбуди го и рече: "Ставай 
бърже, и веригите паднаха от ръцете му. И Ангелът му 
рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогаз 
му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър 
излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от 
Ангела е действително, но си мислеше, че вижда видение. 
А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до 
железната порта, която води в града и тя им се отвори сама. 
И като излязоха през нея, изминаха една улица и Ангелът 
веднага се оттегли от него. И Петър като дойде на себе си 
рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати Ангела си и ме 
избави от ръката на Ирода и от всичко, каквото юдейските 
люде очакваха". 

Това освобождаване на Петър от тъмницата е пак 
едно окултно явление, което може да бъде обяснено по 
два начина: или че Ангелът го е дематериализирал и извел 
от тъмницата, или дълбоко е приспал всички стражи и 
войници и го е извел, като пък той се е материализирал. Но 
както и да е, Петър излиза с намесата на Духовния свят, 
който е винаги близо до нас и може да ни помогне. Но в 
това време учениците се молили усърдно и в отговор на 
тяхната молба се изпраща ангела. 

"Между това Божието Учение растеше и се умножа-
ваше. А Варнава и Савла като свършиха службата си, 
върнаха се от Ерусалим в Антиохия и взеха със себе си и 
Йоана, чието презиме беше Марко". 

293 



Влад Пашов 

В 13-та глава се казва в началото, че в Антиохия имало 
пророци и учители, които като постили и се молили, Светият 
Дух им казал: "Отделете ми Варнава и Савла за работата, за 
която съм ги призовал". Тогава, като постили и се молили, 
положили ръцете си над тях и ги изпратили. И така те, 
изпратени от Светия Дух отпътували за Кипър и там по 
различни градове проповядвали Словото Божие. В Пафа 
намерили някой си магьосник, лъжепророк, който дружал с 
управителя Сергей Павла, един разумен човек. Той повикал 
Варнава и Савел да чуе Божието Слово. Магьосникът се 
стараел да отклони управителя от вярата, но Савел, който 
се наричал и Павел го изобличил и му казал, че ще ослепее 
за това, и действително ослепял. Тогава управителят, като 
видял станалото, повярвал смаян в Господното Учение. 
Като обикаляли от град на град, стигнали в Антиохия 
Писимийска. Още преди да стигнат в Антиохия, Йоан се 
отделил от тях и заминал за Ерусалим. В Антиохия влезли 
в синагогата и Павел държал една знаменита проповед, от 
която мнозина повярвали в Учението. 

Като излезли от синагогата, езичниците ги молили 
да им проповядват тези думи и следната събота. Също и 
много юдеи повярвали и в следващата събота се събрал 
почти целия град да чуе Божието Слово. А някои от юдеите 
роптаели против Словото, но Павел и Варнава, говорейки 
дързостно, рекоха: "Нужно беше да се възвести първо на вас 
Божието Учение. Но понеже го отхвърлихте и считате себе 
си недостойни за Вечния Живот, ето защо се обръщаме към 
езичниците". Езичниците се радвали и повярвали всички, 
които били определени. А юдеите подстрекали невежи 
високопоставени жени и градски първенци против Павел 
и Варнава и ги изпъдили из пределите си. Те отърсили 
против тях праха от нозете си и заминали за Икония. Оттук 
се вижда, че Християнството постепенно прониква между 
езичниците, гърци, римляни и други. 

В 14-та глава се разказва, че Павел като говорил 
в синагогата, повярвали множество юдеи и гърци. Но 
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някои юдеи настроили езичниците против апостолите и 
множеството на града се раздвоило - едни били с юдеите, 
а други с апостолите. Искали да ги убият с камъни, 
но те се научили и избягали в Дикаонските градове -
Листра и Дарвия, и в околните им места проповядвали 
Благовестието. 

В Листра Павел изцерил един куц по рождение, като 
му казал: Стани и ходи! И той скочил и почнал да ходи. 
И хората като видели това, извикали със силен глас: 
"Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас" и 
искали да им принесат жертва от животни. Апостолите 
едвам ги възпрели. Те оприличили Павел на Меркурий, а 
Варнава на Юпитер. 

След това дошли юдеи от Антиохия и Икония, които 
настроили народа против апостолите. Те били Павел с 
камъни и го извлекли вън от града, като мислили, че е 
умрял. Но той оживял и влязъл в града. На другия ден 
заминали с Варнава за Дервия, където проповядвали и 
придобили много ученици. И като преминали през много 
градове, където наставлявали учениците и ги учили, че през 
много скърби трябва да влязат в Божието Царство. И като 
им ръкоположили презвитери на всяка църква, стигнали в 
Антиохия. Там разправили на братята и сестрите всичко, 
което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил 
за езичниците врата, за да повярват. Там преседяли доста 
време с учениците си. 

В 15_та глава се разказва, че някои юдеи християни 
дошли от Ерусалим в Антиохия и учили, че преди всичко 
езичниците трябва да приемат Моисеевото учение и да 
се обрежат, и тогава да приемат Новото учение. Павел и 
Варнава се съпротивлявали на това и братята наредили на 
Павел и Варнава да отидат в Ерусалим, да се съвещават с 
апостолите по този въпрос. На път за Ерусалим те минали 
през Финикия и Самария, където разправяли на братята 
за обръщането на езичниците. Като стигнали в Ерусалим, 
те разправили за своята дейност между езичниците и за 
повдигнатия въпрос за обрязването. 
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Тогаз се събрал Първият апостолски събор и взел общо 
решение да се отмени и отхвърли едно такова гледище, 
че езичниците трябва да се обрязват. Петър говорил в 
този дух, като разказал случаят с Корнелий, който приел 
Светия Дух. След това и Павел и Варнава се изказали и 
казали своите опитности в това отношение. Най-после и 
Яков, братът Господен заключил събранието, като казал, 
че това не трябва да се допуска, като се мотивирал 
с цитати от пророците. Тогава апостолите решили да 
изберат двама души, да ги пратят с Павел и Варнава в 
Антиохия, като писмено съобщават по тях решението на 
апостолите. Избрани са били Юда, наречен Варсава и 
Сила. Изпратените стигнали в Антиохия, събрали братята 
и им дали посланието на апостолите. И те като го прочели, 
се зарадвали. А Юда и Сила, които сами били пророци, 
увещавали братята с много думи и ги утвърдили в Пътя на 
Учението. Това станало през 51-ва година. 

След това Павел предлага на Варнава да обиколят 
всички места, където са проповядвали, за да известят 
братята и да ги видят как са. Варнава поискал да вземат 
и Йоан, наречен Марко, но Павел не се съгласил, понеже 
се отделил по-рано от тях. Тогава Павел и Варнава се 
разделили. Варнава взел Марко и отишъл в Кипър, а Павел 
взел със себе си Сила и минал през Сирия и Киликия, и 
утвърждавал църквите. После пристига в Дервия и Листра, 
откъдето взема със себе си и Тимотей, син на еврейка и 
баща грък. Като ходел по градовете, предавал им наредбата, 
определена от апостолите. Така църквите се утвърждавали 
във вярата и от ден на ден се умножавали числено. Като 
преминал през Фригийската и Галатийската земи, понеже 
им било забранено от Светия Дух да проповядват Словото 
в Азия и като дошли срещу Мизия, пожелали да отидат във 
Витания, но Исусовия Дух не ги допуснал. 

Като изминали Мизия, слезли в Трояда. Там Павел 
имал през нощта видение: Явява му се един македонец и го 
моли да отиде в Македония, за да им помогне. Той разбрал, 
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че Бог го праща в тази страна да проповядва и от Трояда 
се отправил към Самотраки. На следния ден в Неапол и 
от там във Филипи, който е бил главният град на онази 
част от Македония. В този град Павел преседял няколко 
дни. Неговата проповед в този град имала голям успех. Но 
един случай предизвикал гнева на гражданите и той бил 
хвърлен в затвора. Една мома от този град имала дарбата 
да пророчествува и вървяла след Павел, и казвала: Тези 
човеци са слуги на Всевишния Бог, който ви проповядва 
Път за спасение. Това правела много дни наред. Това 
дотегнало на Павел и той, в Името на Исус Христос 
прогонил този дух, който говорил чрез нея. Господарите 
на момата, като видели, че се лишават от една печалба, 
хванали Павел и Сила и ги завели пред управителя, 
като ги наклеветили, че смущавали народа със своите 
проповеди. И затова ги хвърлили в затвора, като ги 
оковали във вериги. През нощта става земетресение и 
вратата на затвора се отваря и веригите на всички падат. 
Началникът на тъмницата като се събужда през нощта и 
вижда вратата отворена, мислел, че затворниците избягали 
и искал да се самоубие. Но Павел му извикал да не прави 
пакост на себе си, защото те са вътре. Той ги завел през 
нощта в къщи, измил раните им, нахранил ги и сам 
повярвал. На сутринта градските управници пратили до 
началника наредба да ги пусне. Но Павел казал, че те 
трябва да дойдат да ги пуснат, защото казал, че те били 
римляни. Те дошли, извинили се и ги пуснали. След като 
излезли от тъмницата, срещнали са се с братята, които ги 
увещавали да си заминат. 

Като минали през няколко града, стигнали в Солун, 
където проповядвали и привлекли много юдеи и гърци 
към Учението. Но после се явили юдеи, които подбудили 
няколко лоши човеци да убият Павел и Сила, но техните 
приятели ги спасили и през нощта ги изпратили в Берия, 
където повярвали и много високопоставени гърци. Но и тук 
се явили противни сили, които противодействали. 
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Оттук Павел заминал за Атина. Тимотей и Сила 
останали още известно време там. В Атина Павел водил 
много разговори с юдеи и с гърци, с епикурейските и стои-
чески философи. Завели го в аеропага и искали ясно да 
им каже за какво говори. Павел застанал всред аеропага и 
казал: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. 
Като разглеждах града ви, намерих на един жертвеник 
надпис: "На Незнайния Бог". Онова, прочее, на което се 
кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. След като 
им държал една дълбока и прочувствена проповед, Павел 
•излязъл от аеропага. Там някои мъже се прилепили към 
него и повярвали, между които бил и Дионисий Аеропагит 
и една жена на име Дамар, и други с тях. 

В Атина, както и на други места, където имало условия, 
Павел редом с църквите, които основавал, е основал и 
Окултни Школи, където е говорил по-вътрешното, езо-
терично разбиране на Учението. Като ръководител на 
Школата в Атина той оставил Дионисий Аеропагит, който 
бил един египетски посветен и впоследствие написал много 
книги, най-забележителната от които е книгата за Ангел-
ската йерархия. 

По времето, когато Христос е бил на кръста, Дионисий 
Аеропагит е бил в Египет, в Пентаполис. Един ден, като си 
стоял, видял, че слънцето потъмняло и той си казал: това 
показва, че в този момент въплътеният Бог преминава през 
големи страдания. И действително в това време Христос е 
бил на кръста и минавал през големи страдания. И както 
се казва в Евангелието, слънцето потъмняло. След това той 
отишъл в Гърция и там се срещнал с Павел, приел Учението 
и станал един от видните му проповедници. 

От Атина Павел заминал за Коринт, където отседнал 
при един юдеин Акила и жена му Прискила, които скоро 
били дошли от Италия. И понеже имал същият занаят като 
тях, седял у тях и работел заедно с тях. Занаятът им бил да 
правят шатри. И всяка събота той разисквал в синагогата 
с юдеи и гърци, и се стараел да ги убеди. И мнозина от 
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евреите и гърците повярвали в Учението. И Господ казал на 
Павел във видение през нощта: Не бой се, но говори и не 
млъквай, защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и 
да ти причини зло, защото имам много люде в този град". 

Той останал в този град година и половина и ги 
поучавал в Божието Слово. Пак под влияние на противници 
и юдеи се подига гонение, но минава благополучно. След 
като се простил с учениците, заминал за Сирия с Акила 
и Прискила. Като стигнал в Ефес той ги оставил там и 
сам влязъл в синагогата, и разисквал с юдеите. От Ефес 
заминал за Кесария, оттам за Ерусалим, където поздравил 
църквата и после заминал за Антиохия. И като преседял 
там известно време, тръгнал да обикаля Галатийската и 
Фригийската страна, където утвърждавал учениците. 

Като минал през горните страни, Павел отишъл в Ефес, 
където намерил някои ученици. Той им казал: Приехте 
ли Святия Дух? А те му отговорили, че не са и чули, че 
има Свети Дух. Те били кръстени в Йоановото кръщение. 
Павел ги кръстил в Името на Исус Христос и като положил 
ръцете си на тях, Светият Дух дошъл на тях и почнали да 
говорят чужди езици и да пророкуват. Те били около 12 
души мъже. 

В Ефес Павел имал голям успех. Там повярвали в 
Учението и много заклинатели с магически формули, 
които почнали да употребяват формулата: "Заклевам ви 
в Исус, когото Павел проповядва". Но при един такъв 
случай беснуемият ги надвил и казал: "И Исуса познавам, 
и Павла познавам, но вие кои сте не ви познавам". Това 
станало известно на всички жители на Ефес и още повече 
спомогнало за разпространение на учението. Мнозина 
магьосници и заклинатели изгубили вяра в своето изкуство 
и изгорили заклинателните си книги. 

Големият успех на апостолите предизвикал смущение 
между неповярвалите езичници. Досега против Учението се 
обявявали юдеите, а сега на борба излезли и езичниците. 
Между тях първи врагове били тези, които били заин-
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тересувани от съществуването на езическия култ. Това били 
жреците и скулптурите на статуи, модели на храмовете и 
различни за тях украшения, от които те печелели голе-
ми суми. Идолоделците разбрали каква опасност ги 
заплашва. И някой от тях среброкопач на име Димитър, 
заедно с други като ги възбудил силно, негодували срещу 
Павел. А на езичниците казали, че храма на Артемида 
ще пропадне. Езичниците се изпълнили с ярост и в града 
започнали вълнения. Насъбрала се много голяма тълпа от 
народ. Павел искал да отиде между тях да им говори, но 
началникът на града го посъветвал да не се показва пред 
разбунтувалата се тълпа. Само благоразумната реч на 
началника на града успокоила хората. Той им казал, че 
Павел не е извършил никакво престъпление, нито е хулил 
богинята и ако Димитри има някакви претенции, има 
съдилища, да се отнесе до тях. След тези думи тълпата се 
успокоила и се разотишла. А Павел, като дал наставления 
на ефеските християни, напуснал града. Като посетил 
църквата, основана по-рано от него в Македония и Гърция, 
той отпътувал за Мала Азия. В град Милет той повикал 
презвитерите на ефеската църква и им дал наставления. Те 
предчувствали, че няма да видят повече лицето му и затова 
го изпратили с плач и ридание от Милет. 

На път за Ерусалим в Кесария, пророк Агаф му казал, 
че го очакват вериги в Ерусалим. Християните го молели 
да не отива в Ерусалим, но той отговорил: "Аз съм готов не 
само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за Името 
на Господа Исуса". Към Петдесетница, в 58 или 59 година 
Павел пристигнал в Ерусалим. 

Но ерусалимските юдеи били зле настроени против 
Павел и го следили. Те не могли да му простят за неговата 
измяна на юдейството и преминаване в Християнството, 
и особено за успеха му между юдеите извън Палестина. 
Също и мнозина от ерусалимските християни и юдеи били 
недоволни от него. Те не могли да се примирят с решението 
на апостолския събор да не се обрязват езичниците, които 
ставали християни. И едните, и другите създали настроение 
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в града срещу него. Целият град се развълнувал и като го 
видели в храма, уловили го. Когато щели да го убият, тогаз 
пристигнал началникът на гарнизона, хванал го, оковал 
го във вериги и го отвел в крепостта, за да го спаси от 
убийство. Целият народ вървял подир войниците, които го 
носили и викали да го махнат. Когато го въвели в крепостта, 
той помолил хилядника да каже нещо. И Павел почнал да 
говори пред насъбралия се народ, но те не го слушали 
и искали да го убият. Тогава хилядникът заповядал на 
стотника да го отведе и да го набие, за да каже защо 
викат срещу него. Тогава той казал, че е римлянин и те се 
уплашили. На сутринта го изправили пред синедриона, за 
да разберат защо го обвиняват. Но те искали да го убият, 
затова хилядникът заповядал на войниците да го вдигнат 
оттам. "И през следващата нощ Господ застанал пред него 
и рекъл: Дерзай, защото както си свидетелствал за Мене в 
Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим". 

След това 40 души направили заговор, че няма да ядат 
и пият, докато не го убият. Хилядникът научил това от 
племенника на Павел и наредил да го заведат в Кесария 
при управителя на Феликс, като му писал Писмо защо му 
изпраща този човек. Първосвещеникът Анания и риторът 
Тертул се явили пред Феликс и се помъчили да го убедят 
да предаде Павел на юдеите, те да го съдят, но той не се 
съгласил. Феликс сам се заинтересувал от личността на 
Павел и пожелал да чуе учението му за Христос. Затова той 
често го викал на разговор. Но той бил сменен и го оставил 
на следващия управител, като го държал две години. При 
новия прокуратор юдеите интригантствали против Павел и 
Фест, новият управител бил готов да им предаде Павел. 
Последният, като римски гражданин, поискал да бъде съден 
от съда на Кесаря. Фест се съгласил на това. В Кесария 
Павел прекарал повече от две години във вериги. Преди да 
изпратят апостола в Рим, цар Агрипа и жена му Вероника 
пожелали да го чуят. Речта на Павел произвела на цар 
Агрипа такова впечатление, че последният отбелязал на 
Павел: "Още малко и ще ни убедиш да станем християни". 
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Под строг надзор, заедно с други затворници, Павел бил 
изпратен в Рим. Пътуването било трудно и продължително. 
Най-после, в 61-та година Павел пристигнал в Рим. Там 
имало вече християнска община и учениците с радост го 
посрещнали. Нему било позволено да живее в частна къща 
под слаб надзор, но след две години получил пълна свобода. 
През това време Павел проповядвал Учението между юдеите 
и езичниците. За по-нататъшната дейност и съдба на Павел 
няма запазени подробни сведения. Предполага се, че след 
като е бил освободен, е извършил още едно пътешествие, но 
не се знае именно къде. Може би в Испания, както той е 
предполагал да направи това, за което загатва в Посланието 
към римляните, 15-та глава, 24 стих. Но по-вероятно е да 
е отишъл на изток, като е посетил различните християнски 
църкви, основани по-рано от него. Наново основал църква 
на остров Крит, като поставил за епископ своя спътник Тит. 
В 67-ма година той пристигнал в Рим, в най-големия разгар 
на гоненията на християните при император Нерон. Жертва 
на това гонение в 67~ма година станал и апостол Павел. 
Поради това, че бил римски гражданин, бил посечен с меч. 
През тази година жертва на гонението става и апостол 
Петър, който бил разпънат на кръст, надолу с главата. 

НАЧАЛО НА ГОНЕНИЯТА 

Християнството възникнало в средата на юдейството и 
юдеите били първите върли противници на Християнството 
в лицето на техните водачи, докато народът приемал 
Учението. Първото голямо гонение станало в 43-та година 
и жертва на гонението станал Яков Заведеев. Тогава Ирод 
искал да убие Петър, но Господ го извадил от тъмницата и 
го спасил. След това станало убийството на Стефан и най-
после, в 62-ра година намира смъртта си Яков Праведния, 
председател на ерусалимската църква. 
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В 67-ма година Веспасиян обсадил Ерусалим, но понеже 
бил провъзгласен за император, неговият син Тит продължил 
обсадата. Християните предвидили запустяването на града 
и се изселили към река Йордан, в град Пело, за което пос-
ле юдеите ги обвинявали като изменници на родината. 
Тит разрушил Ерусалим и храма. През време на обсадата 
загинали повече от един милион евреи. Но омразата против 
християните не стихнала. Сега те подтиквали езичниците 
римляни и други да гонят християните. И зад всяко едно 
гонение винаги стояли юдеите. 

Както вече казах, гоненията на християните идели от 
юдеите. Но след разрушаването на Ерусалим тези гоне-
ния престанали, но затова пък постепенно се засилили 
гоненията от страна на езичниците. Тези гонения ставали 
по различни причини, идвайки от една страна от широките 
народни маси, а от друга страна от интелигенцията и пра-
вителството. Причината за гоненията от тези три страни 
били различни. Широките народни маси ненавиждали 
християните, понеже ги считали за безбожници и хора преда-
дени на разврат. Тези гонения били повече инцидентни и 
стихийни. От друга страна езическата интелигенция счи-
тала християните за прости и суеверни хора и затова ги 
ненавиждала. По-сложни са мотивите на гоненията от 
страна на римската власт. В римската империя влизали 
много народи и техните религии били признати за законни 
и се отнасяли само за техните народи. Римската религия 
била общодържавна религия и тя била тясно свързана с 
държавата. Така че, политиката на държавата и религията 
били тясно свързани. 

В центъра на римската религия съществувал така 
нареченият култ на цезаря, според който Бог се проявява на 
земята в цезар, или казано по-просто, самият цезар е Бог. 
И всеки, който не се покланял на този цезар като на Бог, 
се явявал не само враг на религията, но и на държавата, 
защото цезарят е бил въплъщение на държавната власт. 
Всички народни религии се прекланяли пред цезаря като 
Бог, но християните не признавали цезаря за Бог и не му 
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отдавали нужната почит като на Бог, затова и самата власт 
предприела гонения против християните като врагове на 
държавата. 

Тези държавни гонения започнали от средата на трети 
век и продължили до средата на четвърти век, когато 
Християнството било признато за официална религия. 
Но гоненията от страна на езичниците започнали още 
към края на първи век. В тази обстановка е трябвало да 
работят християните и да преодоляват всички препятствия 
в своя път. Жертва на тези гонения в тяхното начало 
при император Нерон станали първо апостолите Петър и 
Павел в Рим, като Павел бил посечен с меч като римски 
гражданин, а Петър бил разпънат на кръст с главата надо-
лу. Нерон запалил Рим за свое удоволствие и обвинил в 
това християните, които били жестоко преследвани. Били 
хвърляни на зверове, запалвани живи като ги намазвали 
с катран, хвърляни в река Тибър, разпъвани на кръст, 
набивани на кол и всичко, каквото човешката жестокост 
може да измисли. Нерон е управлявал от 54-та до 68-ма 

година. Рим е бил запален в 64 - та-65 - та година, а Петър и 
Павел били убити в 67-ма година. 

Вследствие на гоненията християните се събирали 
в скрити и пусти места - в пещери, подземия, запустели 
сгради и т.н. 

Второто гонение на християните било от император 
Домициан, който управлявал от 81-ва до 96-та година. Той 
бил много мнителен и навсякъде виждал врагове както 
лични, така и на държавата и на римската религия. По 
негово време още не признавали християните като отделна 
общност, а ги считали като юдейска секта. 

Във времето на император Траян, от 98-ма до 117-та 

година, римското правителство започнало да гони христия-
ните за техните религиозни убеждения. Той вече не ги 
считал за юдейска секта, а за отделна религия. За начало 
на гоненията против християните послужил указът на 
Траян против тайните общества, който бил издаден не 
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специално против християните, но последните се оказали 
неволни негови нарушители, понеже били принудени да 
се събират тайно за извършване на своето богослужение. 
Този указ бил издаден в 99-та година. От указа на Траян се 
възползвали фанатиците езичници и жреците, и довеждали 
на групи християните на съд. В царуването на Траян 
умрели от мъченическа смърт 120 годишният ерусалимски 
епископ Симеон, разпънат на кръст, Играни Богоносец, 
епископ антиохийски и Климент, епископ Римски, който бил 
зато-чен в Херсон (Крим), където Св. Кирил, откривателят 
на славянската азбука открил по-късно костите му и ги 
пренесъл в Рим. 

В своите отношения към християните се ръководили от 
указа на Траян и приемниците му императори - Адриан, 
царувал от 117-та до 138-ма година и Антоний Пий, царувал 
от 138_ма до 161_ва година. Ако в тяхното царуване и да е 
имало малко подобрение на положението на християните, 
то е имало частичен характер. Така Андриан издал декрет, 
с който забранявал да се убиват християните по искане 
на възбудената тълпа, а предписва строго да се извършват 
правилно съдопроизводство със съблюдение на всички фор-
малности. Но това обикновено не се спазвало от местните 
управители. 

Една от жертвите на гоненията от времето на Адриан 
било семейството, което се състояло от майка и три дъщери 
- Вера, 12 годишна, Надежда - 10 годишна и Любов - 9 
годишна. Трите дъщери били обезглавени с меч пред 
лицето на майката и тя умряла от мъка. 

При Антоний Пий, в 155 -та-156 -та година бил изгорен 
на клада Поликарп, епископ Смирненски. 

При Марк Аврелий, царувал от 161-ва до 180-та година, 
положението на християните станало особено тежко. Ма-
кар и да не е издал особени закони по отношение на хрис-
тияните, с неговото име са свързани най-жестоките го-
нения на християните. През негово време империята била 
сполетяна от много бедствия и простият народ приписвал 
това на безбожните християни, които изгонили боговете с 
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тяхното безбожие. И само малък повод бил достатъчен, за 
да се почнат жестоки гонения. Повод за това послужил 
указът на Марк Аврелий против суеверията. Този указ не 
се отнасял непосредствено до християните, а бил във връзка 
с появата на много гадатели, магьосници и врачки, които 
изпълвали общественото бедствие и увличали народа след 
себе си, като го вълнували със своите предсказания. Най-
силни и жестоки били гоненията в Мала Азия и галските 
градове Лион и Виена. През време на тези гонения станали 
жертва хиляди християни. Във време на това гонение от 
мъченическа смърт загинал в Рим Юстин философ в 165-та 

година със своите ученици и в Лион 90 годишният лионски 
епископ Потин, и други. 

След Марк Аврелий жестоки гонители на християните 
бил Септимий Север, царувал от 193-та до 211-та година. 
В началото на своето царуване той бил даже приятел на 
християните и дружал с тях. Но при едно пътуване на 
изток бил поразен от разпространението на Християнството 
и опасявайки се за целостта на империята решил да 
задържи разпространението на Християнството. Той издал 
закон през 202 -ра година, с който под страх на тежко 
наказание се забранявало да се приема Християнството. 
Разпорежданията на императора изглежда се отнасяли 
само до нови членове на Християнството. Онези пък, 
които били християни от по-рано, не били застрашени от 
ударите на този закон. Но местните управители приложили 
закона против всички. Във време на това гонение умрял 
от мъченическа смърт в Александрия Ритор Леонид, баща 
на знаменития Ориген и девицата Патоемиена, в Лион 
епископ Ирений, в Картаген - Флавий Перпетуа и робинята 
Фелиция. 

След Сптимий Север християните в продължение на 
30 години се радвали на мир. През това време римският 
престол заемали така наречените императори-еклектици. Те 
били под влияние на неоплатониците, които считали, че във 
всяка религия има нещо хубаво и истинно - поради това 
те се отнасяли с уважение към всички религии, а някои от 
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тях поставяли Християнството по-високо от всички други 
религии. Така Александър Север, който царувал от 222 -ра 

до 235-та година се отнасял с уважение към личността на 
Исус Христос. Бюста на Христос стоял в неговата молитвена 
стая редом с бюстовете на езическите богове. Изречението 
на Христос "Което не желаеш за себе си, това не прави на 
другите" много му се харесало и го поставил за девиз на 
много обществени сгради. На езичниците той препоръчвал 
да се ръководят от примера на християните при избирането 
на кандидати за обществени длъжности. 

При приемника на Александър Север, Максимин 
Тракиецът, от 235-та до 238-ма година, станали малко гоне-
ния на християните, но те засегнали главно епископите, 
свещениците и дяконите. Християните се радвали на 
спокойствие и при приемника на Максимин, император 
Гордиян, който царувал от 238-ма до 244-та година. Също така 
християните се ползвали със спокойствие и при император 
Филип Аравитянина, царувал от 244-та до 249-та година. За 
тях имало предание между християните, че те били тайни 
християни, но всъщност те били повече неоплатоници. В 
това време Християнството се разпространило толкова 
много, че в цялата империя нямало град или село, където 
да нямало християни. 

От втората половина на трети век, по времето на 
император Децитраян, гоненията против християните 
встъпват в нова фаза на развитие. Досега в гоненията 
против християните голямо участие вземали народните 
маси. Правителството понякога даже сдържало стихийните 
избухвания на тълпите против християните, изисквайки 
да се съблюдава по отношение на тях законите на съдо-
производство. Сега вече гоненията против християните 
възбуждало самото правителство. 

Римското правителство се убедило, че Християнството е 
несъвместимо с държавния строй на Рим и си поставило за 
задача съвършено да задържи разпространението му и да 
заличи последователите му от лицето на земята. Вследствие 
на това гоненията придобили систематичен характер и 

307 



Влад Пашов 

станали повсеместни. Всички християни, независимо от пол, 
възраст и обществено положение, били преследвани. Такъв 
един рязък прелом на държавната власт към християните 
настъпил при Десций Траяна, от 249-та до 251-ва година. Той 
издал едикт за поголовно гонение на християните. Всички 
местни управители били длъжни да гонят християните. От 
християните се искало да принасят жертва на езическите 
богове като признак, че са се отказали от Християнството. 
Правителството било убедено, че християните сами по 
себе си не са били лоши хора, обаче тяхната религия то 
считало като опасна за държавния строй. През време на 
тези гонения загинали много видни християнски епископи 
и свещеници. 

В течение на това гонение от страна на властта, 
простият народ изменил отношенията си към християните 
и започнал да им съчувства и да ги подкрепя, както можел. 
Особено очебийно и в голяма степен такова съдействие 
простите езичници оказали на Дионисий Александрийски. 
Той, заедно с други четирима презвитери, бил задържан 
под стража. Селяни езичници, които се били събрали 
на сватба, като научили за това, отишли там, където 
били задържаните и ги освободили. Също има и много 
други случаи на помощ от страна на простия народ на 
християните. Гоненията при Деция, макар и да траели една 
година, взели много жертви. 

След Деций жесток гонител на християните бил 
Валериян, от 253-та до 260-та година. В първите години 
на неговото царуване християните се ползвали с такава 
свобода, каквато не са имали и при императорите неопла-
тоници. Но след четири години, към 257-ма година, той 
също става страшен гонител на християните. Той издава 
два едикта против християните. С първия се забранява на 
християните да се събират на богослужение и да посещават 
гробищата. Виновните в това били пращани на заточение 
или убивани. С втория едикт, издаден в 258-ма година се 
предписвало всички епископи и всички служебни лица да 
се заставят да се откажат от Християнството, като им се 
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конфискуват имотите и ги лишат от всякакви права, и ги 
убивали. Жертва на тези гонения станали много епископи, 
дякони и презвитери. Езическият народ симпатизирал на 
мъчениците и ги подкрепял, както можел. 

При приемника на Валериан, Галиена, от 260-та до 
268-ма година, настъпила промяна в отношението към 
християните. Този император бил еклектик в религиозно 
отношение, подобно на Александър Север и във всяка вяра 
намирал нещо добро, достойно за уважение. Поради това 
той се отнасял благосклонно към християните. Отменил 
несправедливите наредби на своя баща против християните 
- за ходене на гробищата и за конфискуване на църковните 
имущества, но при все това християнската религия си 
оставала още непозволена. Издадените по-рано закони 
против християните не били отменени. Затова и при този 
император имало случаи на мъченичества. При все това 
християните се ползвали мълчаливо с известна свобода. 
След Галиена християните при официална непозволеност 
на своето положение повсеместно се ползували с мир 
в течение на 40 години, до встъпването на престола на 
Деоклетиян, който царувал от 284-та до 305-та година. 
Почти в течение на 20 години той не гонел християните, 
но той питаел към тях враждебни чувства по религиозни 
и държавни съображения. Всяко негово стълкновение с 
християните на религиозна почва трябвало да свърши 
с трагичен резултат за последните. Така още в първите 
години на неговото царуване, по негова заповед в Рим били 
умъртвени мъченически няколко християни за отказа им да 
вземат участие в националния култ. Той изгонил от своята 
свита всички християни и заповядал да се очисти войската 
от християните. В 303-та година Деоклетиян издал първия 
едикт против християните. Християните се лишавали 
от всички права, богослужението им било забранено и 
храмовете им обречени на разрушение. 

Първи жертви на тези гонения станали Никомодийските 
християни. Тяхната църква, която била най-хубавото зда-
ние в града, била разрушена до основи. Деоклетиян бил 
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под влияние на своя зет Галерий, който бил управител на 
източната област. Неговата жена и дъщеря му били тайни 
християни. Това много го озлобило. Гоненията продължили 
и след Деоклетиян. Но гонителите най-много се смущавали 
от факта, че езическото общество не вземало участие в 
гоненията на християните, а заставало на тяхна страна. 
Даже в редовете на римската администрация гонението 
не срещнало съчувствие. Мнозина от римските управители 
явно не изпълнявали задължението да избиват християните 
и са ползвали най-нищожни поводи, за да заобиколят 
закона и да пуснат християните на свобода. 

При такива условия римското правителство съзнало 
най-после, че гоненията против християните представлява 
безсмислена кланица, непостигаща своята цел. Сам Галерий, 
вдъхновител на това гонение, решил да го прекрати. В 
навечерието на смъртта си и заедно с посочения от него 
император на изтока Лициний и западния император 
Константин, издали в 311-та година едикт за прекратяване 
на гоненията и предоставили на християните пълна 
свобода в работите и вярата. Едиктът оказал необикновено 
благотворно влияние над целия християнски свят. 
Религиозният ентусиазъм, завладял християните, не се 
поддавал на описание. Даже самите езичници се радвали 
на прекратяването на гоненията. Но гоненията не затихнали 
отведнъж. Кесарят на изтока Максимин не искал да 
признае нито императора Лициний, нито подписания от 
него едикт. На запад Максентий взел също такава позиция 
към император Константин и гоненията продължили. 

Но в 313-та година Максимин бил свален от Лициний 
и Максентий загинал в бой с Константин в 312-та година. 
След това за християните от цялата империя настанали 
спокойни времена. Така се завършила почти триста годиш-
ната борба на Християнството с езичеството. В тази борба 
против Християнството се съюзили всички тъмни сили на 
езичеството: предразсъдъци и суеверия, долните инстинкти 
на тълпата и могъществото на държавната власт. Но 
всичко това християните победили със силата на своето 
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вътрешно убеждение. Това тържество на Християнството 
било постигнато преди всичко с морални средства и висок 
дух. Но зад всичко е стоял Христовият Дух, цялото Небе, 
което е вдъхновявало последователите. Този ентусиазъм, 
това вдъхновение, което имали първите християни, които 
отивали с радост към смъртта показва, че те са имали 
съзнателна връзка с Невидимия свят и със светлите 
Същества, и са знаели от реална опитност, че човек не 
е тяло, а една жива Душа и един мощен Дух, който е 
способен да превъзмогне всички пречки, които се поставят 
на пътя му. Победата на Християнството е победа на Духа 
над инстинктите на низшата човешка природа. 

Говорейки за окултните причини при гонението на 
християните, Учителят казва, че главната причина, поради 
която християните бяха гонени, е неприложението на 
Учението от тяхна страна. Общоизвестно е в Окултната 
Наука, че всяка идея, която слиза от висшите светове, 
носи със себе си големи енергии и сили. И колкото от по-
възвишен свят иде една идея, толкова по-голяма енергия 
и сила носи тя. Първите християни, като се почне от 
апостолите, като приеха окултните идеи, които Христос 
им предаде, приеха в себе си и силите, и енергиите, които 
тези идеи носеха в себе си. А всяка една енергия трябва да 
се впрегне на работа, иначе тя ще предизвика експлозия. 
А енергиите, които бяха вложени в идеите на Христос се 
турят в работа, като се приложат тези идеи в живота. И 
понеже първите християни не приложиха идеите, които 
Христос им даде, енергиите, които те носеха се подпушиха 
и за да намерят изход, предизвикаха гонения от страна на 
езичниците. 

Този закон се отнася за всички окултни общества от 
всички времена и епохи. Затова окултните идеи трябва 
не само да се приемат, но и да се прилагат, за да не 
става експлозия, която ще се изрази по различни начини. 
Гоненията на Христос се дължат пак на същия закон, само 
че тук причината не е в Христос, а в юдеите. Те от своя 
страна бяха приели известни идеи от техните Мистерии 
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и като не ги прилагаха, избиха в гонение на Христос. 
За враждебността на юдеите против Христос има много 
други дълбоки причини, за които сега няма да говоря. 
Приложението, за което става въпрос, бива индивидуално 
и колективно. 

Но след преставането на гоненията и след признаването 
на Християнството за официална религия в 353"та година 
Християнството изгубило своята вътрешна сила и се 
превърнало в в една външна религия. Вътрешната връзка 
постепенно се изгубила и този Дух, който въодушевявал 
всички християни до последните мъченици в началото 
на четвърти век, се оттеглил, защото и самите християни 
възприели само буквата на Учението и изгубили вътреш-
ното разбиране на Учението и постепенно от гонени и 
преследвани, станали гонители на онези, които държали 
за вътрешното разбиране на Учението, на истинските 
Христови последователи, което продължава и до днешни 
времена. Така в Християнството се оформила от една страна 
християнската църква, а от друга страна тайно и скрито 
продължавали да работят и до наши дни езотеричните 
групи, ръководени и вдъхновявани от Духа на Учителя 
Исус и неговият помощник апостол Йоан. 

ТРИТЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЪРВИЧНОТО 
ХРИСТИЯНСТВО 

Както се вижда от изложението на Деянията на 
апостолите, в развитието на първичното Християнство се 
очертават три центъра, от които се развиват три течения 
на първичното Християнство. Християнството се роди и 
получи първото си развитие сред еврейския народ, който 
се отличаваше с един консерватизъм и фанатизъм както в 
религиозно, така и в национално отношение. Те не приемаха 
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нищо ново, откъдето и да идеше то. Защото те вярваха, че 
са избран народ и са най-правоверните, и притежават най-
висше откровение, към което не може да се допълни нищо. 
Това се отнася за юдеите, а не за целия Израел. 

На второ място еврейският народ влиза в състава на 
грамадната Римска империя, която в религиозно отношение 
бе възприела култа на цезарите и в практическо отношение 
се е стремяла към световно господство. В Римската импе-
рия е съществувало узаконено робство и всички покорени 
народи се ползували с много малка свобода. Римската 
империя се е крепяла на военната сила на Рим и на неговия 
организаторски гений. 

На трето място сред обширната Римска империя 
проникнала гръцката култура, която имала зад себе си една 
богата философска мисъл и древните елевзийски Мистерии. 
В тази сложна обстановка на разбиране на живота се 
ражда и развива Християнството. Неговите първи апостоли 
излизат от средата на еврейския народ, повечето от Галилея, 
а по-малко от Юдея, но все пак от еврейски произход. 
Също така някои от тях, особено след Възнесението, били 
възпитаници на гръцката култура. Така че, Християнството 
се роди и разви всред водовъртежа на три култури, на три 
народности. В тази разнородна почва то трябвало да посее 
семената на Новото течение на Любовта, което по дух бе 
универсално като римския дух, израснало на основата 
на еврейското еднобожие и притежаващо широчината и 
дълбочината на гръцката философска мисъл. 

И затова виждаме, че първите апостоли гледат на 
Учението като на едно продължение и разширение на 
юдейската религия и затова отначало искали всеки от 
езичниците, който приеме Християнството, преди това да 
приеме юдейската религия с всички нейни разбирания, и 
най-вече закона на обрязването. Това становище поддържал 
отначало даже и апостол Петър. Но когато Павел и другите 
с елинска култура навлезли в Християнството, когато много 
хора с елинска култура станали християни, те приели 
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Новото учение, но не искали да приемат юдейската религия. 
Това породило спор и раздвоение между последователите. 
Юдеите държали на своето, езичниците държали също на 
своето и се стигнало, както видяхме, да се отнесе въпроса 
до събора на апостолите, който станал в 51-ва година в 
Ерусалим по предложение на Павел и Варнава. Те донесли 
възражението на учениците от Антиохия против искането 
на някои юдеи, езичниците, които са приели Християнството 
да приемат преди това юдейската религия. Апостолският 
събор решил въпроса в полза на езичниците, т.е. всеки 
езичник, който приеме Новото учение, не е длъжен да 
приема юдейската религия. Видяхме че Петър, който бил 
голям фанатик и консерватор, кръстил римския стотник 
Корнелий. 

Така още в началото на Християнството се очертали 
три центъра на християнска дейност, които постепенно 
се развиват. Първо като главен център на християнската 
дейност е бил Ерусалим. Вторият голям център на христи-
янската мисъл и дейност се развива в Антиохия и след това 
в Ефес, където са работили Павел и Йоан. Ерусалимската 
общност се е състояла предимно от юдеи. Антиохийската 
и ефеската общност са се състояли предимно от хора 
с елинска култура и разбиране. А в последствие, след 
предприемането на първото голямо гонение от страна на 
юдейската власт и разпръсване на апостолите, всички 
се разпръснали по различни страни в света и стигнали 
чак до Рим. Там, както ни показва традицията, основател 
на християнската общност е само апостол Петър, а след 
него вече там работи и Павел. Понеже те работили там, 
в сърцето на Римската империя, естествено, че работили 
в една среда, заквасена с римската култура, с римския 
начин на живот, с римския култ. В своето култово 
разбиране Рим беше повлиян от Египет, от египетската 
магическа волева култура, а и самите римляни били хора 
на волята и делото, което се отразило както върху езика 
им, така и върху техния религиозен култ. 
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И всички тези култури и разбирания за живота и техния 
характер дали своя отпечатък върху новоразвиващото се 
Християнство. Защото средата е фактор, макар и не пър-
востепенен, но все пак фактор. Както слънчевата светлина 
през различните среди претърпява различни пречупвания, 
така и Божествената Светлина на Християнството преминала 
през различните културни среди, все ще приеме техния 
отенък. Затова в развитието на първичното Християнство 
наблюдаваме три различни течения, оформили се всред три 
народности, в които се развива Християнството. 

Юдейските християни са оцветени от еврейския нацио-
нален дух и юдейското религиозно разбиране. Докато тези, 
които са минали през елинската култура, носят печата на 
тази култура - широк демократичен дух и философско 
разбиране на Учението. А течението, което се развива в 
Рим носи отпечатъка на сложния култов живот, който се 
развива в Рим. Там Християнството се среща с течението, 
което беше проникнало в Рим от Египет, с неговите маги-
чески церемонии. Животът в катакомбите бил един вид 
възраждане на живота, който се бе разиграл в пирамидите 
на Египет, разбира се в Светлината на Новото учение и в 
голяма степен профанизиран, в смисъл, че се взимало само 
външната страна, буквата, без да се разбира вътрешното 
съдържание на това, което се извършва. 

Церемониалната страна на юдейската религия идвала 
също от Египет. Но, както вече казах, в различните народи 
под влияние на местните култури, Християнството добива 
различни оттенъци. Така в Гърция и Мала Азия, която била 
един вид гръцка колония, първо християнският живот се 
явява, в повечето случаи, в неговото външно изражение 
като едно продължение на това, което е живяло в гръцките 
центрове на Мистериите. 

Но това не показва, че Християнството е нямало соб-
ствен характер, който да наложи на дотогава съществува-
щите разбирания за живота. Напротив, то промени из 
основи живота на тогавашния свят. То разруши всички 
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граници и форми, в които се изливаше живота на тога-
вашното човечество. Затова първото нещо, което отличава 
първичното Християнство, било неговата всеобгръщаща 
широта и топлота. То сближавало хората и народите, и 
ги правило да се чувстват братя, близки, деца на един 
Баща, човеци с общи интереси. Затова виждаме, че 
първоначалното Християнство започва с братски общежи-
тия, първата и най-естествена форма, в която се излива 
общия живот на първите християни. 

В Римския свят се борят две течения - пробудилата се 
човешка мисъл и култът на цезарите. Умственият елемент 
на човека, който по това време се заражда и укрепва, 
създава гордостта на личността, която живее в римляните. 
От този мисловен елемент, който придава сигурност на 
отделната личност, е произлязла и републиканската дър-
жавна форма на римляните. Култът на цезарите, който се 
противопоставя на това течение, е бил продължение на 
култа на царете-посветени. Цезарите минавали през едно 
декаденско посвещение, през едно изродено посвещение, 
което продължавало като се започне от наследниците на 
Александър Македонски - Селвекили и Птомеидите и 
се стигне до Юлий Цезар, след когото се изреждат цяла 
плеяда римски цезари, които задушавали свободната и 
прогресивна човешка мисъл. Този цезаров култ, както вече 
казах, се състоял в това, че чрез едно извратено посвещение 
те влизали във връзка с демоничните същества на света, 
които се проявявали като богове пред хората, и цезарите 
искали да бъдат обожавани като богове. Този култ е 
съществувал и между юдейските царе, които вървели по 
линията на Селвекилите, наследниците на Александър 
Македонски. Такива са различните Иродовци, за които се 
споменава в Евангелието и Деянията на апостолите. 

В 12_та глава в Деянията на апостолите ни е описан 
един такъв Ирод. В началото на главата виждаме как 
Ирод обезглавява Яков и хвърля Петър в тъмница. В 
края на главата виждаме Ирод да говори от своя престол. 
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Народът, който практикувал култа към цезарите, спонтанно 
признава, че Ирод черпи от Божествените сили. Когато той 
говори, народът извиква: Това е глас Божи, а не глас на 
човек. Непосредствено след това Лука описва ужасната 
смърт на Ирод, която е отговор на съдбата към претенциите 
на Ирод, че е Бог. Ирод започва гонението на християните 
като представител на тъмните сили, което се продължава 
от римските цезари, както видяхме от предишното изло-
жение. 

Когато говорим за римския свят като историческа 
основа на първичното Християнство, не трябва да гле-даме 
изключително на цезарството. Последното не е истин-
ското римлянство, което дължи своето възникване на 
пренесените в Рим декаденски мистерийни култове на ми-
налото. И забележително е, че в изложението на Деянията 
на апостолите Лука гледа със симпатия на римляните, като 
има предвид истинските римляни, а не култа на цезарите. 
Това е показано с образа на Корнелий с Фест и Феликс, 
римски управители в Юдея. Също така и командирът 
Клавдий Ливий и военачалника Юлий при закарването 
на Павел в Рим, които се явяват като съзнателни или 
несъзнателни съюзници на Павел срещу юдеите, които 
искали да го убият. В тези истински римляни Лука вижда, 
че те са предопределени да приемат Християнството. 

Когато се обърнем към ролята на юдейския елемент в 
раждането и развитието на Християнството, трябва преди 
всичко да знаем, че първите апостоли, които бяха ученици 
на Христос, бяха предимно мъже от Галилея, която коренно 
се различава от Юдея. В Галилея се кръстосвали различни 
идейни течения и галилеяните не били хора консервативни 
и фанатици като юдеите. Те били готови да приемат 
новото, което Христос донесе. И затова той започна своята 
проповед от Галилея. Галилея и Самария, които се намират 
в северната част на Палестина, се населявали от десетте 
израилеви племена, а Юдея на юг се населявала от двете 
племена - Юдиновото и Вениаминовото. 
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Царството на десетте племена се е състояло от хора, 
които са имали много по-голямо родство с езическите 
природни култове на предно-азиатските народи. Напълно 
последователното и строго отделяне на всяко езическо 
естество било извършено само от двете южни колена. 
Така се образувало юдейството като противоположност на 
езичеството. И ако има нещо вярно в сравнението, което се 
прави между дванадесетте апостоли, това ни показва, че 
и всред самия кръг на апостолите специфично юдейският 
елемент отстъпва назад пред галиео-израилския елемент. 
Както само две от племената били юдейски, така и само 
двама от 12-те апостоли били юдеи. 

С положителност се знае за Юда Искариотски, че е 
от юдейски произход и за евангелист Матей, но неговото 
юдейство е, така да се каже, притъпено от принадлежността 
му към есейството. Също и по-младият Яков, за когото се 
говори в Деянията на апостолите, че е бил епископ на 
Ерусалимската църква. 

Обикновено се мисли, че в юдейството е съществувало 
единно схващане за идването на Месия. Можем да 
различим най-малко 3-4 коренно различни схващания за 
Месия, които са се култивирали в три-четири различни 
юдейски групи. Първата от тези групировки е била тази на 
фарисеите. Те вярвали във възкресението на мъртвите като 
едно еднократно велико чудо, за което вярвали, че те отиват 
към него и го свързвали с великото чудо на идването на 
Месия. Те си имали свои тайни, свои Школи за занимание 
и членовете на тези Школи е трябвало да минат девет 
степени на вътрешно развитие. Целта на това развитие е 
била виждането на Бога. Но същевременно те имали девиз: 
Който види Бога, трябва да умре. Затова те се стремели 
към виждането на Бога, но същевременно се страхували 
от този момент. Затова те говорят за страх Божи. Този 
основен възглед бил пренесен върху очакването на Месия. 
Фарисеите са били проникнати от убеждението, че някога 
Месия, т.е. самият Бог ще застане видим пред човеците. 
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Обаче, да види човек Бога, значи човек да умре. Затова 
те можели да си представят идването на Месия само под 
формата на последен съд. Месия ще дойде като съдия на 
света и като го видят хората, ще умрат. Но същевременно с 
очакването на Месия е била свързана мисълта за чудото на 
възкресението от мъртвите. От великото загиване на света, 
така вярвали фарисеите, ще се издигне веднага новият Еон, 
новият цикъл на развитие, към който обаче тогава ще бъдат 
причислени само онези, които ще издържат изпитанието на 
Божия съд. Така вярвали фарисеите и така очаквали Месия. 
Затова те се страхували и се стремели да водят морален 
живот от страх, за да не бъдат отхвърлени от Месия. 

Едно второ течение има в юдейството, което очаквало 
Месия, това са садукеите. Те са били една династическа 
общност, потомци на едно семейство, от което са вземали 
първосвещеници на народа. Ето защо те още повече от 
фарисеите са били обърнати към миналото и пазенето на 
традициите на предците. За тях е било важно запазването 
на теократическия Принцип и най-високите служби се 
предавали на родствениците по кръв. Те, както и владе-
телските течения, които били завършили с култа на 
цезаря, живеели с прастари мистерийни принципи, които 
човечеството отдавна е надрастнало и затова те водили 
борба с всички живи Мистерии и са били против всякакъв 
вид езотеризъм. Според тях човек след смъртта продължава 
да живее в душата на своите потомци. Затова те са вярвали, 
че един човек, който остане без наследници, изгубва своето 
безсмъртие. Те придавали на идването на Месия народно-
политически характер, което се среща в епохата на първото 
Християнство. От тях Месия бил очакван като политически 
освободител и възстановител на юдейското царство, което 
ще се разпростре върху цялото човечество. 

Едно трето течение в юдейството от тази епоха е 
било това на есеите. Обаче есеите не са се ограничили 
само между юдеите, между тях имало хора от всички 
12 племена. Очакването на Месия за тях е имало чисто 
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религиозен характер. Това е било очакването на хората от 
народа, настроението на които е било насочено повече към 
приятелство с Бога, отколкото към страх от Бога. Затова 
есеите очаквали раждането на Спасителя по скромен 
начин, сигурни, че последният съд, който е бил свързан с 
Неговото идване, би намерил своето изпълнение в един по-
дълбок слой на съществуване. 

Сега да видим как се изявяват тези три течения между 
12-те ученици. Политическият оттенък на представата за 
Месия намира свой представител в Юда Искариотски. По-
рано говорихме за неговите схващания за Христа. 

В Яков, по-младият представител на Принципа на 
юдейското християнство, имаме застъпника на фарисейската 
представа за Месия. Преданието казва, че той бил облечен 
във висок чин в езотерично отношение от ерусалимското 
юдейство. В кръга на учениците той е застъпник на 
морализма и на придържане към Мойсеевия закон. 

В Матей виждаме един представител на есейските 
възгледи и с това излизаме от границите на чисто юдейския 
кръг на учениците. 

Преди събитието при Дамаск Павел е бил изпълнен 
с голяма вяра в Месия. И той вярвал, че идването му 
е близко. Но той не можел да признае, че Месия е бил 
въплътен в Исус от Назарет. След срещата, която има с 
Христос пред Дамаск за Павел става ясно, че Месия е 
вече дошъл. Но той вече разбира, че външният свят няма 
да се разруши и външно възкресение няма да има, както 
вярвали фарисеите, но старият свят вътре в човека ще се 
разруши и човек ще възкръсне вътрешно. 

Петър беше от Галилея, от Витсаида при Генисаретското 
езеро. И неговата душа като че е обладана от природните 
сили, които го карат да избухва отведнъж и отново да се 
оттегля в себе си. В тези центрове на Галилея трябва да са 
били живи още дълго време природните култове, сродни с 
тези на друидите, които си служили с природната магия. 
И ако Юда очаквал Христос като освободител на народа, а 
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Яков като миров съдия, можем да кажем, че Петър гледаше 
на Него като на Велик Маг. Когато дойде Великият Маг, 
тогава Той ще пренесе хората във велико изстъпление и 
екстаз. Копнежът към екстаз характеризира душата на 
Петър. Екстазът не дойде върху него като блаженство, той 
нахлу с гетсиманската мощ в неговото съзнание. Когато 
той не беше в състояние да се справи със силите, които 
нахлуха в съзнанието му при събитието в Гетсимания и 
когато се намираше в дома на първосвещеника, не знаеше 
вече действително какво става. Между Гетсимания и 
Петдесетница неговото съзнание мина през умиране и 
възкресение. Интересното е, че в Деянията на апостолите 
след Петдесетница Петър почва да се появява, но заедно 
с него винаги върви и Йоан, без да прави нещо или да 
говори. Той просто придружава Петър. Това не е случайно 
написано така. То си има свой дълбок смисъл. И Христос 
след Възкресението при един случай казва на Петър, че 
други ще го опасват и други ще го водят там, където той не 
иска. Така ние виждаме Петър между своя демон и своя 
гений. Петър беше удостоен с едно висше ръководство, 
което е олицетворено при първите събития след Петде-
сетница в образа на Йоан. Те са посочени заедно и в 
първите три Евангелия, когато те подготвят идването в 
Ерусалим и Тайната вечеря. На Тайната вечеря Петър 
се обръща към Йоан да научи кой ще предаде Христос. 
След хващането на Исус Йоан е този, който се застъпи за 
Петър да влезе в двора на първосвещеника. В утрото на 
Възкресението Петър и Йоан тичат заедно към гроба. И 
при виждането на Възкръсналия при езерото Йоан е този, 
който казва на Петър: Това е Господ. При поръчението, 
което Възкръсналия възлага на Петър, Петър, посочвайки 
към Йоан, запитва: Защо Йоан ги следва? Тогава Христос 
изговаря загадъчните думи: "Ако искам да остане той, 
докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене. И разнесе 
се между учениците тази дума, че този ученик нямаше да 
умре". Както казах, това придружаване на Петър от Йоан 
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е олицетворение на висшето ръководство, което той е имал. 
При освобождаването от тъмницата, за което се разказва 
в 12_та глава в Деянията на апостолите, на мястото на 
Йоан застава Ангелът. Той го замества и поема грижата и 
ръководството за съдбата на Петър. Едва тогава Петър се 
е домогнал до пълна самостоятелност. 

Седемте чудеса в Евангелието на Йоан са същевремен-
но седемте степени в Пътя на Ученика. И апостол Петър 
преминава последователно през тези степени. Последната 
степен Петър изминава в Рим, където той е вече напълно 
самостоятелен и където той противопоставя магията, към 
която неговото същество било предразположено от Га-
лилея, като изблик от проповядването на Христос, на 
магията на цезарството и на пренесения в Рим египетски 
елемент. 

Павел е бил така устроен още от началото на своя 
живот, че съдбата предварително го довежда до голяма 
универсалност. В него се сливат трите велики течения на 
тогавашното културно човечество. Езотеричното юдейство 
определя неговия духовен произход. Чрез майка си той 
изучил гръцки език и добил гръцка култура, а от баща си 
притежавал римско гражданство. Сливането на юдейството 
с гръцкото и римското естество било станало още в самото 
начало в него и то намери после своето изпълнение чрез 
това, че неговите дела се извършват в трите велики сто-
лици - Ерусалим, Атина и Рим. Той е бил един от най-
образованите хора на своето време, макар, че упражнявал 
занаята правене на палатки. Пред Дамаск Павел изпита 
великото изцеление на сляпородения. Очите му бяха 
отворени за сферата, в която Христос пребиваваше. 

В Пътя на своето духовно развитие Павел измина и 
седемте степени от Пътя на Ученика, за които говори и 
Евангелието на Йоан, за които споменах, когато говорих 
за Петър. В неговата съдба изживяването пред Дамаск 
отговаря на изцелението на сляпородения, което отговаря 
на шестата степен. Биенето с камъни в Листра показва, че 

322 



Историческият път на Бялото Братство 

сега вече започва умирането и Възкресението на Христос, 
което в Евангелието на Йоан е описано като възкресение 
на Лазар. Отсега нататък Павел е вече напълно свободен 
за своето дело. 

Така че, в първичното Християнство се развиват три 
главни течения, които произхождат от тримата апостоли -
Яков, Петър и Павел. От Яков води началото си юдейското 
християнство в Ерусалим. Павел е основател на гръцкото 
мирово християнство, а Петър, който взема средно място 
между двамата, е основател на римското християнство. 
В по-нататъшния ход на развитието на историята се 
запазва само Петровото течение, обаче скоро то е било 
изопачено чрез египтизирания цезарски Рим. Павловото 
течение, както и дейността на Йоан намират своето място 
в езотеричните християнски кръгове. Павловите послания 
и днес се четат в различните църкви, но се разбират 
само по буква, а Духът е отлетял от тях. А те са дълбоко 
езотерични, за което ще се спрем отделно по-нататък. 

Такъв е историческият път на Християнството от 
неговото основаване до неговото признаване за офици-
ална религия. 

14. СЪЩНОСТ И МИСИЯ НА 
ХРИСТИЯНСТВОТО 

Когато се говори за Същността на нещо, подразбира се 
Душата. Същината на човека е неговата Душа. Същината 
на Християнството е неговата Душа. А Душата на 
Християнството е самият Христос, който положи основите 
на християнската общност. До Негово време дадена общ-
ност се изграждала в кръга на определи кръвни връзки. 
Сега Христос изгражда една общност, която не почива 
на кръвните връзки, а почива на общността на идеите на 
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дадена група хора. Христос донесе известни идеи, които са 
идеите, които като зародиш са вложени във всяка човешка 
душа. 

Идеите, които Христос донесе, представят лъчи на 
Духовното слънце, което е самият Той. Те са проява на 
Любовта и Мъдростта, които живеят в Него и са негова 
Същина. Със Светлината на Мъдростта и с топлината на 
Любовта, които носи, Христос събуди Божествените идеи в 
душата на определен кръг от хора, които бяха подготвени 
и те образуваха първоначалната ядка на християнската 
общност. Това са дванадесетте ученици и след тях кръгът 
на седемдесетте, които възприеха благодатните лъчи на 
Духовното слънце и се пробудиха от дълбокия сън, въз-
кръснаха за нов живот. 

Християнството е първата общочовешка религия. 
До времето на Христос всички религии бяха народни и 
национални. Оттук произлиза мисията на Християнството 
- да обедини цялото човечество в едно семейство, в една 
общност. Това е основната идея и мисия на Християнството. 
Християнството има за задача да научи всички хора, че 
са братя и деца на един Баща. Те имат един Учител -
Христос. Християнството има за задача да научи хората, 
че като братя имат общи интереси и трябва да живеят 
като братя, а не да враждуват. Християнството разширява 
идеята за братството зад границите на кръвното родство и 
създава братство на духовна основа, където обединително 
звено са идеите. Тези идеи, както казах, идват от Христос, 
Великото духовно Слънце. При Възкресението си Той каза 
на учениците Си: Идете и проповядвайте това Евангелие 
между всички народи и Аз ще бъда с вас до окончанието 
на века. Значи, този Дух, това вътрешно сцепление и сила 
на християнските идеи иде от самия Дух на Христос, който 
сам работи за проникването на Неговите идеи в човешките 
души. Христос иска да проникне във всички души, за да 
ги направи безсмъртни, да събуди Божественото Начало 
в тях. Това е истинската мисия на Християнството - да 
посочи на хората Пътя към Бога, който е скрит дълбоко в 
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техните души и да даде методи за познаване и събуждане 
на този Бог, Който е вътре в душата. 

И Учителят казва: "Вие не трябва да се спирате върху 
отвлечената мисъл, че Христос седи отдясно на Бога, но 
трябва да гледате на Христос като на сила, която про-
никва цялата земя. Когато тази сила мине през всички 
същества, от най-малките до най-големите, тогава ще дойде 
освобождението на цялото човечество. Когато разпънали 
Христа, т.е. когато прекъснали течението на тези сили, 
на тези струи, навред настанал голям мрак. Всички хора 
почувствали тази тъмнина. Това е станало, защото Христос 
казва: "Аз съм Светлината на света". И казва още: Работете, 
докато е ден, защото иде нощ, когато никой не може да 
работи. И след това казва: Иде князът на този свят, който 
няма нищо общо с Мен. Следователно иде князът на 
тъмнината, на нощта, който няма нищо общо с Христос - с 
Великата идея на Любовта, която побратимява хората и ги 
прави свободни и силни. 

Така че, една от основните идеи в Християнството е да 
посочи на хората Пътя към Бога, който е скрит дълбоко в 
тяхната душа. И Христос казва: "Никой не може да дойде 
при Мене, ако Отец Ми не го призове и никой не може да 
отиде при Отца, ако Аз не му покажа Пътя." И казва още: 
"Аз съм Пътят, Истината и Животът." 

Някои ще кажат, че търсенето на Пътя към Бога 
е била целта и на древните Мистерии в Храмовете на 
Посвещение. Това е вярно. Но тогава този Път беше достъ-
пен за малцина избраници, а Христос искал да покаже 
един Път, достъпен за всички. Защото Христос искал 
всички хора да бъдат спасени, а не само единици. И затова 
това, което става в Храмовете на Посвещение в древните 
Мистерии, Той го изнесе открито пред целия свят и всеки, 
който намери сили в себе си, да Го следва доколкото може. 
А всеки, който направи усилие, ще намери сили в себе си, 
за да преодолява противодействието на материята, за да 
израстне. Защото човешките души са посадени в гъстата 
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материя, както житното зърно в земята. И както житното 
зърно под влияние на светлината и топлината на слънцето 
намира сили в себе си, за да излезе над земята и да 
израсте, да даде плод, така и всяка душа, под влиянието на 
топлината на Любовта и Светлината на Мъдростта може 
да преодолее противодействието на гъстата материя и да 
израстне за нов живот, да се пробуди ново съзнание в нея. 
Тези сили на Любовта и Мъдростта внесе Христос в света, 
за да създаде условия за пробуждане на човешките души 
и за излизането им от лабиринта на материята. Но затова 
трябва да се направи известно усилие. Затова Христос 
казва: Отсега Царството Божие насила се взема. Който се 
насили, той ще го вземе. Значи, от човека се иска да направи 
усилие над себе си, за да преодолее противодействието на 
гъстата материя, за да може да намери Царството Божие. 
Защото Христос казва още: Царството Божие е вътре във 
вас. А Царството Божие, това е Божественото Начало, 
което трябва да се пробуди във всяка душа. И тогава 
това пробудено Божествено Начало ще го въведе в своето 
Царство - безграничния Божествен свят. 

За да разберем мисията на християнството, трябва да 
познаваме състоянието на епохата, в която то се яви. Тази 
епоха се характеризира с пълен упадък - морален, духовен, 
а също и политически, и стопански. Това положение на 
нещата било резултат на направлението на силите, които 
действали по това време в човешките души. В тази епоха 
на всеобщ упадък и древните Мистерии били вече изгубили 
своето значение. Те били станали жертва на тъмните сили 
и бяха се превърнали в култове. Също така и народните 
религии бяха изгубили своето значение за възпитанието 
на широките народни маси. И ако така продължавали 
нещата, рискувало се да се дойде до голяма духовна 
катастрофа - да се изгуби едва зараждащата се човешка 
индивидуалност. За да се избегне тази духовна катастрофа, 
духовното ръководство на човечеството решило да вземе 
мерки и Христос, най-възвишеният в йерархията на 
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Ангелите, Първородният Божи Син, Логосът, Божественото 
Слово, слезе на земята. Със слизането Си на земята Той 
имал за задача първо да спре инволюционния процес, 
който бил извършил своята мисия и се превръщал в едно 
зло. С това Той обърна посоката на духовните сили, които 
действали в сферата на земята от низходящо във възходящо 
направление. След това Той трябваше да проникне в 
човешките души като една творческа сила, която да орга-
низира човешкия душевен живот и да даде условия за 
развиване на Аза в човека, на човешкото самосъзнание, 
за да може човек в бъдеще да осъзнае своя Божествен 
произход и своето достойнство като човек. 

Казано с други думи, в това време развитието на 
човечеството преминавало от колективното подсъзнание 
към развитие на самосъзнанието и след това се насочва 
към развиване на колективното съзнание. По такъв 
начин човешкото развитие върви от несъзнателното към 
съзнателното, в която фаза се заражда и развива човешкият 
ум, който има стремеж да проучи външния свят. Следващата 
фаза в развитието е космичното съзнание, когато в човека 
ще се развие интуицията и разумното сърце. Човек ще 
може да проучи обективно Духовния свят, в който навлиза 
развитието. Целият този процес на развитие не би могъл да 
се осъществи, ако Христос не беше слязъл на земята, ако не 
беше се явило Християнството на историческата сцена. 

Със слизането Си на земята Христос вля в остарялото 
тяло на човечеството нови Божествени сили, които са в 
състояние да го обновят и подмладят. Така стана възможно 
по-нататъшното развитие на човечеството в духовно и 
културно отношение. Целият прогрес на човечеството в 
духовно, културно и обществено отношение се дължи 
на Христовия импулс. Той е онази вътрешна сила, която 
стимулира развитието на човечеството във всички посоки. 
Той е като пролетното слънце по отношение на духовното, 
културното и обществено развитие на човечеството. Както 
без слънцето не е възможно никакво растене и развитие в 
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органичния свят, така и без Христос не е възможно никакво 
духовно, културно и обществено развитие. Енергията, която 
Той внесе в земното развитие, стана причина за всички 
преобразования във всички области на човешкия живот. 

Затова Учителят казва, че Християнството е Наука 
за Живота. А Животът е многолик в своето проявление. 
Индивидуалното развитие на отделния човек в неговите 
мисли, чувства и воля, в развитието на неговите душа и 
дух, е резултат на Христовия импулс. Общественото и 
културно развитие на човечеството като цяло, както и на 
отделните народи, се дължи пак на Христовия импулс. На 
този импулс се дължи развитието на науката, изкуството и 
на практичното осъществяване на известни идеи в живота. 
Социалното и икономическото развитие на съвременното 
човечество се дължи пак на този импулс. Постепенното 
извоюване на свободата на човека - мъж или жена - се 
дължи пак на този импулс. До времето на Христос жената 
е била роб в семейството. Христос освободи жената и 
човека и ги направи равноправни. 

В миналото Христос действал повече отвън върху 
човечеството, както слънцето действа върху земята. След 
слизането Си на земята, Той проникна цялата земя и 
се стреми да проникне във всички души и същества, да 
действа като една вътрешна сила. Затова Учителят казва: 
Трябва да гледате на Христос като на сила, която прониква 
цялата земя. Когато тази сила проникне във всички 
същества, от най-малките до най-големите, тогава ще 
дойде освобождението на цялото човечество. И по-нататък 
Учителят казва: Христос е вече на земята и е решил да 
избави човечеството, и ще го избави. И няма сила в света, 
колкото и мощна да е, която да може да противодейства на 
Христовата сила. Както снеговете и ледовете в началото на 
пролетта се разтопяват под въздействието на слънцето, така 
и ледовете, които сковават човешките души ще се стопят под 
въздействието на Божественото Слънце, което е Христос, 
представен в цялото човечество. Затова мистиците казват, 
че докато Христос не се роди във всеки човек поотделно, 
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спасението на човека не може да дойде. Външното слънце, 
външното явяване на Христос трябва да събуди вътрешното 
Слънце в човека, което ще стопи ледовете и ще даде условия 
за неговото развитие. Стремежът на хората и народите към 
свобода, към братство и равенство, към по-добър живот, 
се дължи на импулса на Христос, на тази Жива разумна 
сила, която прониква в човешките души и събужда техните 
Божествени възможности. 

Някои учени-недоучени отричат историческото същест-
вуване на Исус, основател на Християнството. По този въп-
рос Жан Жак Русо казва: "По-лесно е да си представя, 
че Исус е съществувал, отколкото да търся обяснение за 
основаването и развитието на Християнството без Неговото 
съществуване". А други окултисти и "посветени" твърдят, че 
Христос, проявеният Бог, не се е въплътил в Исус и че Той 
не е очаквания Месия, както твърдят еврейските фарисеи. 
Тези окултисти "твърдят", че в някои древни индуски 
писания било определено кога ще дойде Месия, които дати 
съвпадат с живота на Исус. Това са хора слепци, които 
са надянали мантията на водители на човечеството, без 
да имат нужния ценз за това. За такива Учителят казва: 
"Има някои, които или са изключени от Школата, или са 
завършили Школата с тройка и те имат амбицията да бъдат 
учители и ръководители на човечеството, и да заместят 
Христа. Това е смешна работа. Това са самозванци, 
амбициозни хора, които са жертва на тъмните сили". 

Тук е мястото да посоча една от най-дълбоките и 
съществени черти, която характеризира същността на 
Християнството. И в миналото, в Храмовете на Мистериите 
посветените са се стремели да влязат във връзка с 
Божествения Дух, който бил Върховният Посветител в 
Мистериите. Те се стремели да Го видят, да придобият 
известни познания от Него, според степента на своето 
развитие. Те се стремели чрез познание да влязат във връз-
ка с Реалността. Били такива, които виждали Духовната 
реалност. След Възкресението, когато Христос се яви 
на учениците Си, каза на Тома: "Ела, тури пръстта си в 
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раните ми и бъди верен, а не неверен. И ти повярва, за-
щото видя, но по-блажени, които вярват, без да са видели". 
И в първа глава на Евангелието на Йоан се казва: "И 
Словото стана плът и видяхме Неговата Слава като на 
Единороден от Отца". В тези два стиха се състои същността 
на Християнството и разликата му от древните Мистерии. 
Древните Мистерии виждали Христа като Дух, а учениците 
на Христа и техните последователи го видяха въплътен във 
физическо тяло. Въплъщението на Христос в тялото на 
Исус, това е най-отличителната черта на Християнството: 
че Бог се всели в едно човешко тяло и се прояви на земята 
като Богочовек. След това премина през смъртта и я победи, 
показа тържеството на живота над смъртта. 

И понеже всички следващи последователи не са видели 
Бога, въплътен в тяло, а вярват на тези, които са Го видели, 
затова Той казва: По-блажени са тези, които не са видели, 
но са повярвали. По такъв начин вярата във въплътения 
във физическо тяло Бог е втората основна черта на Хрис-
тиянството. И затова апостолите казват някъде: Господи, 
придай ни Вяра. Но тук става въпрос за Вяра, а не за 
вярване. Защото Вярата е едно качество на човешкия 
ум. Само умният човек има Вяра, а глупавият човек има 
вярване. Той вярва във всевъзможни неща. А умният вярва, 
че Словото стана плът и проникна цялата Природа. И той 
проучва Неговото проявление както в цялата Природа, така 
и в човешката душа". 

Всички явления във външната Природа не са меха-
нически, а са резултат на въплътеното Слово, което се 
проявява в цялата Природа. Така че, под Вяра в хрис-
тиянския смисъл на думата се разбира способността на 
човешкия ум да разкрива проявите на Словото, на Логоса, 
проявен в цялата Природа и в човешката душа. Началото 
на тяхното разбиране на Словото е било положено още 
в древен Египет от Хермес. Той е бил във връзка със 
Словото преди То да стане плът в тялото на Исус. Той 
виждал Словото да прониква цялата Природа и разчитал 
неговите проявления както в движението на звездите, така 
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и в шумоленето на листата, в движението на облаците, в 
промените на времената и във всички външни феномени на 
Природата. Това Слово, което прониква цялата Природа, се 
всели в тялото на Исус и стана осезаемо, видимо, познато 
за всички. Дотогава То е било познато само на посветените 
в Храмовете на Мистериите. Но отсега То става познато 
на всички, които имат очи да Го видят. И затова То помаза 
очите на слепия, с което той прогледна и Го прослави. И 
Учителят казва: "От този момент духовните очи на цялото 
човечество се отвориха, човешкото съзнание се пробуди и 
хората почват да виждат, че Бог, Който се проявявал в 
техните души е и в цялата Природа". 

За изяснение същността и мисията на Християнството 
ще приведа някои мисли от Учителя, които следват по-
долу: 

"Християнството е Божествена музика, Божествено 
пеене, понеже то възстановява вътрешната Хармония в 
човешката душа, която сама по себе си е Музика". 

"Христос е дошъл да ни научи как да спечелим 
изгубения Живот. Той казва: Аз съм Животът, а Животът 
е една сила, която строи, въздига, съединява, обединява, 
дава радост и веселие на човешката душа. Животът е целта, 
към която се стремим. Затова казваме, че Християнството 
е Учение за Живота, а познанието е метод за постигане 
на тази цел. Бог е средата или условие, от които можем 
да черпим този Живот. Човекът-християнин, който иска да 
придобие Вечния Живот, трябва да познава Основата на 
този Живот, да прилага законите, по които той се добива. 
Животът може да се уподоби на плат, който трябва да 
изтъчем и след това да го облечем. Той е първата дреха, 
в която трябва да се облече човешкия дух. Бог е една 
вътрешна среда, едно вътрешно условие, една вътрешна 
сила, от която постоянно трябва да черпим". 

"Християнството е онази философия, която иска да 
освободи човешката душа от всякакви паразити". 

"Ние трябва да разбираме дълбокия смисъл на 
Христовото учение, а не да го разбираме само повърхностно, 
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по буква. Християнството има една вътрешна, дълбока 
страна, до която за да се добере човек, трябва да има 
просветен ум и разумно сърце. В това е дълбоката същност 
на Християнството, че то има за задача да научи хората 
как да придобият Вечния Живот. И Христос казва: Това е 
Живот Вечен, да позная Тебе Единаго, Истиннаго Бога и 
Исуса Христа, Когото си изпратил." Бог и Исус Христос, 
това са двете Начала, от Които произтича Вечния Живот 
или двете Опори, два Стълба, върху които той се крепи. 
Думите "Вечен Живот" подразбират разумно движение на 
душите, а думата "Бог" в случая означава зародишът на 
Духа, условията, силите, законите на Природата, върху 
които се гради и крепи този величествен ред на нещата. 
Исус Христос, това е Разумното Начало, което излиза от 
Единния Бог и Което насочва и съхранява всички живи 
същества". 

Едно от основните учения на Християнството и на 
всички религии в миналото, е идеята за троичността на 
Бога. Тази троичност Учителят я превежда с думите: среда, 
условие, елемент за съществуване. Това е троичността 
на Бога. Това значи три същества различни, които имат 
една мисъл, една воля, един стремеж. Средата за всички 
същества и за нашата душа е Бог. Елементът, Принципът, 
който носи Живота в Себе Си, е Христос. А условията, 
които спомагат за проявяването на Живота, седят в Светия 
Дух. И когато Христос казва: "Това е Живот Вечен да 
позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога", Той разбира Онази 
върховна сила, Която постоянно се движи в нас, Която носи 
Живот в Себе Си, създава условията, чрез които можем 
да Я познаем. И Христос казва още: "Не дойдох да сторя 
Своята воля, а Волята на Бога." Това е първата опорна точка 
на живота. После Той казва: "Не дойдох да взема живота 
на хората, а дойдох да им дам Своя живот." Това е втората 
опорна точка. И наистина, заради това дойде Христос, да 
ни даде Живот. Той проповядва и осъществи Любовта към 
ближния, защото Християнството е Любов към ближния. 

332 



Историческият път на Бялото Братство 

То е Наука за Любовта. Който научи тази Наука, той може 
да гради. 

"Според Християнството животът се проявява чрез 
два процеса - слизане и възлизане. Денят, в който човек 
хапна от плода на забраненото Дърво, той влезе в отлива 
на живота, т.е. в течението, което върви отгоре надолу 
към центъра на земята. Само Бог е в състояние да избави 
човека от това течение. Затова, именно, Христос дойде на 
земята, да извади хората от това течение и да ги постави 
на обратното течение, в прилива на живота, което наричаме 
Възкресение. За да възприемем живота, който води към 
Възкресение, трябва да разбираме Учението на Отца, и 
Сина, и Светаго Духа. Под Отец разбираме Учението на 
Божествената Любов, под Син - Учението на Божествената 
Мъдрост, а под Дух Святий - Учението за въздигането, за 
еволюцията на човека". 

"Възкресението е една от основите на Християнството. 
И апостол Павел, който е познавал този въпрос, казва: 
"Без Възкресението Христово суетна е нашата вяра". Това 
показва, че той е поставял Възкресението на Христос като 
Основа, като Същина на Християнството. Да възкръснеш, 
това значи да бъдеш господар на всички елементи, на 
всички сили, на всички мисли, на всички желания, на 
всички действия. С тази нова енергия, която Христос вне-
се в света със Своето Възкресение, Той показа Пътя на 
това Божествено изкуство - Спасението. И затова, именно, 
трябва да изучаваме усърдно Евангелието. Възкресени-
ето е един процес, който Духът Божий извършва в нас. 
Животът е един велик процес, чрез който Бог възстановява 
първоначалната Хармония". 

Учителят казва още: "Възкресението ще бъде моментът, 
когато във вас се яви съзнанието за Висшето, Божественото, 
когато във вас се яви новият Божествен живот, онзи 
индивид, който се нарича Божествено Аз. Окултистите 
и теософите го наричат тъй. Тогаз ще започне новият 
Божествен живот. А той седи в разбирането, приложението 
на Великия закон, който сега съществува в Битието". 
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"Някои хора казват, че са слушали Господа да говори. 
Кой Господ? Казано е в Писанието: Рече Господ на Господа 
моего. Значи има един малък Господ вътре в нас и един 
голям Господ в света, който говори на нашия малък Господ. 
Големият Господ ще проговори на малкия Господ в нас, 
пък Той ще проговори на нас и Той ще ни каже, и ще 
знаем Истината. Това е Пътят за познаване на Истината. 
Това в Окултната Наука го наричат висшето Аз в човека, 
пробуждането на висшето Аз, а християните го наричат 
Ангел-хранител. Има едно Божествено Начало, с което ние 
сме свързани. Това Божествено Начало ние го наричаме 
Христос, То е вътре в нас. То е малкият Господ в нас. 
Христос е Началото, в което Бог се изразява най-добре. Той 
много добре казва: Никой не може да дойде при Мене, ако 
Отец, Великото Начало, не го привлече. 

И в познаването на Христа има степени. Тома три 
години ходи с него, но го познаваше само външно. Но ко-
гато го позна вътрешно, каза: "Господ мой и Бог мой". Не 
е въпрос да познаваме само историческия Христос, но да 
познаваме този Христос, Който сега се проявява, Христос 
на Великата Любов, която действа вътре в нас и в света". 

Учителят казва още: "Три важни неща, три важни думи 
има в учението на Христа: Отец, Син и Свети Дух. Ако 
можете да произнесете тези думи в техния дълбок смисъл 
и в тяхната пълнота, вие сте влезли вече в Учението на 
Христа. Когато произнесете думата Отец, вие трябва да 
почувствате пулса на вашето сърце, което движи света. Вие 
трябва да го почувствате така, както майката чувства пулса 
на своето дете. Да чувствате Божията Мисъл, това значи 
да я разбирате и познавате. Ако всички това сте придобили, 
вие ще разберете стиха, в който се казва: Преди да сте 
пожелали нещо от Отца, Той ще изпълни вашето желание. 
Всички трябва да имате синовно отношение към Бога, да 
изпълнявате длъжността си към Него като към свой Баща. 
Той не слезе на земята, но прати Своя Син в жертва, за да 
не погине всеки, който вярва в Него. На същото основание и 
ние , веднъж дошли на земята, трябва да се пожертваме". 
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"В Своето Учение Христос иска да покаже на хората 
основните закони, чрез които могат да изменят реда на 
нещата, установен от самите тях. За да се измени този 
рад, човек първо трябва да има Идея, която да постави за 
основа на живота си и след това да се стреми да постигне 
тази Идея. Съвременните хора не могат да постигнат своята 
идея по простата причина, че те са жертва на неумолимия 
егоизъм, всеки мисли само за себе си, желае да бъде 
пръв". 

"Христос е дошъл на земята да ни приготви без страх 
да посрещнем момента, когато ще се вдигне булото, което 
закрива Истината. Защото, ако човек неподготвен повдигне 
булото на Истината, той ще умре. Затова е необходимо да 
разберем кой живот води към спасение. След това трябва 
да минем през друг един процес, за който е казано: Ако не 
се родиш изново, не можеш да влезеш в Царството Божие. 
Законът на новораждането подразбира изпълнение на 
Волята Божия". 

Въпросът за новораждането, за раждането от Дух и 
Вода, е един от основните проблеми на Християнството. 
За да бъде истински християнин, човек трябва да се 
роди от Дух, т.е. да мине през Посвещение. В Пътя на 
това Посвещение той трябва да се приготви, защото ще 
срещне Истината и ако не е готов, ще умре. А Христос 
казва: Аз съм Пътят, Истината и Животът. Който тръгне 
в този Път, като приеме Христа в себе си, ще дойде до 
познаването на Истината, която е покрита с було. Това 
було се вдига при Посвещение и ако човек не е готов, ще 
плати с живота си. Ако е готов, ще придобие Вечния Живот. 
Това е практикувано във всички древи Мистерии. И който 
е пристъпил подготвен към Истината, той е придобивал 
Вечния Живот. А който е пристъпвал неподготвен, той ще 
плати с живота си и ще изчезне от света. Затова Учителят 
казва, че Христос, чрез Своето Учение иска да ни подготви 
без страх да посрещнем момента, когато ще се вдигне 
булото, което закрива Истината. В миналото, в Храмовете 
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за Посвещение това подготвяне се е извършвало в самите 
Храмове, под ръководството на Учителите и ръководителите 
на Посвещението. А Христос изнесе това Учение публично, 
за да се ползват от него всички, които са призвани от Отца. 
Защото Той казва: "Никой не може да дойде при Мене, ако 
Отец Ми не го привлече." Никой не може да тръгне в Пътя 
на Посвещението, в Пътя на придобиването на Вечния 
Живот, ако Отец в него не се пробуди и го подтикне към 
това. По-нататък Христос казва: "И никой не може да 
отиде при Отца, ако Аз не му покажа Пътя." Това е второто 
положение. Под "Аз" тук се разбира Духът, Който живее в 
Христа и Който казва: "Аз съм Пътят, Истината и Животът" 
и който ръководи целия процес на новораждането, на 
духовното раждане. Той е. Който е ръководил учениците в 
древните Мистерии чрез посветените, но сега Той сам слезе 
на земята и това, което някога се учеше и проповядваше 
скрито, Той го изнесе на открито. Затова Той казва някъде 
на учениците Си: Това, което чуете скрито, в тайно, изнесете 
го открито, за да свети на всички. 

Затова Учителят казва, което е подчертано и от Хрис-
тос, че който иска да се подвизава в Христовия Път, от 
нищо не трябва да се плаши. Който се плаши, той не е готов 
да познае Истината, той не е готов да повдигне булото на 
Истината. 

Христос със Своето Учение полага основите на едно 
ново общество, на едно ново човечество. Той полага Любовта 
като основа на целокупния живот на човека и човечеството. 
А Любовта изисква да имаме братски отношения помежду 
си и да имаме синовни отношения към Бога. А Любовта 
е Закон на служене. Затова Христос казва на учениците 
си: "Който от вас иска да бъде пръв, нека бъде слуга на 
всички." И "Аз не дойдох да Ми служат, но да послужа." 
Христос казва също: "Не прави на другите това, което не 
искаш и на тебе да правят." Всеки трябва да постави това 
правило в себе си като вътрешен закон. Човек трябва да 
говори и върши онова, което дава свобода на другите. 
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Христос иска да имаме отношение към другите като 
към себе си. Защото Бог, Христос живее във всяка човешка 
душа. И отношението към дадена душа е отношение 
към Христос. Затова Той казва: "Гладен бях и не Ме 
нахранихте, жаден бях и не Ме напоихте, страдащ бях и не 
Ме прибрахте, гол бях и не Ме облякохте, в тъмница бях и 
не Ме посетихте". И заключава: "Това, което направите на 
моите братя, на Мене сте го направили." Ако не изпълним 
това Учение, казва Учителят, затова Господ ще съди света. 
Ако не изпълните това, за което Христос говори, и десет 
пъти на ден да се молите, нищо няма да постигнете. 

Христос иска да внесе Светлина и бодрост в нашите 
умове, да ни даде подтик към права мисъл, за да можем да 
влезем във връзка с Божествения свят. Ние сме постоянно 
свързани с Бога, но не съзнаваме тази връзка. И понеже 
не съзнаваме тази връзка, ние не знаем, че имаме много 
приятели от Духовния свят, които, изпълнявайки Волята 
на Бога, се грижат за нас. И ако някой път тези приятели 
се показват безчувствени, това е по причина на нашите 
отношения, дължими на невежество. Затова ни трябва 
Светлина, за да разбираме отношенията си както към 
Бога, така и към своите ближни. А Любовта към Бога и 
Любовта към ближните са двата основни Принципа, 
върху които е изградено Християнството. 

Така че, Християнството е една Наука, която ни учи 
как да живеем. Но за да се разбере Християнството като 
Наука за Живота, трябва да имаме връзка с Христос и 
с Бога, а то значи да имаме отворени духовни очи. И 
Учителят казва: "Доколкото зная, старите християни са 
имали пряко общение с Небето. Те са се разговаряли с 
Бога, със светиите и затова са имали такава готовност и 
самопожертвователност. Затова само когато вътрешният 
Духовен свят се проучи, тогава ще се разберат законите 
на Християнството. Християнството има за цел да оправи 
семейството, да тури хармония между мъжете и жените, 
между братята и сестрите и въобще между всички хора и 
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народи. С това Христос полага един Принцип, върху който 
съгражда основата на Своето Учение, т.е. материалната, 
видимата, физическата страна. Когато Той говори за братя, 
сестри и майка, разбира чисто физическата страна, тъй 
както сега светът е изявен, а не говори за Небето, защото 
в Божествения свят няма такива отношения. Необходимо е 
Любовта като един Велик Принцип да проникне в човеш-
ките души. Само тогава можем да се съединим с Христа, 
да влезем във връзка с Него и да станем брат, сестра и 
майка на Христа. Само тогава Христос може да се роди в 
нас, в нашата душа и в нашето сърце. Но всяко раждане 
се придружава със страдания. За да се роди Христос в 
човешката душа, непременно трябва да се премине през 
страдание. 

С раждането на Христос се отбелязва една велика 
епоха в света - явяването на Сина Божий. Когато в човека 
се роди Христос, това е един велик момент в неговия живот. 
Раждането на Христос преди две хиляди години има малко 
значение за нас, ако Христос не се роди в нашите души и 
сърца. Затова можем да кажем, че една от основните идеи 
на Християнството е раждането на Христа във всяка душа. 
Това е изразено с думите на Христос: "Аз и Отец Ми ще 
дойдем и ще направим жилище във вас, и Аз и Отец Ми 
ще ви се изявим". 

Друга една идея на християнството е идеята за 
Царството Божие. Термините "Името Божие", "Царството 
Божие" и "Волята Божия", това са степени на един вътрешен 
Път. Който не познава името Божие, той не може да намери 
Царството Божие и да изпъли Волята Божия. Който не 
познава Името Божие, а иска да изпълни Волята Божия, 
прилича на онази майка, която шие дрешки на детето си, 
което още не е дошло на света. В процеса на осветяване 
на Името Божие, въдворяване на Царството Божие и 
изпълнение на Волята Божия ще дойде Царството Небесно. 

Под "Царство Божие" Христос в широк смисъл подраз-
бира всички онези велики закони, които направляват 
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човешкия живот, защото всичко в Природата е тясно 
свързано с човека и човек е свързан с Природата. А този 
Велик Закон, който обуславя Божието Царство, това е 
Мъдростта, която твори в света и е основа на всички 
закони. 

Царството Божие за нас е един велик обект. В туй 
Царство Божие е вложено Разумното, разумния живот. В 
туй Царство Божие са вложени всички сили, с които ние 
можем да работим. То е основата, върху която можем да 
градим. И затова е казано: "Търсете първом Царството 
Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи". 
Търсете Мъдростта и всичко друго ще ви се приложи. Тя ще 
ви заведе при Любовта и Истината. Христос казва: "Освети 
ги чрез Своята Истина, Твоето Слово е Истина." Този стих 
е един от най-дълбоките, един от най-великите стихове в 
Евангелието. Той съдържа такава грандиозна Истина, която 
мъчно може да се опише. Освети ги чрез Твоята Истина, 
значи хвърли Светлина в техните умове да мислят, за да 
може да познаят Истината. Понеже Истината е Глава на 
Твоето Слово и Твоето Слово е Истина, само тогава ще 
разберат Истината. 

Учителят казва още: "Когато човек осветява Името 
Божие, въдворява Царството Божие в себе си и изпълнява 
Волята Божия, той може да влезе във връзка с Христос 
като проявен Бог. Тогава той ще бъде истински християнин. 
Някои искат да ни убедят, че и без да видим Христос, можем 
да бъдем истински християни. Това е едно лъжливо учение. 
Аз поддържам едно Учение, според което човек, който не 
може да види Христа, нищо не може да стане от него. Някои 
казват, че трябва да вярваме. Тук не е въпрос до вяра, но 
човек трябва да види. Но не да види от любопитство, това 
не е виждане. Под виждане Аз подразбирам да видиш своя 
приятел. Сърцето ти да трепне, когато видиш своя приятел, 
за такова виждане на Христа говоря". 

Да види човек Христос в този смисъл, за който говори 
Учителят, това значи да види Духовното слънце, което 
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излъчва духовна Светлина, Топлина и Живот. Както когато 
видим физическото слънце, ние възприемаме неговата 
светлина и топлина, и всичко започва да расте, да се 
развива, така, когато видим Христос като Духовно слънце, 
Той излъчва Светлина и Живот, които ние като възприемем, 
ще започне да расте в нас всичко, което до този момент е 
било в спящо състояние. Това значи да види човек Христос. 
И оттам и дълбокото разбиране, че Християнството не е 
една спекулативна философия, а е Живот. Защото онзи, 
който влезе във връзка с Христос, който види Христа, той 
ще приеме от Него Живота. Не става въпрос за обикновен 
живот, но за Вечния Живот. Христос е носител на Вечния 
Живот. Затова Той казва на самарянката: "Водата, която 
ще му дам, ще стане в него Извор на Вода, която извира 
за Вечен Живот". Също така Той казва: "Аз дойдох да им 
дам Живот". Той не казва, че е дошъл да даде някакво 
учение, някаква философия, а да даде Живот. Също така 
е казано: "В Него бе Животът и Животът бе Виделина на 
човеците." Значи Виделината, която разкрива света и носи 
знание, е в Живота. И който има Живот, има условия да 
придобие всичкото знание. Разумността прониква Живота 
или Животът носи в себе си Разумността, която се изявява 
навън като Светлина. Значи Животът е първичната 
Реалност, която трябва да приемем в себе си. А този Живот 
можем до приемем, когато видим, когато възприемем в себе 
си Христос, когато Христос се роди в нас. 

Христос казва някъде: "Всичките Писания говорят 
за Мене." Това не трябва да се разбира само в тесния 
и буквален смисъл, но в широк смисъл, а именно, че 
всички учения на древността говорят за Христа. И като 
се проследят всички древни Свещени Писания ще се 
види, че под различни форми и имена те говорят за 
Христос. Затова не трябва да се противопоставят старите 
учения на Християнството, а трябва да се разбере, че те 
са подготвителна фаза в разбирането на Християнството. 
Всички те са подготвяли човечеството, за да може да 
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разбере и приеме от Него Живота. И казва Христос: "Това 
е Живот Вечен, да позная Тебе, Единаго, Истинаго Бога и 
Исуса Христа, Когото си изпратил." Значи, Вечният Живот 
се обуславя от познаването на Бога, т.е. на Любовта и на 
Исус Христос, т.е. на Сина Божий, който е Мъдростта. 
Когато човек види Христос и приеме от него Живота, той 
ще познае Бога в Христа. Да видиш, значи да приемеш 
Живот, в който е Светлината, от която иде всяко познание. 
Значи Бог и Христос са двете Опорни точки на Вечния 
Живот. И когато Христос казва: "Аз и Отец Ми ще дойдем 
и ще направим жилище у вас", това подразбира, че по този 
път Те ще внесат Вечния Живот в нас. Но за да дойдат 
Христос и Отец, да направят жилище в нас, ние трябва да 
се приготвим за това. 

Християнството не дойде в света да откъсне хората 
от живота, но дойде да научи хората да разберат и да 
живеят Живота в неговата пълнота. А това значи човек 
да не живее само като едно животно за ядене и спане, 
но да има по-високи интереси. Християнството дойде да 
одухотвори живота, да внесе духовния импулс в живота на 
съвременното човечество. И фактът е, че народите, между 
които се разпространи Християнството, създадоха новата 
култура, културата на петата раса, съвременната култура 
на човечеството, в която живеем. И ако днес имаме култура 
у нас и в другите страни на света, тя е само отражение на 
културата, родена от христовия импулс в бялата раса. 

Затова Учителят казва някъде, че Христос е дошъл за 
бялата раса. Това трябва да се разбере в този смисъл, че 
понеже бялата раса е била в началото на своето проявление 
и понеже тя застава начело на човешкото развитие, на нея 
трябва да се даде подтик, за да може да изпълни своята 
мисия. И когато тя се повдигне една стъпка по-високо по 
пътя на своето развитие, ще се повдигне и цялото човечество. 
Бялата раса има за задача да развие човешкия ум, за да може 
да проучи видимата Природа, в която е проявено Словото 
като велики закони на Битието и като живот, проявен във 
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всички форми. Човешкият ум трябва да открие това Слово и 
да стане Негов служител. Този бил първоначалният подтик, 
който се е дал за развитието на съвременната наука и 
който бил даден от онзи клон на Бялото Братство, известен 
на историята като розенкройцерство. Но под влиянието на 
други сили, човешкият ум се отклонил от поставените му 
задачи, вследствие на което не можа да познае Словото, 
станало плът. Ето защо предаде на законите на Битието 
механически характер, като изключи Разумността в света. 
С това то отсече клона, на който стои и вместо да признае 
Словото, проявено като Живот и Разумност в цялата 
Природа, той се оплете в лабиринта на материята, от който 
не може да излезе, докато не му се даде помощ. Трябва да 
дойде Ариадна, която да му подаде кълбото и да го изведе 
от този лабиринт. А тази Ариадна е Божествената Мъдрост, 
която ще изведе човешкия ум от омагьосания лабиринт на 
материята. 

Може да се види чудно, като кажа, че причините 
за това отклонение на човешкия ум от първоначалния 
импулс, който му е бил даден, е кривото разбиране 
на Християнството. Материалистичното разбиране на 
Християнството се установи след Никейския събор. 
Християнството се спря само върху буквата на Учението 
и отхвърли Духа на Учението, който носи Живот. А 
Христос казва: "Духът е, който носи Живот, а плътта, 
външните форми нищо не ползуват." А точно това направи 
християнството след Никейския събор. То се хвана за 
буквата на Учението и изгуби Живота и Духа, след което 
се започнаха нескончаеми спорове, вследствие на което се 
появи разделение и разединение. Християнството започна да 
се разбира само външно, по буква, което е материалистично 
разбиране. Впоследствие на това материализмът проникна 
в науката и отклони човешкия ум от неговата пряка задача 
- познаване на Живота и Разумността, които проникват 
цялата Природа и всички форми, чрез които се проявява 
Живота. 
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Затова сега трябва да се дойде отново до едно вътрешно, 
духовно разбиране на Християнството, като се проникне в 
Духа на Учението и се разбере, че Християнството е Дух и 
Живот, а не плът и буква. Да се разбере, че Християнството 
е Учение на братство, Хармония и Единство, а не учение 
за разединение и разделяне. Християнството е Учение 
на Любовта и братството, а Любовта е Принцип, който 
обединява Битието като един жив организъм, обединява 
и човечеството като едно Велико Братство от души, Глава 
на което е самият Христос. И затова според това Учение 
човек трябва да обича другите, както обича себе си и да 
има предвид техните интереси като свои, да зачита идеите 
и разбиранията на всеки човек като свещени. Защото 
Християнството е Учение за Свободата. Христос иска да 
направи хората самостоятелни и свободни, за да могат 
да станат носители на Великото в света, което е обект на 
следващата културна епоха. 

Християнството даде подтик за развитие на човешкия 
ум, който роди и разви съвременната западноевропейска 
култура. Но Християнството е в началото на своето 
проявление и развитие. В днешната епоха Християнството, 
разбрано в неговата вътрешна дълбочина, като Учение 
за вътрешния духовен Път на човешките души, е приз-
вано да положи основите на едно ново човечество, на 
новата човешка култура, която се заражда в недрата 
на съвременната култура. Ние се намираме пред един 
такъв момент в развитието на човечеството, какъвто сме 
имали в началото на развитието на арийската раса, когато 
човечеството минавало от четвъртата коренна раса, в 
петата коренна раса. Сега се дава импулс за преминаване 
на човечеството към шестата коренна раса. Но преди това 
развитието ще навлезе в шестата културна епоха, когато 
ще се създаде едно ядро от човешки души, които ще 
приложат Християнството в своя живот и от които ще се 
образува новата раса, която ще бъде раса за приложение на 
Християнството в неговата пълнота. 
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Когато в Окултната Наука се говори за развитие, 
подразбира се преди всичко развитието на съзнанието, 
като последствие на което се явява развитието на формата. 
Към края на атлантската раса, в нейната пета култура, 
развитието навлиза в една нова фаза. Постепенно започва 
да се пробужда самосъзнанието и мисълта, а заедно с тях 
и музикалното чувство. Това е станало, според Учителя, 
приблизително преди 300 хиляди години. Преминаването 
на развитието на съзнанието от една форма в друга, 
се нарича в окултната наука "вихър", при който става 
преминаването на една степен на съзнанието в друга. В 
началото на арийската раса е имало един такъв вихър, 
когато постепенно се развива индивидуалното съзнание 
на човечеството. То достига своя краен предел в петата 
културна епоха, западноевропейската, в която се разви 
Християнството в своя първи период. В Християнството 
човешкото съзнание преминава в една по-висока степен на 
развитие. Крайната степен на Християнството е да подготви 
човечеството към нова степен на съзнанието, да предизвика 
към живот нов световен вихър. 

Христос и Християнството са носители на бъдещето. 
На Христос е бил ясен целият път на човешкия развой, 
пътят на човечеството още от излизането му от Бога и 
постепенното му преминаване през духовните сфери на 
съществуване, докато дойде до физическото въплъщение, 
необходимо за развитието на самосъзнанието в човека. Тук 
е повратната точка в развитието на човешкото съзнание. 
Със слизането на Христа на земята се отбелязва началото 
на възхода на човешкото съзнание от лабиритнта на 
материята. Човешкото съзнание постепенно се освобождава 
от физическите ограничения и се насочва към Любов, 
Свобода, Мъдрост и безусловно Добро. Целият този Път е 
бил ясен за Христос и Той, в предвиждането на бъдещето 
е установил Тайната вечеря като вътрешен символ на 
бъдещото развитие на съзнанието. Този символ сочи на 
необходимостта от жертва - Христос даде плътта и кръвта 
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Си за спасението на човечеството. И всеки човек, ако иска 
да бъде истински християнин, трябва да даде кръвта на 
своето сърце, т.е. да пожертва своето себелюбие, своята 
отделност, за да се повдигне до една нова степен на 
съзнанието. В сегашно време ние вече стоим лице с лице 
пред един нов вихър в процеса на световното развитие. 
Предишният вихър е започнал, както казах, когато у 
семитите са положили началото на нашата пета арийска 
раса. На този вихър дължим досегашната си култура. А 
сега започва новият вихър, когато се посяват семената 
на новата култура, която трябва да дадат славяните за 
следващата шеста раса, зазоряваща се на хоризонта на 
човешкото развитие. 

Старата култура е стигнала до своя краен предел. 
Изчерпани са всички възможности. Нишката, по която 
протича животът на досегашната култура е скъсана и се 
образува един прелом. Импулсът за новия културен подтик 
е вече даден, но е още скрит в дълбочината на душите на 
стоящите на реда си народи. Умът на тези народи като 
че ли още спи. Но създаващото се в него духовно е вече 
готово да избликне в нови мисли, да извика към живот 
нова култура за цялото човечество. 

Смисълът на това, което става пред нас, на този нов 
вихър на Битието, е разлагането на досегашната култура, 
която е достигнала до своя краен предел на развитие и 
възникване на новата, която се заражда между славяните. 
Старата култура трябва да даде тласък на новата. От 
прехода към новото възниква творческият зародиш. Така 
е било в атлантски времена, когато древните семити са 
представяли от себе си този творчески зародиш. Те са дали 
началото на културата на критичното, раздробяващото, 
аналитичното съзнание. Невъзможно е да се продължава 
в този път по-нататък. Нишката е скъсана, образува се 
прелом - необходим е скок, за да се отиде на другия бряг, 
откъдето към нас гледа духовността, плод на едно ново 
съзнание, което се заражда между славяните. 
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Духовното минало на човечеството и неговото бъдеще 
се отнасят едно към друго, както трансът към будното 
съзнание. При пълно всекидневно будно съзнание 
народите на бъдещето ще развият своята духовна култура, 
която ще бъде съвсем различна от досегашната. Затова и 
Мъдростта няма да се ограничава с предаване на старото, 
а ще внесе нещо ново, което е вътрешният смисъл на 
Християнството. То ще бъде вътрешното, езотерично 
Християнство, което досега е било скрито за малцина. 
Новото ще се развие от зародиша, възникнал вече в скрит 
вид между славяните. Там ще се развие онова ново, което 
трябва да възникне от оплодяването на народната душа с 
прилива на цялото съдържание на европейската култура. 
Всичко възвишено, което се е развило в западната култура, 
ще се предаде на новата култура, която се заражда между 
славянството, като основа на тази нова култура ще бъде 
езотеричното Християнство. Християнството даде импулса 
за развитие на досегашната култура, когато трябваше 
да се развие индивидуалното съзнание в човечеството. 
Сега новото, вътрешното Християнство ще даде импулса 
за развитие на новата култура, която се заражда между 
славяните. Тя ще бъде култура на братството между 
хората и народите, и ще донесе свободата на всички хора 
и народи. Новото общество трябва да бъде изградено 
от свободни, силни творчески личности, които да 
осветяват Името Божие, да работят за въдворяване 
на Царството Божие и да изпълняват Волята Божия. 
Това е същността и мисията на Християнството. 

Мисията на Християнството е била да даде на хората 
това, от което те се нуждаели, за да се чувстват сигурни и 
стабилни в своя отделен Аз. Защото в миналото човешкият 
Аз се опирал на колективния Аз на народа, а сега трябва да 
се опре на себе си. Така че, мисията на Християнството 
е да укрепи човешкия Аз. И този укрепнал Аз трябва 
така да се развие, че да изяви Любовта като свободен дар. 
До края на земното развитие хората ще стигнат дотам, че 
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Азът, станал вече самостоятелен, ще прояви всеотдайно 
от своите глъбини да върши това, което е правилно и 
добро. Понеже Азът има импулса на Любовта, импулса на 
Христа, затова той ще върши това, което е право и добро. 
Когато Любовта така се одухотвори, че никой не ще иска 
нищо друго, освен да следва този импулс, тогава ще се 
изпълни това, което е искал да донесе Христос в света. 
Защото тази е една от Тайните на Християнството, 
че то учи: гледайте Христа, изпълнете се със силата 
на Неговия образ, стремете се да бъдете като Него, 
да следвате Него. Тогава вашият свободен Аз ще 
стане такъв, че той не ще има нужда от никакъв 
закон, а ще върши онова, което е по-добро, което е 
право, като едно свободно същество. Така че, Христос 
е носител на импулса за освобождението от закона -
доброто ще се върши не поради закона, а като импулс 
на живеещата вътре в душата Любов. Обаче, за своето 
развитие този импулс има нужда още от цялото останало 
време на съществуването на земята. Началото на този 
процес е бил положен от Христос и образът' на Христа 
ще бъде непрестанно силата, която ще възпитава човеците 
за тази цел. Докато хората нямаха един самостоятелен, 
укрепнал в себе си Аз, техният обществен живот трябваше 
да се урежда чрез един външно проявен закон. И днес 
още в много неща хората не са се издигнали над груповия 
Аз. В много неща днешният човек още не е индивидуален 
човек, а едно групово същество. Свободният човек днес е 
още един идеал. Който доброволно работи за всеобщото 
развитие, който по свобода намира своето място във 
всеобщата дейност в света, той е силна индивидуалност, той 
не се управлява от външен закон, а действа по вътрешен 
закон. В Христовия Принцип лежи превъзмогването на 
закона. И казано е в Писанието: Законът бе даден чрез 
Мойсей, а Истината чрез Христа Исуса. В християнски 
смисъл благодат се нарича способността на душата да 
върши доброто по един вътрешен подтик. Благодатта и 
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вътрешното познаване на Истината са се родили чрез 
Христос. 

Ще завърша горното изложение със следната мисъл на 
Учителя: 

"Христос е дошъл да приготви пътя за освобождаването 
на човечеството от ръководството на разделящите расови 
и фамилни духове, и да обедини цялото човечество в едно 
Велико Братство. 

Той е учил, че "Аврамово семе сме" се отнася само до 
тялото и обърна внимание на факта, че преди Авраам е 
живял Азът, Духът на човека. Духът е съществувал преди 
всички раси и племена и той ще остане, когато те са вече 
отминали и споменът за тях се е заличил. 

Духът в човека е Бог вътре в човека, Когото личността, 
телесният човек трябва да се научи да следва. Затова 
Христос казва, че за да бъде човек Негов ученик, трябва да 
се откаже от всичко, което има. Той призовава човека да 
упражни своята привилегия като индивид и да се издигне 
над семейството, племето и нацията. Но не трябва да 
пренебрегне, а трябва да изпълни всичките си задължения 
към семейство, народ, раса, но трябва да престане да се 
идентифицира с тях и да признае родството си с целия свят. 
Това е идеята, дадена от Христос на човечеството". 
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