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1. ХАРАКТЕР НА ЕВАНГЕЛИЕТО
НА МАРКО
Евангелист Марко е свързан с най-различните групи
на първичното християнство. Първичното християнско предание казва, че евангелист Марко е бил ученик на Петър. В
Рим той дълго време е слушал проповедите на Петър и въз
основа на тях е написал своето Евангелие. Легендата казва,
че Марко е бил левит и че от Рим Петър го е пращал няколко пъти да проповядва Евангелието в Европа. По-късно го
изпраща в Египет. От Александрия, където е бил неговият
главен център, провел двугодишна дейност в Петрополис, в
областта на старата Кирена, на северния бряг на Африка,
намираща се между Египет и Картаген. Накрая по заповед
на народа, по времето, когато в Рим Петър и Павел са понесли мъченическа смърт, той бил убит в Александрия.
Евангелист Марко е същият Йоан Марк, който се споменава в Деянията на апостолите и в Посланията на апостол
Павел. Той е бил свързан и с Петър, и с Павел, и сътрудничил и с двамата. Той е син на Мария, сестрата на Варнава.
У тях са отсядали Павел и Варнава при тяхното пристигане
в Ерусалим. Там Марк се запознава с тях и те запалват у
него огъня на новото учение. В последствие той придружава
Павел и Варнава в тяхното пътешествие и проповеди.
Така Марк е ученик както на Петър, така и на Павел.
У Петър преобладава волевият елемент, който се предава
и на Марк. Неговото Евангелие е римско Евангелие, така,
както това на Лука е гръцко и това на Матей - еврейско.
Евангелието на Марко е Евангелие на магическата воля. То
притежава онази форма, която му позволява да противопостави на магията на цезарите магията на Христа.
Както изживяването пред Дамаск на Павел премина
върху Лука и послужи като основа на неговото Евангелие,
така изживяването на Петдесятница на Петър премина
върху Марко. Петър увлича Марк във видението на онова
възвишено възпоменание и на вдъхновената воля.
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Всяко Евангелие има като източник едно от великите събития на първичното християнство. Възкресението на Лазар
е източникът на Евангелието на Йоан, слизането на Светия
Дух е източник на Евангелието на Марко. Евангелието на
Матей е плод на спокойното развитие на човешката душа,
което Матей е имал всред ордена на есеите. Събитието пред
Дамаск е източник на Евангелието на Лука.
Петър не е предал на Марко своя личен спомен, защото
в последната част на Голготската трагедия той е изпаднал в душевен сън, а е предал на Марко своето вдъхновено видение. Също така важно е, че Марко създава своето
Евангелие в света на древната египетска храмова култура.
Волевите светове на Египет и Рим са, така да се каже, кумовете на Евангелието на Марко.
Евангелието на Марко е най-краткото и сбито Евангелие.
Но то не е кратко поради бедността, а поради богатството,
което съдържа в себе си. Неговата краткост показва една
мощна, волева концентрация. То показва по-малко неща от
другите Евангелия, защото целта му не е да изрази мъдри мисли, а един импулс на сила. Затова Евангелието на
Марко е Евангелие на воля.
Стилът на Евангелието на Марко се характеризира с
много честата употреба на думата веднага на много малки
интервали, която предизвиква впечатлението на едно бързо
и бурно напредване в описанието.
Също така забележителна е първата дума, с която започва Евангелието, която е преведена с думата начало и на
гръцки значи архее. Според познавачите на гръцки език,
това е една от най-силните думи в него. Това е името на
онези духовни същества, които по чин стоят над архангелите и обикновено се наричат Духове на Личността, Духове
на Времето или Началства. Когато Евангелието на Марко
изговаря думата Евангелие, с това не трябва да се разбира
самото Евангелие като книга. Напротив, то означава едно
ново състояние на света, понеже в думата Евангелие се съдържа думата ангел. Новото състояние на света се състои
в това, че между царството на човеците и това на ангелите
се създава една нова връзка, едно ново отношение. И това,
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което книгата-Евангелие ни описва, е настъпването на това
ново състояние на света. И така в действителност, първият стих на Евангелието е едно величествено заглавие на
цялата книга, в кратки, сбити думи се разлива силата на
един импулс от космическите волеви светове на Духовете,
ръководители на епохата.
Цялото Евангелие на Марко не иска да бъде нищо друго, освен описание за навлизането на една Велика космическа свръхземна воля в развитието на Земята и човечеството, и неговата първа дума архее-начало може спокойно
да бъде преведена с думата импулс.
Марко, като премълчава за детството Исусово, с това
той показва, че за него не е важен човекът-Исус от Назарет,
а е важно Божествено-космичното Същество, въплътено в
този човек. Той съвсем не възнамерява да пише биография на един човек. Той иска да опише Бога, станал човек,
чрез което ставане целият свят бива увлечен в едно ново
развитие. Единственият рождествен разказ, който привлича
неговото внимание, това е Кръщението в реката Йордан, защото то е едно събитие, чрез което в човека Исус се ражда
Христос. Докато Евангелията на Матей и Лука ни водят от
Исус към Христос, то Евангелието на Марко още от самото
начало е същинско Евангелие на Христос. Неговата тема
не е Син Человечески, а Син Божи. Той поглежда към онези Висши същества - ръководители на човечеството, които
са станали изцяло инструмент и съсъд на Сина Божи, на
Божествената творческа сила на всяко развитие.
И затова в никое друго Евангелие Христос не се явява
толкова много като маг, колкото у Марко. При изцелението на глухонемия Христос изговаря магическата м а т р и ч на дума " хефата", а при възкресението на дъщерята на
Яир изговаря магическа формула: " Талита, куми". Тези
еврейски думи в гръцкия текст на Евангелието на м а р к о
носят нещо от настроението на египетската магия в себе
си, също както латинските думи, които се явяват на много
места в елинизирана форма, издават римския заден план на
Евангелието. Например пазачът, на когото Ирод заповядва
да отсече главата на Йоан Кръстител, се нарича спекула6
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тор, а монетата, която бедната вдовица пуска в Божията
каса, е назована по римски начин кодрант.
Евангелието на Марко е Евангелие на изгонването на
демоните. Тези изгонвания на демоните заемат тук много
повече място и дават повече тон на Евангелието, отколкото
в Евангелието на Матей. Зад и над изцеленията на Христа
стават видими битки на духовете.
Между трите Евангелия това на Марко има най-изразен характер на свръхисторическо. То ни показва с извънредно голяма яснота свръхсетивните сили на човека. Найважен пример за това са думате, които Христос отправя
към бащата на болното момче в полите на планината на
Преображението: "Ако би могъл да вярваш! Всички неща са
възможни за този, който вярва." (9,23) Тези думи, които призовават човека към магията на обожествената воля, не се
съдържат в никое друго Евангелие, освен в това на Марко.
Особено характерно за начина на изложението в
Евангелието на Марко е повелята за мълчание, която тук
Христос винаги отправя към онези, които биват изцелявани
или които са били свидетели на тези изцеления. На всяка
крачка в Евангелието на Марко се среща такава повеля.
Това, което трябва да се разбира с тези повели за мълчанието, не може да бъде разбрано, ако останем в областта на
едно обикновено човешко разбиране. Тук не става дума да
бъдат скрити делата на Христос, но те трябва да действат
като дела и да не бъдат разредени до думи и мисли. Делата
са семе на развитието, а не думите.
В Евангелието на Марко е описано онова, което преминава над умовете и съзнанието на хората като силов
импулс и като семе на космическо ставане чрез Христа в
света. И когато постоянно чуваме, че хората не спазват заповедта за мълчание, от това можем да разберем, че хората
не са били в състояние да приемат напълно космическата
Христова сила. Те разреждат тази космическа сила до едно
съдържание на човешката душа, като изказваха станалото
с думи, защото знаеха да говорят само на езика на Словото,
но не и на езика на мълчанието. Вярно е, че Евангелието
на Марко говори с човешки думи, но неговата краткост
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и сбитост показват, че то е в състояние да говори с езика
на мълчанието, което е всъщност езикът на космическите
сили. Между думите, които са изговорени в Евангелието на
Марко, навсякъде съзвучи цял един свят от думи, които са
премълчани. Тези думи са именно истинската сила, която е
присъща на Евангелието на Марко.
Едно привидно малко противоречие, което съществува
между Евангелието на Марко и Евангелията на Матей и на
Лука, може да ни доведе до една друга страна на особеността на Марковото Евангелие. При изпращането на учениците, както при Матей, така и при Лука е казано, че не трябва
да вземат нищо със себе си из пътя и също да не носят
никакви обуща на краката си. Напротив, в Евангелието на
Марко се казва, че не трябва да вземат нищо със себе си,
освен тояга и обувки на краката си. Това не е случайно. В
отхвърлянето и на обущата в Евангелието на Матей и Лука
се съдържа изискването да се откъснем от това, което ни
свързва със Земята, и да се стремим към духовното. Това се
дължи на факта, че Евангелието на Матей и Лука започват
от земното, от детството Исусово и отиват към Христа. И
затова е този зов за освобождаване от земното. Евангелието
на Марко има обратно направление. То започва от равнището на Христос и показва как Христос напътства учениците
да не изгубват почвата под краката си с предадените им
свръхземни сили. Какво ползват всички свръхземни дарби
и сили, ако те не могат да бъдат пренесени и приложени в
света на волята и делата на физическия свят.
Евангелието на Марко не е богато на притчи. По отношение броя на притчите, то далеч не може да се мери
с Матей и още по-малко с Лука. Обаче в притчите, които Марко предава в своето Евангелие, се изразява цялата
същност на възгледа на Христос. Евангелието на Марко
съдържа четири притчи. Три от тях се намират една до друга в четвърта глава, а последната се намира в 12-та глава.
Първите три Христос казва на народа в Галилея при брега
на морето. Последната Той отправя срещу своите противници в Юдея, в храма на Ерусалим. Първите три притчи
са притчи на посев. И трите говорят за зърното и семето.
Последната е притча на жътвата.
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Трите притчи за посева на Марко са: притча за сеятеля,
притчата за саморастящото семе и притчата за синаповото
семе. Централната притча тука е втората, за саморастящото
семе. Върху нея, така да се каже, се спират останалите две.
Идеята на тази притча е, че един път посято, това семе
не изисква повече грижа от човека. То се развива от самосебе си. С това Марко насочва погледа ни към сферата,
където царува космическият растеж, който е по-велик от
човека и към който човек не може да допринесе нищо, защото той се захранва от Висшите извори. Семето, което е
посято и расте от самосебе си и далеч над главите на хората, е Христовият импулс. Чрез Тайната на Голгота в Земята
е посято семето на едно космическо преобразование и развитие и Евангелието на Марко ни говори за това развитие,
което е напълно независимо от това, дали и доколко човек
го подпомага чрез своята воля. Според Марко същността на
религията не е поддържането на Преданието, а правилното
приемане и възрастване на един нов Импулс, на едно вечно възобновяващо се Начало.
Особеното богатство на Евангелието на Марко се състои главно в три малки места: притчата за растящото от самосебе си семе е първото от тези три места. Второто място
е краткият разказ за изцелението на един сляп от Витсаида,
който е разказан накрая на двете нахранвания. При това
изцеление не става дума за едно чудно изцеление, а за един
процес на ставане, на развитие, който минава през степени и етапи. Това е свойствено на Марка. Другото, което е
скрито в този разказ е, че изцеленият най-първо проглежда
в етерният свят и след това във физическия.
Третата и най-загадъчна част от особеното богатство
на Евангелието на Марко ние намираме в разказа за улавянето на Христа в Гетсимания. Когато гонителите хващат
Христа и учениците се разбягват, казва се, че го следвал
един момък, който бил облечен с бяла ленена дреха. Когато
гонителите се опитват да го хванат, той оставя в ръцете
им ленената си дреха и побягва гол. От него гонителите задържат само дрехата. Смъртта на Христос не е като
смъртта на един обикновен човек - в един единствен мо9

мент. Както въплъщението на Христа в човека Исус при
Кръщението в реката Йордан, така и Неговото освобождаване от смъртта при събитията на страданията и тези на
Голгота, е една неимоверна голяма загадка. Отделянето на
Христовото Същество от човешката обвивка не става чак
при Разпятието, то започва по-рано и означава едно съзнателно пожертване на Христовото Същество. Още самото
учредяване на Тайната Вечеря има своята сила в самораздаването и разливането на Христовата душа. В Гетсимания
това отделяне напредва още повече, но към него се прибавя
и нещо друго: тялото, в което в течение на три години беше
обитавала свръхсилата на едно космическо Същество, застрашаваше да се раздроби преждевременно и беше необходима една от най-дълбоките борби в душата на Христа, за
да не остави смъртта да вземе надмощие. Смъртта не трябва да дойде отвън чрез разрушението на тялото, а отвътре,
чрез пожертването на Духа. Следователно, в Гетсимания
Христос води борба, щото въпреки започнатото отделяне на
тялото. Неговата душа да бъде задържана в тялото, докато
бъде завършено делото. Когато гонителите Го хващат, тази
борба е вече издържана. Те именно Му помагат да остане
още в тялото. Но въпреки това Той не е вече Този. Когото
те искат да хванат. Процесът на отделянето е започнал.
Това. което държат в ръцете си. е един съсъд и една обвивка. от която съдържанието е започнало вече да изчезва.
Гонителите държат в ръцете си дрехата, обаче Този. Който
беше облечен в дрехата, се изплъзва от тяхната власт. Това
вътрешно състояние на нещата се явява като духовни видения пред душата на евангелиста в загадъчната сцена с
момъка, който побягва гол оттам. Както навсякъде в първите три Евангелия, така особено в Евангелието на Марко,
в събитията на физическото поле се примесват свръхсетивни събития. В този младеж евангелистът иска да ни
покаже младия космически Христов импулс, който сега
вече започва да се отделя от Своето въплъщение в един
човек, за да се въплъти в цялото Битие на човечество и на
Земята. По-нататък ни се обръща внимание, че в разказа
за Възкресението Евангелието на Марко не говори за един

ангел, както Матей, нито за два ангела, както Лука и Йоан.
а говори за един младеж, който става видим при гроба, облечен в бяла дреха. Това е същият младеж.
Цялото Евангелие на Марко се движи между две Тайни,
тези на въплътяването и на обезплътяването на Христовото
Същество. Тайната на въплътяването е изразено с разказа за изкушението. Този разказ при Марко се състои от
едно единствено изречение. Той казва само следните думи:
"Веднага Духът Го отведе в пустинята и Той бе в пустинята четиридесет дни. и бе изкушаван от Сатаната. Беше
при животните и ангелите Му служеха" (1.13). Тук не ни
се описват опасностите за човешкото същество в техните
различни прояви, както го описват Матей и Лука. а изпитанието. което лежи само по себе си в човешкото битие. Човек стои между животното и ангела. Но тази среда
не може никога да бъде нещо спокойно, неподвижно. Тя
.може да бъде извоювана и утвърдена в непрестанна борба
за развитие. Щом тази борба спре. човекът потъва надолу
до животното. Човешкото достойнство се основава само в
непрестанно извоюваното равновесие. В това се проявява и
величието на Евангелието на Марко, че тук. където трябва
да бъде описано човекоставането на Христа, той намира
класическия израз на Тайната на човешкото битие. Когато
Христос става човек. Той изведнъж се намира в средата
между животното и ангела и заедно с всички други човеци
трябваше да издържа изпитанието на постоянно възобновяваното равновесие.
Както започва с Кръщението в реката Йордан, така
Евангелието на Марко завършва с едно кратко показване на Възнесението. Така се образува рамката, в която е
изложено цялото Евангелие. Евангелието на Марко изпъква със своята първична, собствена особеност в разказа за
Възнесението. Този разказ не е изложен богато и подробно.
Отново и тук имаме точно обратното. Обаче героичното,
волево победно тържество, което иначе изпъква в цялото
Евангелие на Марко, тук. в краткия разказ за Възнесението
достига до своя последен връх. Победата на Христа над
смъртта се състои в това. че точно сега Той се свързва със
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земното битие, като Семе на една нова Вселена. Това е,
което Евангелието на Марко се стреми да опише.
Евангелието на Марко е проникнато от още една Тайна - Тайната на Йоан Кръстител. Както Съществото, Което
при Кръщението се въплъти в човека Исус от Назарет, едно
Възвишено космическо Същество, за което Учителят казва, че е най-възвишеното от йерархията на ангелите, така
и Йоан Кръстител е повече от човек. В него е въплътено
едно същество, което принадлежи на царството на ангелите. Казано е в Писанието: "Ето, изпращам ангела Си пред
Тебе". Още с първите думи Евангелието на Марко започва
с надчовешкото равнище на ангелите. Ето защо у Марко
Йоан Кръстител не се явява като един проповедник. Той не
е проповедник на покаяние, както го описва Матей, нито
Учител на Пътя, какъвто го описва Лука. У Марко не намираме нито думите за секирата, която е поставена при
корена на дърветата, нито поучението, което дава на митарите и войниците. Тук Йоан изказва единствено думите за
по-великия от него. Когото той предхожда. Така че, важни
са не думите на Йоан, а неговото битие. То е свръхчовешко
и ни говори за стоящия още по-високо от него.
Една от най-важните Тайни на Евангелието на Марко
е, че през цялото Евангелие се описва съдбата на съществото, което беше въплътено в Йоан Кръстител, независимо
от това дали името на Йоан се споменава, или не.
Въпреки, че Евангелието на Марко навсякъде говори
чрез събитията, които описва, и премълчаването, то все пак
описва някои сцени с такива подробности, както никое друго Евангелие. Тук трябва да причислим и разказа за обезглавяването на Кръстителя и неговото по-нататъшно действие в кръга на учениците Христови като невидим. Кръгът
на учениците е една общност, благодарение на това, че те
стават тяло на едно по-висше същество, а това по-висше
същество е душата на Йоан Кръстител. Той действа с тях и
чрез тях. Той се е свързал с тях като техен патрон, ръководител и като техен духовен помощник. Той по такъв начин
възкръсва в тях.
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2. НОВОТО НАЧАЛО
Христос е едно Велико космично Същество, Което, за
да бъде разбрано, трябва да бъде разгледано от различни
гледища. По-рано изтъкнах на основа на Евангелието, че
Христос е носител на Любовта, която най-силно е изразена
в Евангелието на Лука, че Христос е носител на Мъдростта,
която е най-силно изразена в Евангелието на Йоан и че
Христос е носител на Вечния Живот, който най-силно е
изразен в Евангелието на Матей. Понеже Истината в този
смисъл, в който тука я употребяваме, е синтез на Любовта
и Мъдростта, или с други думи е реализиране на Любовта
и Мъдростта, затова тя има отношение към волята. Тя е,
така да се каже, космичната, мировата Воля, която се проявява чрез владеене на мировите сили. Затова казваме, че
Евангелието на Марко е Евангелие на Истината и Волята.
И в Писанието е казано: "Да се освети Името Божие, да
дойде Царството Божие и да бъде Волята Божия". Учителят
превежда тази мисъл по следния начин: Името Божие има
отношение към Любовта. Без Любовта човек не може да
освети Името Божие. Царството Божие и Неговата Правда
имат отношение към Мъдростта. Без Мъдростта човек не
може да влезе в Царството Божие. А Волята Божия има отношение към Истината. Без Истината човек не може да изпълни Волята Божия, не може да служи на Бога. Затова и
Евангелието на Марко ни представя Христа като Същество
на Силата, Същество на Истината, Което провежда в живота Си само Волята Божия. И затова в това Евангелие
Христос още отначало започва с действията, изцеляването,
а не с проповеди и поучения. Евангелието на Марко е сбито, кратко, то не се разпростира в проповеди и поучения, но
се изявява в конкретни дела. А за да се изрази едно дело,
не са необходими много думи. Всичко в това Евангелие е
конкретно, ясно, сбито и силно.
Както и останалите Евангелия, Евангелието на Марко
ни описва събития и процеси от сетивния свят, примесени
с някои факти и процеси от свръхсетивния свят. Те са така
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преплетени, че човек мъчно може да ги различи. И както и
другите Евангелия, така и Евангелието на Марко е плод на
едно откровение, на едно ясновидство, което му разкрива
Христос такъв, какъвто ни Го описва. Както казах по-рано,
той е бил ученик на Петър и след това се отделя от него, отива в Александрия, където по това време е била на висотата
си неоплатоническата Мъдрост или така наречения езически
гносис. Там той се запознава с великите Тайни на Битието и
достига до ясновидство, с помощта на което, написва своето
Евангелие. В него ни представя Христа като едно Велико
космично Същество, Което чрез Своето слизане на земята
в тялото на Исус от Назарет дава нов, мощен импулс на
човешкото развитие. Този нов, мощен импулс поставя едно
ново начало, нова изходна база на човешкото развитие.
Затова Евангелието на Марко започва с думите " Начало
на благовестието на Исуса Христа, Сина Божии" . В
това изречение са скрити три загадки, които трябва да разрошим, за да разберем Евангелието на Марко. Първата загадка
е - за какво начало става въпрос? Втората загадка е - какво
е това благовестие в това Евангелие? И третата загадка е
- Исус Христос Божи Син? И още по-интересно е, че това
първо изречение на Марко е непосредствено свързано с думите от книгата на пророк Исайя, който казва: "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти ангела Си, който ще устрои Твоя път,
глас на едного, който вика в пустинята - пригответе пътя за
Господа, прави направете пътеките за Него". Следователно
старото време, времето на пророците, което е изтекло, ни
говори за това, което ще дойде след изтичането на това старо
време и което ще постави началото на ново време, времето
на Евангелието на Исус Христос, Синът Божи. Пророкът ни
говори, че иде ново време, което се подготвя от Духовното ръководство на човечеството, от Бога, Който казва: "Изпращам
ангела Си пред лицето Ти, който ще устрои Твоя път, глас на
едного, който вика в пустинята - пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките за Него". В тези думи на пророка е
отговорено на първата загадка - за какво начало става дума
- за началото на новата епоха в развитието на човечеството,
когато иде Божият Син, Който ще кръщава с Дух Свят и
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Огън. В това ново начало на човешкото развитие започват
да се изливат силите на духовния свят в земното развитие
чрез Христос, Който слиза на Земята. Космосът се намесва
активно в земното развитие, защото думата Евангелие значи
вест на ангелите за това, което има да стане в бъдеще. По
такъв начин ни се изяснява и втората загадка: какво нещо
е Евангелието. Йоан Кръстител от своя страна възвестява
идването на Христа с думите: "Подир мене идва Онзи, Който
е по-силен от мене. Комуто не съм достоен да се наведа да
развържа ремъка на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода, а
Той ще ви кръсти с Дух Свят".
А по-рано видяхме кой е Йоан Кръстител - пророк Илия,
който иде сега да подготви пътя на Христа, да подготви
новото начало на човешкото развитие, в течение на което
ще се излеят силите на духовния свят за развитието на човешката душа, за пробуждането на Божественото в нея, за
раждането на Аза в човешката душа. С това се влага едно
ново начало на човешкото развитие. Дотогава човешките
души са били силни, вследствие на връзката си с груповата
душа. Сега, в началото на новото време, когато се провежда Аза в човешката душа, човек постепенно се откъсва от
груповата душа и трябва да разчита на своите собствени
сили, които се развиват вътре в неговата душа. Затова се
случва, че хора, които в миналите си прераждания, когато
са били още във връзка с колективната душа на народа, са
били силни и мощни, в едно следващо прераждане, в новите времена, се явяват като обикновени хора, защото техните
вътрешни сили, техният Аз не е още укрепнал, за да изрази
своята мощ и способност. За това ново начало, в течение на
което ще укрепват силите на човешкия Аз под влияние на
силите, които носи Христовият импулс, говори Евангелието
на Марко. Това значи началото на Евангелието - начало
на слизането на Духовно-Божествения свят, на възвишените Божествени същества върху човешката душа, които
ще организират силите на човешката душа и ще пробудят
в него ново съзнание, съзнанието на Аза. Този Божествен
импулс слиза през царството на възвишените същества и
навлиза в човечеството. И този нов импулс, който слиза от
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Божествения свят, разтърсва човешките души и най-силно
разтърсва най-силните. И Евангелието на Марко ни описва
именно това начало, началото на този Божествен импулс,
който продължава още и ще продължава и за в бъдеще да
действа, а не е само един моментен импулс. Това значи,
че Евангелието продължава. Това начало е поставено със
слизането на Христос на Земята и цялото развитие на човечеството е едно продължение на това начало.
След това следва Кръщението, което е описано по следния начин: "И като излезе веднага от водата видя, че се разтварят Небесата и че Духът като гълъб слизаше над Него. И
дойде глас от Небесата: Ти си Моят възлюбен Син. В Тебе
е Моето благоволение". Това е един процес на Посвещение,
при който Божественият Дух слиза и се вселява в тялото
на Исуса. Той е видял, че се разтварят Небесата и над Него
слиза Духът, но другите не са го видели. Това показва, че
неговото съзнание се е разширило, пробудило се е неговото
Божествено съзнание, за да приеме Духа, Който слиза отгоре. И Той чува глас: "Ти си Моят възлюбен Син, в Тебе е
Моето благоволение".
После се казва: "И веднага Духът Го закара в пустинята. И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от
Сатаната; и беше със зверовете, и ангелите Му слугуваха".
Този разказ, както и цялото Евангелие на Марко, се отличава с една дълбока художествена композиция, чрез която
с няколко думи се предават велики идеи, велики образи.
Изкуството на художника е с малко думи, с малко линии
да даде един съвършен образ, да изрази една велика идея.
Същевременно в тази дълбока художествена композиция
са вложени много дълбоки окултни истини, за които е загатнато само с по една-две думи, но са силно подчертани и
изпъкват с всичката си грандиозност и величие. Изразът е:
" И веднага Духът Го закара в пустинята". Коя е тази
пустиня? - Пустинята е място на усамотение, на уединение.
Тази пустиня е човешката Азова вътрешност, където човек
е сам със себе си, откъснат от света. И там, в пустинята,
Той, Великият Учител на човечеството и Ръководител на
Космоса, е изкушаван от Сатаната. Тук пак с няколко думи
е казано толкова много, че може да се напише цяла книга
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или най-малко една дълга статия. От окултната наука се
знае. че след грехопадението, силите па Черното братство
проникват в човешката душа или по-право в астралното
тяло, в което е облечена душата. И сега Христос, като слиза
в човешката душа. се среща с тези сили, които се опитват да
Го изкушават. Но Той е силен и мощен да се справи с тях,
и по-нататък се казва: " И беше със зверовете и ангелите
му служеха" .Тук пак с няколко думи е казано толкова
много, което може да направи само един велик художник,
един, който е проникнал дълбоко в Тайната на човешкото
битие. Тук се загатва, че човешката душа се намира между
животинското и ангелското начало в човека.
После се казва, че Йоан е предаден на властите и
Исус отива в Галилея, и започва да проповядва Божието
благовестие с думите: " Времето се изпълни и Божието
Царство наближи". - Какво значи времето се изпълни?
- Това значи, че старото време изтече и започва новото
време, новата епоха в човешкото развитие, която започва с
един нов импулс, с вестта, че Царството Божие наближава.
Новото време, новото начало се характеризира с наближаването на Царството Божие. А какво значи това? - На друго
място се казва: "Царството Божие е вътре във вас". Кое е
това Царство Божие, вътре в човека? - Това е пробуждането
на Божественото Начало в човека, което се изразява в найслаба степен в раждането на Аза.
След това в Галилея призовава първите ученици Андрей, Симон и Петър, Йоан и Яков Заведеев. Той минава покрай тях и им казва: "Вървете след Мене и Аз ще
ви направя ловци на человеци". И те тръгват след Него,
което показва, че те са били подготвени за това. От другите Евангелия се знае, че Андрей и Йоан са били ученици
на Йоан Кръстител, а вероятно и Петър и Яков, и той им
е казал кой е Исус и каква е Неговата мисия. Затова щом
ги повиква, те веднага тръгват след Него. С това е сложено началото на новите времена, на новия импулс, който
навлиза в човечеството. Този импулс с течение на времето ще преобрази човечеството, като постепенно събуди
Божественото в него, и ще даде един нов облик на живота
на човека и човечеството.
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3. ЗНАМЕНИЯТА - ЕТАПИ В
НАВЛИЗАНЕТО НА НОВИЯ
ИМПУЛС В ЖИВОТА
3.1. Изгонването на нечистия дух
Когато един нов импулс влиза в живота, той навлиза последователно на етапи, тъй както изгрява Слънцето
- най-напред леко се зазорява и после все повече се усилва светлината, докато се покаже и самото Слънце. В този
смисъл и знаменията, които ни описва Марко, ни показват
етапите на навлизането на Новия импулс в живота на човечеството. Всяко знамение, при каквато и обстановка да е
извършено, има отношение към цялото човечество. С него
се внася една нова енергия в живота, прави се нещо, което
има отношение към цялото човечество.
Така от 21-ви стих на първата глава се казва: "И дохожда
в Капернаум, и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше. И те се чудеха на поучението Му, защото
ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците". Тук ни е показано различието между един посветен,
в когото Духът говори, и един обикновен книжник, който
само от книгите е получил своето знание. Този, у когото
Духът говори, в неговото слово се чувства сила, мощ, живот.
Той дава нещо от себе си на слушателите и затова те чувстват, че тук говори един, който има власт. Над какво има
власт? Той има власт да дава живот, той има власт да заповядва на духовете, които създават болестите, и с това отнемат живота на хората. Той има власт над нечистите духове,
които обсебват хората и им причиняват хиляди страдания.
И по-нататък, от 23-ти стих на първата глава се казва: "И
скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат
от нечист дух, който извика, думайки: "Остави ни Ти! Какво
имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни
погубиш? Познаваме Те кой си, Святий Божий". Тук е важ18
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но, че нечистите духове познават Христа, Който се проявява
чрез Исус, познават Неговата сила и власт, а хората около
Него не Го познават. И затова, щом Го вижда, нечистият
дух почва да вика, защото знае, че ще бъде изхвърлен от
човека. "Но Исус го смъмра, казвайки му: Млъкни и излез
от него. Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със
силен глас и излезе от него. И всички се чудеха, тъй щото
разискваха по между си, думайки: Що е това? - Едно ново
учение! С власт заповядва на нечистите духове и те Му се
покоряват". Тук ясно е показано, че Исус само с присъствието Си и с една дума изгонва нечистите духове от човека,
което показва, че Той разполага със знания и сила.
С това ни е показано, че със слизането на Христа на
Земята, Той внася една нова сила в човешкото развитие, която трябва да се справи с нечистите духове, които още при
грехопадението са овладяли човешката душа и спъват нейното развитие. С това първо знамение Христос въздейства,
дава импулс на всички човешки души да намерят сила в
себе си, като се опрат на Божественото, да изпъдят от себе
си нечистите духове, да скъсат връзката си с тях и да направят връзка с Бога и със светлите Божествени същества,
за да поемат правилния път на своето развитие.

3.2. Треската на Петровата тъща
По-нататък се говори за изцелението на Петровата
тъща, която страдала от треска. Във връзка с Евангелието
на Матей се спрях по-обширно на треската на Петровата
тъща. Тук само ще припомня, че нейната болест е психическа треска. Тя е под влиянието на природните стихии, чрез
които е във връзка с низшите духове. Христос прекъсва
тази й връзка и възстановява нормалното й състояние и тя
им прислужва, става и тя последовател на новото учение.
Така че, втората стъпка на Христа е да освободи хората от
влиянието на природните стихии, чрез които те са в една
полусъзнателна връзка с невидимия свят, по медиумичния
път. Христос прекъсва тази връзка, като иска да научи хо-
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рата да развият своите вътрешни сили, за да влязат в съзнателна връзка с духовния и Божествения свят.
В 32 р и стих на първа глава се казва: "И когато се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се събра пред вратата.
И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести,
и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да
говорят, понеже Го познаваха".
От описаното в първа глава се вижда, че още от началото на Своята дейност Христос не проповядва, а действа,
излива силата Си върху човечеството, давайки начало на
един нов импулс, който трябва да обнови човечеството с
течение на времето и да го освободи от влиянието на нечистите духове.
В 35ти стих на първа глава се казва: "На сутринта,
когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място и там се молеше". С това ни е показано, че и
Христос, макар и Бог въплътен в плът, имал нужда да се
моли. за да поддържа връзката Си с духовните сили, които
се изливат чрез Него върху човечеството. И Той се е молил
рано преди изгрев слънце, когато приливът на жизнена
енергия е най-силен. И ако Христос е правил това, толкова
повече ние трябва да го правим. И Учителят ни предаде
тази Тайна на ранното посрещане на Слънцето с молитва и
песни. А виждаме, че Исус го е практикувал и го е предал
на Своите ученици. Това е една практика на всички окултни школи на древността, както и на съвременните такива.
Знае се за Питагор и неговите ученици, че те с молитва и
песни са посрещали изгревите на Слънцето.

3.3. Изцелението на прокажения
В 40-ти стих на първа глава е казано: "И дохожда при
Него един прокажен и Му се моли, коленичил пред Него,
казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. А Той се смили, простре ръка и се допре до него, и му каза: Искам, бъди
очистен. И веднага проказата го остави и той си отиде."
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Тук първо се вижда, че прокаженият имал вяра, че
Христос може да го излекува. И затова Той веднага се
съгласява и простира ръката Си, допирайки се до него, и
проказата го напуща. В древността е имало много учители, които са лекували с допиране на ръцете си до болния,
чрез предаване на магнетизъм. Те са следвали специални
училища при Мистериите за лекари, като са лекували с
магнетизъм. Някои мислят, че и Христос е лекувал по
този начин. Може в някои случаи и Той да е използвал
този метод, но при лекуването при Христа е имало нещо
по-специфично. Той се е стремял да предизвика вътрешните сили на душата на болния, което става чрез вярата,
която болният има. Затова Той често казва " Да бъде според вярата ти". И тук ние виждаме, че прокаженият е
вярвал, че Исус може да го излекува. Тази вяра събужда
неговите вътрешни сили и само допирането на Христа,
който дава стимул на неговите сили, е достатъчно и той
е излекуван.
От друга страна проказата е болест на кръвта и показва слабост на Аза на човека, защото кръвта е свързана
с Аза. Следователно тя е болест, която показва, че кръвта на човека, която е носител на Живота, е примесена с
чужди елементи, противодействащи на Живота. Затова
човек трябва да намери сили в себе си, в своята душа. за
да се справи с тези чужди елементи в кръвта си. А това
става чрез вярата. Значи човек трябва да повярва в своята
Божествена природа, че има сила в себе си да се справи с
вредните елементи в живота си.
С очистването на прокажения Христос дава импулс
на човешкия Аз, като укрепва неговите вътрешни сили.
Очиствайки прокажения, Христос стимулира енергиите на
Аза на човечеството да укрепне и да добие вяра в себе си.
Така че, след изгонването на бесовете на човека и човечеството, Христос въздейства върху Аза на човечеството,
за да го укрепи и така той да намери сили в себе си да
противодейства на всички елементи, вредни за живота и за
прогреса на човешката душа.
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3.4. Изцеление на парализирания
От първи до пети стих на втора глава се описва, че
Исус бил вкъщи и много народ бил събран, че не могло
да се влезе при Него през вратата. В това време четирима
души носили един парализиран и понеже нямали възможност да влязат през вратата от многото народ, разкрили
покрива на къщата и спуснали болния с постелката, на която лежал парализираният. От 5-ти до 12-ти стих се казва: "А
Исус, като видя вярата им, каза на парализирания: Синко,
прощават ти се греховете. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: Тоя защо
говори така? Той богохулства! Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с Духа Си,
че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа: Прощават
ти се греховете или да река: Стани, дигни постелката си и
ходи! Но за да познаете, Че Човешкият Син има власт на
Земята да прощава грехове, (казва на парализирания): Тебе
казвам: Стани, дигни постелката си и иди у дома си. И той
стана, веднага дигна постелката, и излезе пред всичките;
така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха:
Никога не сме виждали такова нещо".
В целия този пасаж са скрити много дълбоки окултни
истини. Първо, у парализирания е тежко засегната нервната система, включително и някои от мозъчните центрове,
които са свързани с етерното тяло. С изцелението на парализирания Христос възстановява здравословното състояние
на нервната система на човечеството, като внася в нея нова,
Божествена енергия, възстановявайки хармонията на етерното тяло, носител на Живота. В петия стих е казано: "А
Исус като видя вярата им, каза на парализирания: Синко,
прощават ти се греховете". Греховете са резултат на нарушение на Божествените закони. Те са една морална болест,
която в случая напада нервната система. Христос като каз22
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ва " Прощават ти се греховете", премахва причината за
болестта и след това казва на болния "Синко, ти си вече
здрав. Стани и ходи!" В случая, за да се заеме Христос
да го лекува, причината за това е тяхната вяра, че Христос
има власт над болестите и може да им помогне. Значи,
тяхната вяра е предизвикала Христа да прояви Своята сила
и да внесе нова нервна енергия в организма на болния, и
той оздравява.
По-нататък се казва, че книжниците роптаели против
това, че Исус казал "Прощават ти се греховете". И в
8-ми стих се казва: "А Исус, като разбра веднага с Духа Си,
че така размишляват в сърцата си, рече им: Защо размишлявате така в сърцата си?" С това ясно е подчертано, че
Христос с ясновидски поглед прониква в сърцата на хората
и вижда какво мислят. Изразът " разбра с Духа Си" подразбира видя с Духа Си, т.е. с духовните Си очи. На много
места е ясно подчертано, че Исус притежава ясновидството
и ред други още качества, които са достояние на Великите
посветени. Това е едно свидетелство, че Той е един Велик
посветен, Който е във връзка с Бога и в Когото Бог пребъдва и се проявява.
Фарисеите протестират, че Христос казва " Прощават
ти се греховете". Защото според тях само Бог, Който е
във висшия духовен свят, може да прощава грехове. Те не
могат да разберат, че Бог е слязъл в едно човешко тяло и
от вътрешността на човека Исус, от Неговата душа, където обитава, казва " Синко, прощават ти се греховете".
Те не можаха да разберат че Бог сега действа отвътре в
човека. Това е именно характерното за новото време, че
Бог действа вече отвътре в човека, а не отвън. В миналото
Бог е действал от свръхестествения свят, но сега, в новото
време, Той започва да действа от вътрешността на човека,
от неговия Аз.
С това, което извърши с парализирания, Христос свърза
моралното с магнетичния начин на лечение и с това прави
преход от магнетичното лечение със силите на свръхестествения свят към лечение със силите, които излизат от дъл23
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бочината на човешката душа. Там сега е слязъл свръхестественият свят, там сега обитава Бог, слязъл на Земята.
Както казах, в древността е имало лекари, които са
били подготвени в специални училища, ръководени от
Мистериите. Те получавали в своята власт сили, които са
действали чрез тях от духовния свят. Така щото тогавашните
лекари са били един вид медиуми на духовните сили. Чрез
своите медиумични способности те са пренасяли духовните
сили, до които са се издигали благодарение на това. че са
преминавали през лекарските училища на Мистериите. И
когато такъв един лекар е полагал ръката си върху даден
болен, от него са се изливали сили, които обаче не са били
негови, а това са били сили от духовния свят, на които той
е бил проводник. Той е бил като един канал за действането на духовните сили. И тогава, когато се е разказвало, че
някой бил излекуван по такъв начин, това не е изглеждало
като особено чудо за тогавашния човек. Така че, важното
не е било, че се е извършвало изцеление, но това, че се явил
Един, Който без да е минал през Мистериите, е могъл да
изцелява по такъв начин; че се е явил Един, Който е носил
в самото Си сърце, в самата Си душа силата, която се изливала през другите лекари от висшите светове; че тези сили
са станали лични, индивидуални сили. Затова трябваше да
бъде представен фактът, че е изминало старото време, когато човек е бил медиум на природните сили и е дошло
едно ново време, когато тези сили ще действат отвътре, от
душата на човека. Че всичко, което трябва да бъде вършено
в бъдеще, трябва да бъде извършено чрез човешката душа,
в която живее Бог, Който се проявява в духовния свят.
Човешкият Аз става център на Божествените сили, които
действат на Земята. И на хората станало ясно, че сред тях
стои Един, Който върши от Себе Си това, което другите са
вършили с помощта на съществата, които живеят в духовния свят и чиито сили действат върху тях.
Така че. с изцелението на парализирания Христос дава
импулс на нервната система, респективно на мозъка, да
укрепне и да възстанови здравословното си състояние.
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Следва призоваването на Левий Алфеев, другото име
на евангелист Матей, който поканва Исус с учениците Му
на обяд и заедно с тях присъстват и много митари и бирници. Книжниците, като виждат това, роптаят, щото те са
считали митарите и бирниците, които са на римска служба,
за грешници. А Исус им отговаря: "Здравите нямат нужда
от лекар, но болните. Не съм дошъл да призова праведните,
но грешниците на покаяние".
След това Исус изказва мисълта, че вехта дреха не се
кърпи с кръпка и че ново вино не се налива в стари мехове,
защото ще ги пукне, а ново вино се налива в нови мехове.
Старата дреха и старите мехове, това е старото човешко
съзнание, старото човешко разбиране, в което не може да
се влее новото учение, новия импулс, който влиза в света.
Трябва да се преобрази съзнанието на хората, да се изменят техните разбирания, за да могат да приемат новото,
за да могат да приемат новия импулс, който влиза в света. Новото вино е новата космична енергия, която Христос
носи и излива върху човечеството, за да може с течение на
времето да го преобрази и подмлади. Защото човечеството,
вследствие на първичния грях, е остаряло, изгубило е своята младост, своята жизненост и свежест. И сега Христос,
с новата енергия, която внася в живота, с новия импулс,
който дава, иска да подмлади човечеството, като внася нова
жизнена струя в остарелия организъм на човечеството.
След това се говори, че като вървял Исус с учениците
Си през полето, където имало ниви с жито, учениците късали класове и изяждали зрънцата, а било събота. Фарисеите
като видели това, започнали да роптаят и Христос им казал: " Съботата е направена за човека, а не човек за
съботата. Така щото Човешкият Син е господар и на
съботата". Като се казва, че Човешкият Син е господар
и на съботата, Христос е подразбрал, че Той, като Дух на
Слънцето, е господар на енергиите на съботата, които са
енергии на Сатурн, и които противодействат на слънчевите
енергии на Живота, идващ от Слънцето. Това е подчертано
на много места в Евангелието.
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3.5. Изцеление на човека с изсъхналата ръка
В началото на трета глава се описва случката с изцеляването на човека с изсъхналата ръка. Казано е: "И влезе
пак в синагогата; и там имаше человек с изсъхнала ръка. И
наблюдаваха Го, дали ще го издери в съботен ден, за да Го
обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи
се насред! Тогаз на тях казва: Позволено ли е да се прави
добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли
живот, или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа
с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцето им,
каза на човека: Простри ръката си. Той я простря; и ръката
му оздравя".
Човешката ръка е свързана с човешката воля, тя е израз на волята. Когато се казва, че човекът имал изсъхнала
ръка, с това се подразбира, че неговата воля била парализирана. И Христос като казва: " Простри ръката си", с
това апелира към силите на волята у самия човек. Те се
стимулират и с помощта на Христа възстановяват първоначалното състояние. И човек простира ръката си и вижда,
че ръката му оздравяла. С това Христос дава импулс на
волята на човечеството да се укрепи, за да може да върши
добро, а не зло. При разговора, който Христос има с фарисеите, като ги пита позволено ли е човек да прави добро в
съботен ден или зло, пак има отношение към волята. Когато
човешката воля е в своето възходящо направление, когато
е под влияние на Божественото Начало, тя прави добро.
А когато нейните енергии имат низходящо направление,
човек прави зло. И затова Христос, давайки импулса за укрепване на човешката воля, прави я да може тя да върши
добро. С това се укрепва вече и човешкия живот, защото
Доброто е основа на Живота.
От 10-ти до 20-ти стих на трета глава е казано: "Защото
беше изцелил мнозина, така, че онези, които страдаха от
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язви, натискаха Го, за да се допрат до Него. И нечистите
духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха,
казвайки: Ти си Божи Син. Но Той строго им заръчваше
да Го не изявяват". Тук ясно е показано пак, че хората
познават Христа по делата Му, като ги изцелява, а нечистите духове Го познават, като Го виждат. Те виждат в Него
Божията сила и се плашат от нея. Но Той им забранява да
Го изявяват.

3.6. Призоваването на учениците
От 13-ти до 19-ти стих на трета глава се описва призоваването на учениците. По-рано говорих за това, но тук е
дадено по особен начин, затова ще кажа няколко думи и за
него. В предния стих се описва, че около Него се е събрал
много народ. В 13-ти стих се казва: "След това се възкачи
на хълма и повика при Себе Си онези, които си искаше; и
те отидоха при Него. И определи дванадесет души, за да
бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват. И даде им
власт да изгонват бесове. Определи Симона, на когото даде
името Петър, Якова Заведеев, и Яковия брат Йоан, на които
даде името Воанергес, сиреч Синове на Гърма; и Андрея и
Филипа, Вартоломея и Матея; Тома и Якова Алфеев - Тадея
и Симона Зилот, и Юда Искариотски, който Го и предаде."
Тук е изтъкнато, че Той е избрал дванадесетте от множеството ученици, които са били събрани около Него и им
дава власт да изгонват бесове. По-рано в една глава, когато говорех за степените на ученичеството, казах, че когато
ученикът дойде в петата степен, тогава той може вече да
заповядва на лошите духове, да ги изгонва, защото се е
справил с всички слабости в себе си, които са проводници
на тези духове. Значи учениците, които Христос избира,
са били най-малко на петата степен и затова Той им дава
власт да изгонват бесовете. И като се казва избра, това не
подразбира избиране по симпатия, а според степента на
тяхното развитие.
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Друго важно тука е, че Той дава на някои от учениците, които по-нататък се очертават като най-тесният кръг
ученици, специални имена. На Симон дава името Петър,
което значи Канара, Камък. А на Яков и Йоан дава името Синове на Гърма. Това не е случайно и произволно.
Камъкът е от земно естество и има отношение към елемента Земя, а Гърмът е от огнено естество и има отношение
към елемента Огън. И те при един случай искат да свалят
Огън от Небето. Чрез тези имена, които Христос им дава,
ни показва, че тези ученици са имали връзка с т.н. елементален или етерен свят, който е първият надсетивен свят. Те
са били във връзка с него и са били господари на стихиите
и на духовете, които са свързани с тях. Това ни е посочено
с тези специални имена. Елементалният свят е съставен
от четири области, които древните са наричали с имената:
Земя, Вода, Въздух и Огън. А съвременната окултна наука
ги определя като четири етерни области - светлинен етер,
топлинен етер, жизнен и химически етер. Този свят е населен с множество същества, между които са и т.н. природни
духове, които са свързани със стихията и се използват от
черните магьосници за провеждане на различни явления
във физическия свят. Защото този елементален свят е част
от физическия свят.
При призоваването на учениците се казва, че Христос
се изкачил на хълма, т.е. на планината, на високо място и
повикал тези, които си искал. В окултните писания, когато
се говори за планина, за море, за къща, не се разбира само
физическите такива. Тези думи винаги имат окултно значение. Това са различни състояния на съзнанието. На планината Той избира дванадесетте и ги натоварва с една окултна задача. Тук имаме работа с едно окултно възпитание.
Преображението също става на планината, то също така е
окултно явление. А вкъщи Своите Му Го обвиняват за човек
не на Себе Си. А за морето се казва, че Христос ходи по
морето. Това са все окултни факти с голямо значение.
Тук между другото, за изяснение на горното, ще кажа,
че според окултната наука, и Учителят го потвърждава, на
планината има най-благоприятни условия за окултна рабо28
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та, да работи човек над себе си. Защото първо, на планината
атмосферата е по-чиста, така да се каже Небето е по-близо
до Земята, защото планините са обиталище на светли същества и тъмните същества не се качват там, за да смущават
човека. Също така на морето има добри условия за окултна
работа, защото контактът с морето благоприятства проявлението на окултното виждане и приложението на окултните
сили. Най-трудно се проявяват окултните способности, когато човек е у дома си, вкъщи. Когато човек е в къщи и се
занимава окултно, окръжаващите обикновено имат впечатление, че той не е на себе си. Затова за окултно обучение са
най-подходящи усамотени планински места, на второ място
морето. А най-неудобен за окултна работа е градът.
По-нататък следват забележителни неща. В 20-ти и 21-ви
стих е казано: "И дохожда в една къща. И пак се събра
народ, така щото те не можеха нито хляб да ядат. И Своите
Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат, защото казваха, че не е на Себе Си". Тук ни е показано какво отношение са имали близките на Исус към Него и Неговото дело.
Считали са, че не е на Себе Си. Същото се случва със
всеки, който е в дома си и в средата на своите практикува
окултно възпитание. В повечето случаи те го считат за ненормален, не на себе си човек и се стремят да му пречат,
да го вкарат " в правия път" на живота.
По-нататък книжниците казват, че Той има Велзевул
и че изгонва бесовете с началника на бесовете. Тогава Той
им казва, че ако Той с помощта на Велзевул и Сатаната
изгонва бесовете, то Сатаната се е разделил против себе си,
дошъл е неговият край. И след това казва забележителните
думи: "Обаче, никой не може да влезе в къщата на силния
човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогаз ще ограби къщата му". С това Той им казва,
че като изгонва бесовете, Той връзва Сатаната и тогава
изгонва неговите духове. Тук навсякъде е показано ясно,
че Христос воюва със силите на злото, които са заробили
човечеството и Той сега постепенно, като въздейства на
отделни хора, помага на цялото човечество, като укрепва
неговите вътрешни Божествени сили, за да могат хората да
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се справят със силите на злото, които действат в тях. Без
помощта на Христа човечеството не би могло да се справи
с пристъпите на злото в живота. И понеже Го обвиняват, че
има бяс, Той казва: "Истина, истина ви казвам, че всички
грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули,
с които биха богохулствали, но ако някой похули Светия
Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен
грях. Това рече Той, защото казваха, че има нечист дух".
По-нататък се казва, че някой Му казал, че майка Му и
братята Му Го викали, но Той, като изгледал учениците Си,
казал: "Ето майка Ми и братята Ми. Защото, който върши
Волята Божия, той Ми е брат, сестра и майка".
За посветения, както и за окултния ученик, кръвните
връзки са без особено значение. За тях истински братя и
сестри са тези, които вършат Волята Божия и мислят като
тях. И затова в древността такива хора, които са били достигнали известна степен на окултно развитие, са били наричани безотечественици, бездомци, защото те фактически
не принадлежат на никаква нация. Те са се издигнали над
народа и семейството и принадлежат на една Духовна общност, която изпълнява Волята Божия. И когато Христос
казва някъде, че " И лисиците си имат леговища и птиците небесни гнезда, но Син Человечески няма къде
глава да подслони", с това е изразил същата идея за бездомничеството, за безотечествеността на посветения.
В началото на 4-та глава се казва, че седейки в ладия
край брега на езерото, понеже се бил събрал много народ,
дава притчата за сеятеля. И като завършва притчата, казва:
" Който има уши да слуша, нека слуша". И като останал насаме с учениците Си, те Го попитали за притчата
и Той им казал: "На вас е дадено да познаете Тайната на
Царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в притчи; тъй щото, гледащи да гледат и да не виждат, и слушащи
да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им
се простят греховете" (4,11-12).
Тук ясно е показано, че учението на Христа има две
страни - външна за народа и вътрешна за учениците. Така
че, имаме на една страна екзотеричното учение за широки30

Историческият път на Бялото Братство
те народни маси, които слушат и не разбират какво слушат;
и езотеричното, вътрешно учение за учениците. Затова Той
казва: "На вас е дадено да познаете Тайната на Божието
Царство. На външните всичко бива в притчи". Тук под израза " Тайните на Царството Божие" се разбират Тайните
на вътрешните Божествени сили, които се намират в човешката душа и чакат времето за своето проявление. Затова
е казано, че Царството Божие е вътре в нас.
След като изяснява притчата за сеятеля на учениците,
пак започва с притчата да обяснява идеята за Царството
Божие, като дава на народа различни идеи във формата на
образи. И обръщайки се към всички, казва: "Внимавайте
в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава и
ще ви се отмери и ще ви се прибави". Тук ясно е показано как действа законът на кармата. По-нататък казва едни
силни думи, които, ако се разберат в социално отношение,
са жестоки. Но те имат окултно значение и аз подробно се
спрях на тях в Евангелието на Матей. Той казва: "Защото,
който има, нему ще се даде, а който няма, ще му се отнеме
и това, което има". И след това започва да обяснява идеята
за Царството Божие с притчи. Тези, които имат, са окултните ученици, които имат Светлина да разбират нещата и
разполагат с окултни сили. На такива ще се даде по-голяма
Светлина и повече сила, защото те работят в това направление. А които нямат, т.е. които нямат тази вътрешна Светлина
за разбиране на нещата, ще им се отнеме и това малкото,
което имат, защото малкото Светлина в случая обърква човека и събужда гордостта в него, че знае нещо. Затова на
такива ще се отнеме и това, което имат, за да не се заблуждават да мислят, че са нещо. Защото, за да има човек
истинска Светлина, трябва да има смирение, да знае и да
разбира, че това, което има, не е негово, а е на Бога, Който
живее в него. И затова Христос често, като говори за такива
неща, казва: " Който има уши да слуша, нека слуша". И в
34-ти стих на 4-та глава се казва: "Без притчи не им говореше.
Но насаме обясняваше всичко на Своите ученици..."
Както виждаме от гореказаното, след като Исус събрал
около Себе Си много хора чрез знаменията, които извър31
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швал пред тях, и се изявил като Божествен пратеник, като
Велик Учител, Христос пристъпва по-нататък в провеждането на Своята работа. От множеството Свои слушатели
Той избира онези, които са готови за окултно обучение
и образува един езотеричен кръг, на който Той разкрива
Тайните на Царството Божие, т.е. посочва им пътищата и
методите, с които като работят, ще укрепят Божественото в
себе си и ще влязат във връзка с духовния и Божествения
свят. С други думи, Той открива Окултната школа, която не
е скрита вече някъде в усамотено място, а е всред кипежа
на живота. Учениците сега ще учат и работят в света, та
да се подготвят за апостоли, които да предадат учението на
света. Това е новата фаза на ученичеството, които методи и
Учителят прилага в наше време. Школата, която в миналото
е била уединена в планините, се пренася в света, в живота
и чрез това, което става в света и живота, учениците се
учат, като същевременно отделно им се дават специални
методи и наставления за вътрешна работа.

3.7. Укротяване на вятъра и морето
След пътуването по езерото с ладия, Христос е на задния край на ладията, заспал. В това време се явява буря
и водата навлиза в ладията. Учениците се уплашват и Го
събуждат. "И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на
езерото: Млъкни! Утихни! И вятърът престана и настана
голяма тишина. И рече им: Защо се страхувате? Още ли
нямате вяра? И голям страх ги обзе. И те си казваха един
на друг: Кой е прочее Този, че и вятърът, и морето да Му
се подчиняват." (4,35-40)

Тук имаме едно окултно явление - Христос, въплътеният Логос, е в морето с ладия и се повдига буря. Бурята и
вятърът, бушуването на морето са резултат на природните
стихии, на природните духове. И Христос се обръща не към
механичния вятър, но към тези, които го произвеждат - духовете на вятъра и водата, и се казва: "И смъмра вятъра и
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каза на морето: Млъкни!" Той говори на живи същества и
те Го слушат. Защото Той е господар на природните стихии,
на природните духове. Също ни е показано, че учениците
още не Го познават, не познават Неговата Божествена сила
и мощ, а Го имат още като един Учител, Който ги учи. С
укротяването на вятъра и морето ни е показано, че Христос
е господар на елементалния свят и че има власт над всички
сили на Природата. С това укротяване на вятъра Той иска
да покаже на човечеството, че с вяра в Божествените сили
в себе си хората могат да укротяват както външните бури и
вълнения, така и вътрешните бури, които бушуват в душите на хората. Вярата в Божественото в себе си, това е пътят
за укротяване на бурите и вълненията в човека.
След като учениците са избрани за ученици и образуват един езотеричен кръг, хора, на които се разкриват
Тайните на Царството Божие, с укротяването на морето
и на вятъра им е предаден първият окултен урок - как да
укротяват бурите и ветровете както в Природата, така и в
самите тях. А това става, когато човек уповава, когато се
опре на Божественото в себе си, вярва в неговата мощ и
сила, в неговите Божествени възможности. Тук не става
въпрос за вярване, а за вяра.

3.8. Изгонване на нечистия дух от
този, който живее в гробищата
В 5-та глава са ни предадени две важни знамения.
Първото знамение е изгонването на нечистия дух от човека, който живее в гробищата, а второто знамение е изцелението на дъщерята на Яир и жената с кръвотечението.
И в двете знамения са скрити дълбоки окултни истини,
както и в цялото Евангелие. В първото знамение Христос,
Който е слязъл от Божествения свят и е пълен със сила
и мощ, изпълващи цялото Му същество, се среща с един
човек, който е обсебен от нечисти духове. Духовете познават Христа, докато хората гледат на Него като на обикно33
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вен човек. Нечистите духове, които Го посрещат, казват:
" Какво имаш Ти с нас, Исусе, Сине. на Всевишния Бог?
Заклеваме Те в Бога, недей ни мъчи". Исус го пита: "Как
ти е името?" То казва: " Легион ми е името, защото
сме мнозина". Тук се намираме пред една забележителна
среща. Христос се среща с тъмните сили на Земята, които са заробили човешките души. Обсебеният от легиона
духове е представител на човечеството, което е обсебено
от тъмните духове. С изгонването на тези духове от този
човек, Христос дава сила на всеки човек да направи същото
със себе си. С помощта на Христос, Който живее дълбоко
във всеки човек, той може да изгони бесовете в себе си и
да се освободи от тях. Докато преди това човек е бил силен
физически и безумен, след изпъждането на духовете става
кротък и умът му се намества, и в него се явява желание
да следва Христа. На Земята Христос е във война с тъмните сили, които Той е победил в духовните светове. И сега
Христос отива на Земята, на физическото поле, където се
води генералното сражение между Христа, представител на
светлите Божествени сили, и тъмните сили. Тази борба е
започнала още преди грехопадането. Тогава тъмните сили
победиха и взеха надмощие върху човека, вследствие на
което той изпадна в робството на греха. И сега Христос,
като ги изпъди от човечеството, ги праща в свинете - емблема на животинското царство, които под тяхно влияние
се хвърлят в морето - символ на нисшия или животинския
живот. С това Христос дава нов импулс на човешкото развитие, посочва на хората пътя, по който да се освободят от
робството на тъмните сили. При първото знамение Христос
изгонва един нечист дух, а при шестото знамение - изгонва
легион. Това ни показва, че с все по-голямото организиране
на Христовата сила в човечеството, тя ще срещне все по-голямо съпротивление, докато дойде Голгота, където тъмните
сили, чрез предателството на Юда, приковават Христа на
кръста. Но те не знаеха, че с това Той влиза в тяхното царство, разрушава затворите им, като освобождава човешките
души от техния плен.
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3.9. Възкресението на дъщерята на
Яир и жената е кръвотечението
Във второто знамение са ни представени два женски
образа - дъщерята на Яир, на дванадесет години, и жената, която страда от кръвотечение в продължение на дванадесет години. Разказът е предаден по следния начин в
Евангелието: "И дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го вижда, пада пред нозете Му
и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере
душа, моля Ти се да дойдеш и положиш ръка на нея, за
да оздравее и да живее". Тук на първо място е подчертана
вярата на бащата, че Исус може да излекува дъщеря му.
"И Той отиде _с него. И едно голямо множество следваха
подире Му и хората Го притиснаха. И една жена, която
бе имала кръвотечение дванадесет години и много беше
пострадала от множество лекари и беше иждивила целия
си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше й станало по-зле, като чу отзивите за Исус, дойде между народа
изотзад и се допре до дрехата Му. Защото си казваше: Ако
само се допра до дрехата Му, ще оздравея". И тук е подчертано, че жената има вяра, че ако се допре до Него, ще
оздравее. "И начаса престана кръвотечението й и тя усети
в тялото си, че се изцери от болестта. И веднага Исус като
усети в Себе Си, че излезе от Него сила, обърна се всред
народа и каза: "Кой се допре до дрехата Ми?... А жената
уплашена и разтреперана, като знаеше за станалото, дойде
и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече:
Дъще, твоята вяра те изцери. Иди си с мир и бъди здрава
от болестта си".
Сега сам Христос й казва, че благодарение на вярата тя
оздравяла. Тук стоим пред Тайната на Вярата. Тя вярва, че
ако се допре до дрехата Му, ще направи контакт със силите,
които изтичат от Него и ще оздравее. И Той почувствувал,
че излиза сила от Него. И макар, че другите хора отвсякъде
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Го притискат без да имат вяра, Той не чувства, че излиза
сила от Него. Значи, за да действа върху нас космичната
сила, проявена чрез Христа, за да можем да я възприемем
направо от Природата и от Бога, трябва да имаме вяра, т.е.
да вярваме, че това, което искаме, става, а не да чакаме
да стане. Вярата седи в това, да видим реализирано това,
което искаме. Да го видим първо в съзнанието си, а след
това и физически.
Докато Той говорил с жената (това става по пътя за
дома на Яир), идват от дома на Яир и му казват: " Дъщеря
ти умря... А Исус, като дочу думите, му казва: Не бой
се, само вярвай". Тук пак Христос подчертава значението
на Вярата. След това Той взема със себе си Петър, Яков
и Йоан и отива в къщата на Яир, и като казва на всичкия
народ, който се е събрал да се оттегли, взема бащата и
майката и тримата ученици и влиза при болното момиче.
"И хвана детето за ръка и каза: Талита куми! Което значи:
Момиче, тебе казвам, стани! И момичето веднага стана и
ходеше, защото беше на дванадесет години. И веднага те се
смаяха твърде много. И заръча им никой да не научи това.
И заповяда да й дадат да яде".
Тук в лицето на двете жени ни са представени два противоположни типа човешки души: жената с кръвотечението страда от свръхизобилие на жизненост и на кръв, а
момичето страда от липсата на жизнена сила, затова умира. Жената страда от дванадесет години и момичето е на
дванадесет годишна възраст. Това е едно указание за една
връзка между двете жени и техните болести. Момичето се
разболява и умира, защото в него не се събуждат майчинските сили. Смъртта на майчинската утроба в случая се разпростира върху цялото тяло. Обаче силите, които липсват на
момичето, тези сили притежава прекалено изобилие жената
с кръвотечението. Майчината кръв, липсата на която убива
момичето, преизобилства в жената с кръвотечението. Заедно
с момичето умира една част от бъдещето на човечеството. Неговата смърт е едно обезплодяване на човечеството.
Изцелявайки момичето, Христос възстановява равновесието
между страдащата от кръвотечението жена и умрялото мо36
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миче и с това възстановява бъдещето на човечеството. Двете
жени са два вида човешки души, които, ако не се излекуват,
има опасност за бъдещето на човечеството.
При изцелението на дъщерята на Яир, Христос стои
между две групи по трима човека. От една страна са родителите на момичето и самото момиче - трима роднини по
кръв. От друга страна стоят Петър, Яков и Йоан - трима
роднини по дух. Христос, като седми, стои в средата и изговаряйки тържествените думи: " Талита, куми!", възкресява
момичето. Така че, на страната на кръвното родство при
произнасянето на думите момичето оживява; на страната
на духовното родство външно нищо не остава. Христос не
случайно е взел трима ученици със себе си. Той не ги е
взел само за да им покаже какво ще направи, но е искал
да направи нещо с тях. Както външно възкресява момичето, девата, така и в тримата първи ученици той възкресява
девата и с това възкресява и човечеството. Защото в човечеството е умряло девствено-майчиното, вечно женственото,
Божествената Любов. Отсега нататък тя отново ще оживее в
действието на апостолите. Учениците са направени носители
на вечно женствената, на Божествената Любов. Отсега нататък те могат да действат между хората, носейки Живот.
*

*

*

В началото на 6 т а глава ни се разказва, че Исус отишъл
в Своя роден град и поучавал в синагогата. И хората се
чудели на Мъдростта Му, като си казвали: " Каква е дадената на Този Мъдрост и какви са тези велики дела,
извършени от ръцете Му". Те виждат Мъдростта Му и
делата Му, и се учудват на тях. Понеже гледат на Него
като на обикновен човек, израснал между тях, затова казват: " Не е ли Той дърводелецът, синът на Мария, брат
на Якова, Йосия, на Юда и Симона? И сестрите Му не
са ли между нас?" А Исус им казва: "Никой пророк не е
без почит, освен в своята родина и между своите сродници,
и в своя си дом. И не можеше да извърши никакво велико
дело, освен дето положи ръцете Си на малцина болни и
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ги изцери". Значи, те виждат в Него само един техен съгражданин и не вярват в Него. И тяхното неверие пречи на
проявите на Божествените сили, защото както по-рано изтъкнах, Вярата е добър проводник на Божествените сили.
По-нататък се говори за изпращането на учениците, двама по двама, да проповядват, като им дава власт
над нечистите духове и им дава съвети и правила, как да
се държат между народа, как да ходят. Това са правила
за окултните ученици. И в заключение на това се казва: "Изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха с
масло и ги изцеряваха".
В следващите стихове, от 14-ти нататък се казва, че
Ирод, като чул за Исус, казвал, че това е Йоан Кръстител,
който е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили
действат чрез Него. От тези думи на Ирод се вижда, че
той бил запознат с Тайните на Възкресението, че когато човек добие Възкресение, започват да действат в него
мощни Божествени сили. Други казвали, че е Илия, други
пък, че е някой от старовременните пророци. Важното тук
е, че всички вярват, че тук действат Божествени сили, с
които Той извършва тези знамения. След това се говори
за обезглавяването на Йоан Кръстител и че учениците му
прибрали тялото му, и го положили в гроба. След това
учениците, които Исус изпратил да проповядват, се връщат и Той ги съветва да отидат на уединено място да си
починат. И в това време народът започва да се стича от
всички страни. И в 34-ти стих се казва: "И Исус като излезе, видя едно голямо множество и смили се за тях. Понеже
бяха като овци, които нямат пастир; и почна да ги поучава
много неща". Тези думи са казани след смъртта на Йоан
Кръстител, който бил Учител на този народ. И сега, след
неговата смърт, те остават като стадо без пастир. Затова
Христос се смилил над тях и ги поучава. Йоан, който е
предтеча на Христа и който е изпратен да приготви пътя
пред Него, имаше за задача да подготви хората, да създаде една среда, в която Христос да може да работи. И
видяхме, че първите ученици на Христа са от учениците
на Йоан. И сега този народ, който се събрал, това са все
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хора, които са кръстени от Йоан и са слушали неговото
слово. И сега, като останали без Учителя си, те се привличат към Христа, за Когото се говори, че е възкръсналият
Йоан или че е пророк Илия, или друг от старозаветните
пророци. Но Йоан, който е подготвил пътя за Христа, след
като е напуснал тялото си, пак е в средата на Христа като
дух. Той е, така да се каже, като аура, като групова душа
на апостолите. В случая той се явява като един невидим
асистент на Христос.

3.10. Нахранването на петте хиляди
За това знамение говорят и четирите Евангелия и аз
подробно се спрях на неговото окултно значение при разглеждането на Евангелието на Йоан, а също споменах и
при разглеждането на Евангелието на Матей. Сега ще кажа
само, че за Христос, който е Бог и праща всички животворни сили от Слънцето към Земята, и произвежда всяко
растене и завързване на всички плодове и храни по Земята,
това умножаване на хлябовете е естествено явление. Когато
житното зърно падне в земята и израсте и даде плод тридесет, шестдесет или сто зърна, коя сила прави това? Това са
силите на Слънцето, които са силите на Логоса, силите на
Христа, които струят по цялата Слънчева система и носят
Живот. Със същата тази сила, която е в Христа, Той умножава хлябовете. Това е т.н. Закон на всемирното изобилие или както Учителят го нарича, Закон на Опуленс. Това
умножаване на хлябовете има и друго значение, духовно.
Защото Христос преди всичко е едно духовно явление, слязло на Земята. Ние не трябва да гледаме на Христос само
като на едно физическо същество, но като един Божествен
Дух, слязъл на Земята. Неговата дейност не е ограничена
само в един определен, конкретен факт, а има отношение и
към миналото, и бъдещето на човечеството. Така че, жизнената сила, която се струи от Христа, е една жива храна и
бъдещето на човечеството.
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3.11. Ходенето на Христа по водата
След нахранването на петте хиляди, след умножаването
на хлябовете, което в древни времена бяха направили както
Илия, така и Елисей, сега го прави Христос, следва ходенето
на Христа по морето. Това също е описано в Евангелието на
Йоан и аз също съм се спрял по-подробно на него при разглеждането на това Евангелие. Тук само ще кажа, че това е
един окултен факт, който може да има две обяснения - или
че Христос се е дематериализирал и ходел по водата с етерното Си тяло и, като стига при лодката и влиза вътре, се материализира. И с Неговото пристигане утихва и вятърът, и
бурята. Друго обяснение е, че Христос, познавайки законите
на Природата, е обезвесил теглото Си, така да се каже, и
Той леко се е носил по вълните на езерото. Но както споменах и при разглеждане Евангелието на Йоан, Исус можеше
да действа чисто физически и когато не е с физическото Си
тяло. В такъв случай Той пак дематериализира тялото Си и
когато пожелае го материализира. В 51 в и стих е казано: "И
влезе при тях в ладията и вятърът утихна. И те много се
ужасиха в себе си, защото не бяха се вразумили от чудото
с хлябовете, и сърцето им беше закоравяло".
В началото на 7 м а глава се говори за разговора на Исус
с книжниците и фарисеите. Те се препират с Него, защо
Неговите ученици не вървят по преданието на старите.
Той им отговаря с думите на Исайя, като им казва: "Добре
е пророкувал за вас Исайя, лицемери, като е писал: Тези
люде Ме почитат с устата си, но сърцето им отстои далеч
от Мене. Обаче напразно Ме почитат, като проповядват за
учение человечески заповеди". И след това им отговаря, че
не това, което влиза в човека чрез храната го прави
нечист, но това, което излиза от човека, защото то
излиза от човешкото сърце. А това са злите помисли,
блудствата,
кражбите, убийствата,
прелюбодействата, користолюбие,
нечестие,
коварство, сладострастие, лукаво око, гордост, безумство. И казва: " Който
има уши да слуша, нека слуша".
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3.12. Изгонване на беса от дъщерята
на елинката
След това го среща една жена, чиято малка дъщеря
имала нечист дух. Тя идва и пада пред нозете Му и Му
се моли да изгони беса от дъщеря й. Понеже майката била
елинка, Исус й рече: "Остави да се наситят децата; защото
не е прилично да се вземе хляба на децата и да се даде
на кученцата. А тя в отговор Му каза: Така Господи, но и
кученцата под трапезата ядат трохите, паднали от децата.
И рече й: За тая дума иди си; бесът излезе от дъщеря ти. И
като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката,
и бесът излязъл".
Тук Исус изгонва беса, без да е видял момичето и без
да е направил или казал нещо, но казва:" За тези думи
иди си, бесът излезе от дъщеря ти". За смирението и
вярата, която е имала, Христос е изгонил беса от момичето.
Значи Той може да действа и от разстояние, но винаги в
тези, които искат да бъдат излекувани, трябва да има вяра
и смирение. Защото Вярата и Смирението са проводници,
чрез които действа Христовата сила. Вярата, Смирението,
както и всички добродетели, не са само думи и понятия,
но това са специални субстанции, които са проводници на
Христовата сила, която носи Живот и здраве. С този пример
ни е показано, че само онези ще се ползват от Христовата
сила, които имат Вяра и Смирение.

3.13. Изцеление на глухия и заекващ
човек
След това довеждат при Исус един глух и заекващ човек и Го молят да го излекува. "Исус като го отдели от народа насаме, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна,
докосна се до езика му. И погледна към Небето, въздъхна
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и му каза: Еффата, сиреч, отвори се. И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза и той говореше
чисто". След това им казва да не казват за това, но те го
разгласяват. При много случаи Исус казва да не казват за
станалото.
Тук имаме един случай на излекуване, когато от страна
на човека не е направено нищо. Тук Христос действа от
Себе Си, без болният да е проявил вяра или друго нещо.
Само по молба на народа да му помогне, Той му помага,
като влага пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна
езика му и произнесе думата " еффата". Защо тук Христос
е активен и дава от Себе Си? С влагане на пръстите и с
плюнката Той предава от Себе Си сила, енергия, субстанция на болния, които веднага му помагат и го оздравяват.
Ушите и езикът са емблема и израз на разумността в
човека. С излекуването му Христос му възвръща способността да говори разумно и свободно. Заекването и гъгненето показва, че липсва нещо на разумността на човека. С
излекуването на този глухоням човек, Христос въздейства
на разумността на човечеството, като й предава енергия, за
да може да се прояви и развие.

3.14. Нахранването на четирите
хиляди
В началото на 8 м а глава се говори за нахранването на
четирите хиляди. За това знамение говорих при разглеждането Евангелието на Йоан. Тук само ще цитирам както
е предадено от Марко. Народът три дни е стоял при Исус
и слушал словото Му в уединено място, където нямало
храна. Учениците Му казват, че има само седем хляба и
малко риба. Исус заповядва на народа да насяда и като
взел седемте хляба благодарил, разчупил ги и ги предал
на учениците да ги предадат на народа. А тези, които са
се хранили от този хляб, са били около четири хиляди. От
останалите къшеи събрали седем кошници.
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Тук имаме едно знамение, което е станало физически
и което същевременно има отношение към човечеството от
епохата на Христа, Четвъртата културна епоха. Защото всяко физическо действие на Христа има преди всичко духовен характер и се отнася до цялото човечество. То действа
както в настоящето, така и в бъдещето както на хората,
които живеят в неговата епоха, така и на тези, които ще
живеят в бъдеще.
След това нахранване тръгват с ладия по езерото, но
учениците Му забравили да вземат хляб. Когато са в ладията, Исус казва: "Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода". С това Той е искал да им каже, да
не се поддават на учението на фарисеите и иродиадите, т.е.
да не формализират учението, а да държат на духа на учението, защото Духът е, който носи Живот. А учениците помислили, че им казва това, понеже не са взели хляб, затова
Той им казва: "Защо разисквате загдето нямате хляб? Още
ли не разбирате, нито разумявате? Окаменело ли е сърцето
ви? Като имате очи не виждате ли и като имате уши не
чувате ли, и не помните ли? Когато разчупих петте хляба
на петте хиляди, колко коша с къшеи дигнахте? Казват Му:
Дванадесет. И когато седемте хляба раздадох на четири хиляди. колко кошници с къшеи дигнахте? Казват му: Седем.
Казва им: Не разбирате ли още?"
Този разговор на Христа с учениците е залебежителен
и много важен. Христос иска да наведе учениците на мисълта, какви велики неща стават пред тях, че един нов импулс влиза в света, който ще преобрази света. Мисълта, че
Христос не държи на материалното нахранване на народа,
а на духовния импулс, който Той дава на човечеството, на
това Той иска да обърне внимание на учениците. Защото
Христос не е дошъл на Земята да прави чудеса, за да храни
хората, но Той е дошъл на Земята да даде един нов импулс
на човешкото развитие и всичко, каквото върши, има отношение към него. Да се вижда само материалната страна на
Христовите знамения, това е материалистично разбиране
на Евангелията.
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3.15. Изцелението на слепия
Като дохождат във Витсаида, довеждат при Него един
слепец и молят Му се да се докосне до него. "И Той хвана
слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на
очите му, положи на него ръка и го попита: Виждаш ли
нещо? И той като подигна очи, казва: Виждам човеците
като дървета, които ходят. После пак положи ръцете на
очите му и той втренчи очите си и оздраве, и виждаше
всичко ясно". Тук пак виждаме, че Христос излекува слепия чрез допиране до очите му. Хваща го за ръка и полага
ръката Си на очите му и той почва да вижда хората като
дървета, които ходят. Това показва, че преди да се отворят
физическите му очи, са отворени етерните очи и той вижда
хората като растения, които се движат. Защото ясновидецът
вижда човека в етерния свят като дърво, което се движи.
След второто допиране се отварят физическите му очи и
той вижда вече ясно. Интересно е също, че Христос го извежда вън от селото и там го лекува.
Очите на човека имат отношение към човешкото съзнание. Във времето на Христа хората са били слепи по
отношение на великото, което става в света. С отварянето
очите на слепия Христос въздейства върху съзнанието на
цялото човечество. Съзнанието му постепенно се пробужда и започва постепенно да вижда великото и красивото,
което Христос извършва в света за човечеството. Учителят
казва, че с отваряне очите на слепия, Христос въздействал
върху съзнанието на цялото човечество. От този момент то
постепенно се пробужда за новото, за да може в бъдеще да
приеме учението и идеите на Христа.

3.16. Изцелението на немия и глухия
След слизането на Исус с тримата ученици от планината на Преображението при другите ученици, завар44
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ват едно голямо множество от народ, което се препира с
учениците. Исус ги пита за какво се препират и един от
народа Му казва, че е довел сина си, който е ням и глух.
И където го прихване, тръшка го и той се запеня, скърца
със зъби и се вцепенява. И говорил на Неговите ученици
да изгонят беса, но те не могли. А Той в отговор им каза:
"О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви
търпя? Доведете го при Мене. И доведоха го при Него. И
като Го видя хванатият от беса, веднага духът го сгърчи
и той падна на земята, и валяше се запенен... Бащата казва на Исуса: Ако можеш, стори нещо, смили се за нас и
помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко
е възможно за този, който вярва. Веднага бащата извика,
казвайки: Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. А
Исус като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух,
казвайки му: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам, излез
от него и да не влезеш вече в него. И духът като изпищя
и го сгърчи силно, излезе. Детето стана като мъртво, така
щото болшинството думаха, че е умряло. Но Исус го хвана
за ръката и го дигна, и то стана".
Тук имаме едно момче, хванато от бяс, което го прави нямо и глухо. Това е вторият пример за изцеление на
глухоням. При първия случай той само заекваше, а сега е
напълно глух и ням. Когато бащата се моли на Исус да му
помогне, Той му казва: "Ако можеш да повярваш! Всичко
е възможно за този, който вярва". Бащата казва: "Вярвам,
Господи, помогни на моето неверие". Значи при всяко лекуване и изгонване на бесове преди всичко човек трябва
да повярва, че това, което иска, ще стане. Пак повтарям, че
Вярата е един канал, един път, по който протича Христовата
сила на Любовта. Христос се обръща към нечистия дух и
му казва: "Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам, излез от
него и да не влезеш вече в него". Христос изгонва бесовете
и нечистите духове, понеже е по-силен от тях и те се подчиняват на Неговата воля. С изказването, което прави при
всеки даден случай, той проектира сили, които въздействат
на духа и го заставят да излезе. Това се вижда от примера,
където някой искал в името на Исус и на Павел да изгони
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един дух, но той му казал: "И Исуса познавам, и Павла
познавам, но ти кой си не те познавам" и се нахвърлил върху него, и го набил. Това показва, че този не е имал нито
знание, нито сила, за да въздейства на духа да излезе.
С това излекуване Христос възвръща способностите на
момчето да говори разумно и да чува добре. По такъв начин Той възстановява неговата разумност, която се проявява чрез говора, който пък се възприема от ушите. Когато
човек няма разумност, той нито може да говори, нито може
да слуша. Защото слушането тук е употребено в смисъл на
разбиране. Защото Христос често казва: "Който има уши
да слуша, нека слуша". Ушите са емблема на Мъдростта,
на Висшата разумност в човека, чрез която човек разбира
нещата, разбира Живота.
В 28 м и стих се казва: "Когато влезе в къщи, учениците
Го попитаха насаме, защо ние не можахме да го изгоним.
Изразът когато влезе в къщи се среща много често във
всички Евангелия. Това не е само една изразна фраза, а
има своето място и значение. Казва се също: " И излезе от
къщи и отиде на морето". Или: " Излезе от морето и
отиде на сушата". Или: " Отиде на планината, качи се
на хълма да се помоли" и пр. Това са все състояния, положения на съзнанието, през които минава човек в пътя на
своето развитие. Но на това няма да се спирам сега, само
обръщам внимание, че това са изрази, които крият дълбок
смисъл. Христос отговаря на учениците защо не са могли
да изпъдят този дух. "И каза им: Този род от нищо не може
да излезе, освен от молитва и пост". Но ние виждаме в случая, че Христос не направи молитва, както това обикновено
се разбира, но просто заповяда на духа - изказа една магическа формула с власт и сила, като каза: " Душе неми и
глухи, Аз ти заповядвам". Това ни пояснява, че когато се
говори за молитва в окултен смисъл на думата, подразбира
се човек да има знание да привлече Божествената сила
и да я насочи към определена цел. Затова Христос казва:
" Всичко е възможно за този, който вярва". Това значи,
че когато човек се моли за нещо, той трябва да си представи, че това е вече станало и да няма никакво съмнение.
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никакво двоумение в него дали ще стане или няма да стане.
В този момент човек трябва да е концентриран, за да може
да стане проводник на Божествената, на окултната сила,
която ще извърши това, което желае.
След това се казва, че Той пак говори на учениците, че
трябва да бъде предаден в ръцете на човеците и те ще Го
убият, и след като Го убият, след три дни ще възкръсне.
Само в тази глава на два пъти се говори за това. Това не е
случайно, то има свой дълбок смисъл. С това Христос иска
да наведе учениците на мисълта за Неговата мисия и иска
да ги подготви, да ги направи един вид съучастници във
Великото дело, за което е дошъл на Земята. В 30-ти стих е
казано: "И като излезе оттам, минаха през Галилея. И Той
искаше никой да не узнае за това, защото учеше учениците
Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в
ръцете на човеците, ще Го убият и след като Го убият, подир три дни Той ще възкръсне". Значи Исус е провеждал
специално обучение на учениците, подготвял ги е да разберат това, което предстои да се извърши в света. "Но те не
разбраха думите и бояха се да Го попитат".
В тридесет и трети стих пак се казва: "Когато влязоха
в къщи, попита ги: Какво разисквахте по пътя"? Този израз
има дълбоко окултно значение. Тук пак става въпрос за е
къщи и за по пътя. И понеже те се препирали кой между
тях е по-голям, затова мълчали. И той, без да получи отговор от тях, им отговаря: "Който иска да бъде пръв. ще бъде
от всички последен и на всички служител". Това е положението на ученика за света. Това е казано много ясно, за да
няма нужда от разяснения.
По-нататък се казва: "Тогава взе едно детенце и го постави посред тях и като го прегърна, рече им: Който приеме
едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема. И който
приема Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил". Малкото дете в случая е само емблема на младия,
на Христовия импулс, който навлиза в света. Това е събуждащият се Аз в човека, чрез когото ще се изяви новият
Христов импулс.
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По-нататък Христос продължава: "Който съблазнява
едного от тези малките, скромните, които вярват в Мене, за
него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък
на врата му и да бъде хвърлен в морето". Тези малките,
скромните, това е пак слабият човешки аз, това е младият
Христов импулс, който навлиза в живота. Който съблазни,
т.е. който даде крива посока на развитието на Аза, който
даде криво направление на новия импулс, т.е. който го насочи в левия път, в кривия път, за него е по-добре да бъде
хвърлен в морето с воденичен камък на врата. Това се отнася до всички самозвани учители и ръководители, които
дават крива насока на човешката душа, вследствие на което
я отклоняват от правилния път на нейното развитие.
След това Христос изрежда: "Ако ръката те съблазни,
отсечи я; ако ногата те съблазни, отсечи я. И ако окото
те съблазни, извади го". Това са все окултни изрази, които трябва да се разбират правилно. Ръката е емблема на
човешката воля. Значи ако волята на човека е насочена в
крива посока, човек не трябва да я следва, защото ще отиде
в ада. Ногата е символ на човешките добродетели. Ако добродетелта в човека е лицемерна, човек трябва да я изхвърли
от себе си, да я отсече, защото с фалшиви добродетели пак
ще отиде в ада, т.е. ще влезе в левия път, който не води към
Вечен Живот, но към смърт. Най-после окото е емблема на
Истината. Ако човек има едно разбиране за живота, което
ще го заведе в кривия път на живота, по-добре да се откаже
от това разбиране, като го извади от себе си.
В заключение на всяка от горните мисли Христос казва
едно изречение, което е също окултен израз и може да се
разбере само в светлината на окултната наука. То е следното: "Дето червеят им не умира и огънят не угасва" и заключава: "Защото всеки ще се осоли с Огън и всяка жертва ще
се осоли със Сол. Добро нещо е Солта, но ако Солта остане
безсолна, с какво ще я подправите? Имайте Сол в себе си
и Мир имайте помежду си". Целият този израз е окултен.
Учителят в една беседа от Трета серия се е спрял на тази
мисъл за Солта, в беседата под заглавие "Солта". Там Той
изтъква, че Солта, това е жизнената сила, която прави чо48
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вешкия организъм жив и здрав. Това са силите на етерното
тяло, което е носител на живота на физическото тяло.

3.17. Изцеление на слепия просяк
В края на 10та глава се разказва за изцеляването на слепия просяк. Преди да се спра на това изцеляване ще се спра
на други идеи и мисли, които Христос изказва в тази глава.
В началото на главата се казва, че фарисеите Го питат
по въпроса за развода. Той ги пита какво е казал Мойсей.
Те казват, че Мойсей е казал мъжът да напише разводно
писмо и с това е разведен. А Исус им казва, че Мойсей е
дал тази заповед заради тяхното жестокосърдечие. И понататък развива идеята, че мъжът и жената са двете страни
на човека, двата принципа на човека. "И двамата ще бъдат
една плът, така че не са вече двама, а една плът. И тъй
онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва". Бог е
съчетал двата принципа в човека - Духът и душата, умът и
сърцето и човек не трябва да ги разделя. Това е смисълът
на този Христов разговор. Той има и свое външно значение
по отношение на мъжа и жената.
След това по повод на това, че му довеждат деца,
Христос казва: "Не ги възпирайте, защото на такива е
Царството Божие. Истина ви казвам: Който не приеме
Божието Царство като дете, той никак няма да влезе в него".
Смисълът на тази мисъл е, че човек трябва да има устремът
на детето, да бъде чистосърдечен и младостта да пулсира в
него. А това са качества на пробуждащото се Божествено
Начало, него Христос оприличава на дете. Защото всичко
преходно е символ на една духовна реалност. С това благословение, което Христос отправя към децата, Той благославя Божественото дете в човека и човечеството, и му дава
нов импулс за развитие. Децата, за които говори Христос,
това е новият Божествен импулс, който влиза в света. Той
е, който води към Божието Царство. Защото на друго място
Той казва: "Само онзи ще възлезе на Небето, който е слязъл
от Небето".
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По-нататък се казва, че при Христос дошъл някой си
знатен, който коленичил пред Него и Му казал: "Учителю
благи, какво да сторя, за да наследя Вечен Живот? А Исус
му рече: "Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен
Бог". Христос му казва, че знае заповедите и като ги изпълнява, ще наследи Вечен Живот. Човекът отговаря, че всички
тези правила, които са известни, е спазвал в живота си.
Тогава Христос му казва: "Едно ти недостига; иди, продай
все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на
Небето, и дойди и Ме последвай". Той, понеже бил богат, се
отдалечил наскърбен. Тогава Исус казва на учениците Си:
"Колко мъчно ще влязат в Божието Царство онези, които
имат богатство. По-лесно е камила да мине през иглени
уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие". Тук не
става въпрос за физическо богатство, но въобще за богатство
- физическо, интелектуално и духовно, което човек използва
само за себе си. А Христос казва, че трябва да го сподели
със сиромасите, т.е. тези, които нямат такова богатство.
"Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко
и Те последвахме. Исус казва: Истина ви казвам: Няма
човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или
майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради
благовестието, и да не получи стократно сега, в настоящето
време къщи и братя, и сестри, и майка, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят Вечен Живот. Обаче мнозина
първи ще бъдат последни, а последните първи".
Тук е изказана мисълта, че когато човек се посвети в
служене на Великото в света и се отрече от всички земни
работи и отношения, той ще получи всичко стократно още
в настоящия живот и Вечен Живот в новия свят, който
иде. Така в общи линии е даден Пътя на окултния ученик.
Като казва Христос заради Мене, с това подразбира заради Божественото, Което е скрито във всеки човек.
Ако човек се откаже от преходното, той ще даде условия на
Вечното, Божественото да се развие в него, а То е носител
на изобилен Живот и блага.
Исус пак се връща на това, което предстои да стане,
като казва: "И като събра пак дванадесетте, почна да им
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казва това, което щеше да Го сполети, като рече: Ето, ние
влизаме в Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на
главните свещеници и на книжниците, и те като Го осъдят
на смърт, ще Го предадат на езичниците. И ще Му се поругаят, ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият, и след
три дни ще възкръсне". Това показва с каква настойчивост
Христос иска да пробуди съзнанието на учениците да разберат значението на това, което става в света, да разберат,
че е настанало ново време, че старото време е изтекло и в
света навлиза нещо ново; навлиза един нов импулс, който
за да проникне в света, трябва да премине през Смъртта и
Възкресението.
По-нататък се разказва за желанието на братята
Заведееви да седнат един отляво и един отдясно на Христа,
но Той им отговаря, че това не зависи от Него, а ще бъде
дадено на онези, за които е* било приготвено. И понеже
другите ученици негодуват от това, Исус се обръща към
всички и казва: "Вие знаете, че онези, които се считат за
управители на народите, господстват над тях и големците
им властват над тях. Но между вас не е така, а който иска
да остане големец между вас, ще бъде слуга на всички.
Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат,
но да служи, да даде живота Си откуп за мнозина".
С тази мисъл Христос показва какви трябва да бъдат
отношенията между тези, които са тръгнали в Божествения
Път, които искат да събудят Божественият Живот в себе
си, които искат да придобият Вечния Живот. В този Живот
отношенията са съвършено различни от сега съществуващите. С изказването на тази мисъл Христос дава импулс
за развитие на новите отношения, които трябва да се установят в бъдеще в новото общество, в новия свят, който
постепенно навлиза в света. Защото с всяка мисъл, която
изказва, с всяко действие, което прави, Христос действа
върху цялото човечество в процеса на неговото развитие.
Това е така, защото Христос е Духът на цялото човечество
и с изказванията и с действията Си Той постепенно прониква в живота на човечеството, което е Негово тяло. С това
Христос постепенно се въплътява в човечеството.
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В края на главата се казва, че Христос се среща със
слепия просяк, който иска да бъде излекуван. Слепият, като
чува, че Исус иде, започва да вика: " Исусе, сине Давидов,
смили се над мене!" Това го повтаря два пъти. Това показва, че той е знаел, че Исус върви по линията на Давида.
И като отива при Исуса, Той му казва: " Какво искаш да
ти сторя?" Слепецът Му рече: " Учителю, да прогледам
А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцери. И
той веднага прогледна и тръгна подир Него по пътя."
Това е второто отваряне очи на слепец. Но и тук Христос
казва, че вярата, която е имал. го излекува. Вярата е канал, по който протича Божествената енергия, която носи
Живот. С отварянето очите на слепия Христос даде импулс
за пробуждане на човешкото съзнание, което да този момент било сляпо.

4. КОЙ СЪМ АЗ?
Тук ще кажа няколко думи за един важен момент в
Евангелието, когато учениците познават в Своя Учител
Исус Христос. В 27 м и стих на 8 м а глава се казва: "По пътя
попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората, кой съм Аз?" Самият въпрос е много важен.
Учителят пита учениците Си кой е Той, според както хората казват. Това е един важен въпрос към учениците, да
разберат кой е техният Учител. Да Го познаят не само като
човек, който ходи с тях по Земята, но и като Божествено
Същество, слязло от безкрайните висини на Космоса на
Земята, за да внесе един нов импулс в живота на човечеството. "А те в отговор Му казаха: Според едни си Йоан
Кръстител, според други - Илия, а според трети - един от
пророците". Това е мнението на различните категории хора.
"Тогаз ги попита: Но според както вие казвате, кой съм
Аз? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос. И заръча им
никому Да не казват за Него".
В Пътя на развитие пред ученика ще бъде поставен
въпросът да познае своя Учител. И от правилния отговор
52

Историческият път на Бялото Братство
ще зависи и неговото по-нататъшно развитие. Тук Петър
отговаря за всички ученици. И отговорът му идва спонтанно. В другите Евангелия е казано, че в отговор на това
Христос му казва: "Блажен си, Петре, плът и кръв не са ти
открили това, но Отец Ми, Който е на Небесата, ти открил
това. Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара
ще съградя Моята църква, и портите на ада няма да й
надделеят. Ще ти дам ключовете на Небесното Царство. И
каквото вържеш на Земята, ще бъде вързано и на Небето;
и каквото развържеш на Земята ще бъде развързано и на
Небето". Тук е показано, че Петър е имал едно велико откровение, познал е Христа. И в отговор на това Христос му
казва горните думи. Това показва, че той преминава през
едно Посвещение и е назначен на служба, да връзва и развързва кармата на хората. Това не се отнася само до Петър,
но до всички ученици, до всички посветени, които са във
връзка с Христос.
След това от 31 ви стих нататък Христос започва да ги
учи, как Човешкият Син трябва много да пострада и да
бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници и
книжници, и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И
явно говореше тези думи.
Тук достигаме до един от най-драматичните моменти в
Евангелието. След като учениците са разбирали кой е техният Учител, Той започва да разкрива Тайните на Своята
мисия, да им разкрива Тайните на Смъртта и Възкресението,
започва да им говори за Тайните на Голгота. " Петър Го взе
настрана и почна да Го мъмри." В другите Евангелия
е казано " да се смили над Себе Си, да не отива към
смъртта". "А Той, като се обърна и погледна учениците
Си, смъмра Петра като каза: Махни се, Сатано и иди зад
Мене, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките
неща". Докато преди му казва, че Отец му е открил кой е
Той, сега Христос му казва: " Махни се, Сатано, защото
не мислиш кое е Божествено". Значи Божественият план
е Христос да мине през Смъртта и да възкръсне. С това се
изпълва Неговата мисия. Той е дошъл на Земята да даде
един нов подтик на човешкото развитие, да обърне нова
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страница в световната история, а Петър Го съветва да не
прави това. Това показва, че той не разбира мисията на
своя Учител. Той не схваща дълбоката мисъл на Учителя
си, че е дошло ново време в света, когато това, което порано ставаше в храмовете на Мистериите, сега трябва да
стане на историческата сцена, за да даде подтик на цялото
човечество, на всички души да се укрепят и да се новородят
за нов живот.
След това Христос казва знаменитите Си думи, които
са като Завет за онези, които искат да бъдат Негови ученици: "Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече
от себе си, така нека Ме последва. Защото който иска да
спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си
заради Мене и за благовестието, ще го спаси... Защото ако
се срамува някой заради Мене и поради думите Ми в този
блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува
от него, когато дойде в Славата на Отца Си и пред светите
ангели".
Случката с Петър ни показва, че във всеки човек и в
ученика, който може да има откровение на Божествените
Тайни, живеят две същества - едно, което го тегли нагоре към Божественото и друго, което го тегли надолу към
Земята, към човешкото. И затова Христос казва, че който
се повлияе от човешкото, не може да бъде Негов ученик, не
може да Го следва. Това е казано с думите " който иска да
спаси живота си, той ще го изгуби". Защото Животът
е Божественото и когато човек е готов да се пожертва за
Божественото, То ще го възкреси, ще го избави от смъртта.

5. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА
ХРИСТА
Преображението на Христа е един много важен и интересен окултен факт. За него говорих при разглеждането
Евангелието на Матей. Сега само ще кажа някои работи
допълнително.
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Интересно е, че шест дни преди Преображението, Христос изказва следната важна мисъл: "И рече им: Истина ви
казвам, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието Царство дошло в сила".
И непосредствено след това следват думите: "И след шест
дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една
висока планина насаме. И преобрази се пред тях. Дрехите
му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на
Земята не може така да избели. И яви им се Илия с Мойсей,
които разговаряха с Исуса. А Петър проговори, казвайки на
Исуса: Учителю, добре е да сме тук. И нека направим три
шатри - за тебе една, за Мойсея една и за Илия една. Защото
не знаеше какво да отговори. И яви се облак и ги засени, и
Глас дойде от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син,
Него слушайте. И внезапно като се озърнаха, не видяха вече
никого пред себе си, освен Исуса".
Това е едно велико откровение, което тримата ученици
са имали. Казано е, че Исус ги извежда на една висока планина насаме. Високата планина в окултен смисъл е емблема
на висшия Божествен свят. издигане във висшето космично
съзнание. В случая Христос се издига в Своето свръхсъзнание, пробужда свръхсъзнанието в тримата ученици и те
Го виждат в Неговото Божествено естество. Божествената
природа на човека е троична. И тройката - Исус, Илия
и Мойсей - представя както Висшата космична Троица,
така и Божествената Троица в човека, която е идентична
на Висшата космична Троица. Редом с тях стоят тримата
ученици, които може да се вземат като емблема на нисшата
човешка природа, която също е троична.
Какъв е смисълът на това откровение, на това Преображение и каква е целта на Христа? Това не е само едно
просто показване на величието на Христа, за да Го видят
учениците в Неговата Слава, но с това Христос е имал един
по-дълбок замисъл. Петър казва: "Господи, да направим три
шатри"; това е вече загатване за смисъла на откровението.
Тримата ученици са трите шатри, в които Христос иска да
вложи новия импулс, който Той внася в света, за да го предадат на хората. Всеки един от тях трябва да стане носител
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на един от принципите на Божествената Троица. А да стане
човек носител на Божественото, това значи да види, да преживее Божието Царство в себе си.
Разгледана в тази светлина мисълта, изказана преди
Преображението, че има някои от стоящите тука, които
няма да вкусят смърт, докато не видят Царството Божие
дошло в силата си, вече става разбираемо и по-ясно. Защото
тези някои, това са тримата ученици, които присъстват на
Преображението. С Преображението Христос им е показал
Царството Божие, което е вътре в Него и го въдворява и
в тях. Ако тази мисъл се разбере буквално ще излезе, че
Исус е лош пророк, защото всички, които са стояли пред
Него, когато изказал тези думи, са минали през вратата на
смъртта. Никой не е останал да дочака външното идване на
Царството Божие на Земята.
От друга страна Преображението показва една определена степен в окултното развитие. Това е моментът, когато
Духът прониква напълно физическото тяло и го преобразява.
Буда в своето развитие е стигнал до тази степен и той се е
преобразил, но това е най-висшето положение, до което той
е достигнал. А Исус мина през Смъртта и възкръсна, което
е една по-висша степен в Пътя на окултното развитие.
Друго едно Преображение, за което загатват Свещените
Писания на Индия, Бхагават Гита, е Преображението на
Кришна пред неговия ученик Аржуна, когато му отваря
духовните очи и представя пред него Божествената си природа, в която се покои цялата вселена с всички същества в нея. Там Преображението е дадено в друга форма,
но основната мисъл е същата - показването на ученика
Божествената природа, която трябва да се събуди в него, да
стане това преобразяване в него.
След слизането от планината Исус казва на учениците
да не казват на никого за това, което са видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.
След това тримата ученици разискват помежду си що
значи възкресение от мъртвите. По-рано изтъкнах, че между юдеите има различни разбирания за възкресението от
мъртвите. Това показва, че учениците още не са разбрали
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новия импулс, който слиза в света чрез така наречената
Голготска Мистерия.
"И попитаха Го, казвайки, защо думаха книжниците,
че трябва първо Илия да дойде. А Той им каза: Наистина,
Илия първо ще дойде и ще построи всичко. И как е писано
за Човешкия Син? Писано е, че Той трябва да пострада
много и да бъде унизен". Тук пак ги навежда на мисълта
за Голготската Мистерия и по-нататък им отговаря на въпроса, който задават за Илия. "Но казвам ви, че Илия е вече
дошъл и те постъпиха с него както си искаха, според както
е писано за него". Тук много ясно сам Христос, Великият
Учител на човечеството говори за прераждането. Като казва, че " Илия е дошъл и сториха с него каквото искаха", той говори за Йоан Кръстител, който е Илия, както е
посочено и в Евангелието на Матей. Това също показва, че
учението за прераждането не е чуждо на евангелисткото
учение, също и на хората от Четвъртата културна епоха, в
която са живели хората във времето на Христа. За него са
знаели и гърците, и римляните, и евреите и всички народи
от това време. Това е ясно показано и в Евангелието.

6. ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ В
ЕРУСАЛИМ И ОЧИСТВАНЕТО НА
ХРАМА
От всичко, което се описва в 11-та глава се вижда, че
Христос се приготовлява за Голгота, като обявява война на
силните на деня и ги предизвиква. В началото на главата
се описва тържественото влизане на Христа в Ерусалим,
възседнал на осле и народът Го посреща с думите: "Осанна,
благословен, който иде в Името Господне", като постилаха
пътя Му с дрехи и вейки.
Учителят, като разглежда тази сцена, казва, че ослето,
което Христос възсяда и което Му е доведено от учениците
по Негово поръчение, представя физическото тяло, с което
Христос слиза на Земята. Учениците представят душата,
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която служи като посредник между тялото и Духа, който
е Христос. А самият Христос е Логосът, Който слиза на
Земята. Ерусалим, това е физическият свят, в който Христос
слиза. На Земята Христос пристига така да се каже инкогнито, незабелязано, но при слизането си от духовния свят
Той е тържествено изпратен; посрещащите с вейките, това
са жителите на етерния свят, които го посрещат преди да
влезе във физическия свят.
От друга страна самото това тържествено влизане на
Христа в Ерусалим е едно предизвикателство към силните
на този свят, към княза на този свят. Христос влезе тържествено в неговото царство, посрещнат от народа, който иска
да го направи цар.
По-нататък се разправя, че като влязъл в храма и намерил продавачите и купувачите на различни неща - и на
гълъби, и среброменители - ги изпъжда, като прекатурва
масите им. Това е също предизвикателство против силните
на деня, против цезаровия култ, който е устроил тази търговия в храма.
С това Христос ни показва, че всеки трябва да очисти
своя храм, своето тяло от всички нечистотии, които препятстват на Божественото. Той казва: "Домът Ми е дом
на молитва, а вие го направихте разбойнически вертеп".
Човешкото тяло е храм, в който Христос влиза. С това очистване на Ерусалимския храм Христос дава импулс на хората да очистят своя храм.
Преди очистването на храма от Христа се описва, че
Христос вижда една смоковница и се приближава към нея,
за да търси плод. Но, като стига при нея, не намира никакъв
плод, защото не било време за плод. "И Той проговори, думайки: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века.
И учениците Му чуха това". Ако се анализира този разказ,
ще се види, че това не е едно физическо явление, а един
символ. В Свещените Писания на много места се говори за
дърветата като символи. Така и в началото на Библията се
казва, че Бог насадил градина с разни дървета, между които
и Дървото на Живота, и Дървото за познаване на доброто и
злото. И на други места се споменава за дървета.
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Исус, Който се отличава с голяма разумност и голяма Любов към всичко живо, не може да прокълне една
смоковница, че няма плод и то когато не му е времето за
плодове. Това също показва, че тук не се отнася до едно
физическо дърво, но дървото тук е взето като символ на
нещо духовно, както и в други случаи в Писанието. Тогава
какво е значението на този разказ? Тук смоковницата е
взета като символ на древните Мистерии, времето на които
е вече изтекло и затова на тях няма никакъв плод. И затова Христос, като Върховен Посветител и Ръководител на
Мистериите, с думите " отсега нататък никой да не яде
плод от тебе до века", прекратява дейността на древните
Мистерии, защото е изтекло времето им. Това е посочено
с изсъхването на смоковницата. Че това е символ, който
се отнася до древните Мистерии, се вижда и от примера,
когато Христос казва на Натанаил, че го видял под смоковницата, т.е. видял го е в Школите на древните Мистерии.
Между тържественото влизане на Исус в Ерусалим и
виждането на смоковницата, нейното изсъхване и обръщане
на състоянието на народа от " осанна" в " разпни Го", има
една вътрешна връзка. Когато на другата сутрин Христос се
връща с учениците от Витания и Ерусалим, и минава край
смоковницата, Петър казва: "Учителю, виж смоковницата,
която Ти прокле, е изсъхнала" А Христос, без да отговори
нищо на въпроса, му казва: "Имайте вяра в Бога. Истина ви
казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в
морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова,
което казва, се сбъдва, ще му стане." Между всички тези
неща има една вътрешна връзка. Те са елементи на един
сложен духовен процес. Тук не става въпрос за физически
явления, а за духовни.
Вече казах, че смоковницата е символ на Големите
Мистерии, на древното ясновидство. Че това е така, се вижда и от онова място от Евангелието на Йоан, когато Филип
завежда Натанаил при Исус и Той му казва, че го е видял
под смоковницата. Казано с други думи, Той го е видял в
Школата на Мистериите. За Буда се казва, че под дървото Боди получил просветление и добил откровението. Исус
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вижда-Натанаил под смоковницата. В този смисъл смоковницата е емблема на едно състояние на съзнанието,
при което човек идва до известна връзка с духовния свят.
Това е ставало в Школите на Мистериите в древните времена. Ученикът, вглъбен в дълбоко размишление, дълбока
медитация, чувства своята собствена душа, че излиза от
физическото тяло, разширява се в Космоса и се представя
пред неговото съзнание като растящо дърво, под което той
седи и размишлява. Той се вижда под световното дърво
и като плодове на дървото, които той е бил удостоен да
откъсне, му се явява всичко, което е добил в процеса на
размишлението като духовни образи, като духовни откровения. Следователно истинската смоковница и нейните
плодове се намират в духовната област, а не на физическата Земя. Това не изключва възможността за размишление ученикът да седи под някои от свещените дървета
- дървото Боди, смоковницата, при келтите - дъбът, при
германците - хвойна и пр.
Беритбата на плодове на смоковницата било винаги повод за изстъпление, за екстаз, които съставят същността на
предхристиянския духовен живот, на старото ясновиждане. И не само отделният медитиращ човек, но чрез предхристиянските култове цели групи от народа са изпадали в
онова състояние на съзнанието, даващо екстазно виждане,
беритбата от плодове на смоковницата. На едно такова изживяване се дължи викът " Осанна" при влизането на Исус
в Ерусалим. Кое е произвело този екстаз в съзнанието на
народа? Образът на яздещия върху ослето подейства на народа като едно видение, взело физически образ, с което се
запалва едно ясновидско съзнание. Тази сцена беше едно
изнасяне на открито на една пророческа Тайна, която беше
позната сред народа и бе свещено тачена. Думите на пророка Захария: "Но ти дъще Сионова, радвай се много, възклицавай ти, дъще ерусалимска. Ето, твоят Цар иде при тебе;
Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, Да!
на осле, рожба на ослица" (9,9), живееха в душите. Когато
тези думи прозвучаваха при култовото четене в храма, при
слушането се запалваше Огънят. Народът виждаше това,
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което слушаше. Видението на Месия просияваше. Същото
видение се запалило сега при физическото събитие, при
виждането на Човека, на Чието чело отсега нататък сияеше
непобедимата царствена воля. Това, което Христос направи
при влизането в града, беше едно физическо действие, което е свързано с четенето на Свещеното Писание. И това,
което се е изживяло в храма при четенето на това място
от пророк Захария, бликва във възклицанията и псалмите
" осанна във вишних" от душата на народа. По такъв начин народът бере тези плодове от смоковницата на старото
виждане. Но времето на старото виждане беше изтекло. И
волята на Христа е то да е изтекло.
Още не е стихнало ликуването на народа, в следващия
стих се казва, че Исус се връщал от Витания с учениците,
където пренощували и се казва, че Той огладнял и пристъпил при смоковницата да намери нещо за ядене. Това огладняване не е случайна жизнена дребнавост, защото Той
идва от Витания, където е бил при близки хора и вероятно
са закусили. То стои във връзка с предхождащото. Въпреки
виковете " осанна", душата на Христа е самотна. Това, което народът изживява и дава, не Го насища.
Исус вижда смоковницата без плодове. Народът може
да ликува колкото иска, но не е вече време на смокините,
не е време за екзалтации. Една нова епоха започва. Тук
е турена в действие новата Мирова Воля на Христа. Тя е
неумолима. Той иска в душата на народа да изсъхне това,
което още живее от дървото на старото ясновиждане. Обаче
с изсъхването на смоковницата викът " осанна" се превръща в " разпни Го". Така че самият Христос е Този, Който
желае и произвежда този обрат в настроението на народа.
Тази е Тайната на проклятието на смоковницата.
Обаче Христос никога не събаря старото, без да посади
новото. Когато на следващия ден Петър казва: "Учителю, ето
смоковницата, която ти прокле е изсъхнала", тогаз Христос
му казва: "Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който
рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не
се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва,
се сбъдва, ще му стане."
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За да разберем защо Христос казва това на учениците, трябва да го свържем с Тайната на смоковницата.
Смоковницата е дървото на старото ясновиждане, на древните Мистерии, а Вярата е семето на новото ясновиждане.
Епохата на Вярата започва, когато е изтекла епохата на
смоковницата. Но както за смоковницата хората си съставили една груба материалистична представа, така и за
Вярата те са си съставили една сантиментално-душевна,
вместо духовна представа. Вярата е едно семе в човешката
душа, от което израства едно дърво, дървото на новото ясновидство. Затова Той казва: "Ако бихте имали вяра колкото синапово зърно, бихте могли да кажете на тази планина
премести с оттук и тя би се преместила". Обаче синаповото
зърно, което е най-дребното от всички семена, когато израсте става най-голямо от полските растения, става дърво,
на което " птиците небесни идват и живеят между неговите клони". Вярата е новото световно дърво, дървото
на новото ясновидство. И тази Вяра има силата да премества планини. Тук не се разбира преместване на физически
планини, а едно духовно изживяване, при което планината
на физическия свят е отместена и човек вижда в духовния
свят. Физическият свят представлява планината, която разделя човека от духовния свят. Започне ли в сърцето да расте семето на вярата, разпръсне ли то с растежа си силата
на вкамененото сърце, тогава планината - физическият свят
- се отстранява от погледа на човека, хвърля се в морето и
духовният свят е открит за човека, той вижда в духовния
свят. По такъв начин и в човешкото сърце израства едно
ново сетиво, което може да го доведе в духовната област
отвъд планината на физическия свят.
На много места в Евангелието е казано: "А всякога на
мръкване Той излизаше вън от града". Също е посочено, че
когато е в населено място, сутрин рано излиза на хълма да
се помоли. И когато Петър Му посочва на влизане в града, че смоковницата е изсъхнала, когато сутринта минават
покрай нея, Исус в отговор им казва: "Имайте вяра в Бога.
Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и
хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повяр62

Историческият път на Бялото Братство
ва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви
казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че
сте го получили, и ще ви се сбъдне". Това е важен окултен
закон, който Учителят нарича закон на Опуленс, закон за
реализиране на желанията на човека или още закон за всемирното изобилие. За да се реализира една молба на човека, той трябва да си създаде една ясна и конкретна форма
в съзнанието за това, което желае да постигне и да вярва,
че го е постигнал вече, и ще го получи. В заключение на
тази мисъл Христос казва: "Когато се изправяте за молитва,
прощавайте ако имате нещо против някого, за да прости и
Отец ви, Който е на Небесата, вашите прегрешения".
След това до края на главата се разправя за спора на
книжниците и фарисеите с Исус, които Го питат с каква
власт върши всичко това, което прави в храма. Той ги пита
- учението на Йоана от Бога ли е или не. Те мълчат, затова
Той им казва: "Нито Аз ви казвам с каква власт върша това".
Тук все повече събитията напредват и отиват към Голгота.
И с всичко, което върши и говори оттук нататък, Христос
предизвиква книжниците, фарисеите и свещениците, защото знае, че трябва да мине през Голгота. Той не избягва
Голгота, но се стреми с всички сили към нея. В началото
на 12-та глава дава притчата за лозето и наемниците и в
заключение на притчата цитира Исайя, който казва: "Не сте
ли прочели нито това писание: камъкът, който отхвърлиха
зидарите, той става глава на ъгъла. От Господ биде това. И
чудно е във вашите очи". Първенците разбрали, че за тях
говори и искали да Го хванат, но се побояли от народа.
След това идват при Него фарисеи и иродиади, за да
го впримчат в говорене. Затова Го питат: "Право ли е да се
дава данък на кесаря?" Той иска да Му покажат една монета, с която плащат данък. Те Му подават монетата и Той им
казва: "Чий е този образ и този надпис?" Те отговарят: "На
кесаря". Тогава Той им отговаря: "Отдайте кесаревото кесарю и Божието Богу." Това е вярно и в буквален смисъл, но
то има и свой преносен смисъл. Кесарят в човека е нисшата
природа, тялото. Значи на тялото трябва да отдадем дължимото му и на Бога - дължимото. След това идват при Него
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садукеите, които повдигат въпроса за Възкресението, като
Му казват, че седем братя имали една жена, понеже един
след друг умирали и го питат - на кого ще бъде жената
във Възкресението. Исус им казва: "Вие се заблуждавате,
защото когато възкръснат мъртвите, нито се женят, нито се
омъжват, но са като ангелите небесни те."
Сцената с очистването на храма, с прекатурването на
масите, на среброменителите, продавачите и въпросът трябва ли да се плаща данък на кесаря, са тясно свързани помежду си и ни разкриват мисията на Христа, Който обявява
война на света, на княза на света, представен от цезар. За
да се разбере тази сцена, трябва да се разгледа на историческия фон на епохата. От една страна имаме човекът Исус, който носи в себе си Бога-Христос, а на друга страна
цезарят с неговото самомнение, че е носител на Бога. По
този въпрос говорих малко в предната глава, сега ще направя едно допълнение.
За да разберем този въпрос трябва да знаем, че евреите
били успели, чрез договори с Рим, да запазят Соломоновия
храм в Ерусалим непокътнат. Обаче на тях им е било ясно,
че Рим винаги е търсел и най-малко нарушение на договора, за да присъедини този храм към своя култ. Затова
те имали голяма грижа и страх, особено у ръководителите
на народа, че един ден римските властници ще нахлуят в
Светая Светих, ще обсебят Тайната на храма им и ще поставят образа на цезаря на мястото на свещения ковчег на
Мойсей. За да избегнат тази голяма опасност, еврейските
ръководители са били готови на неограничени компромиси.
Те не само приели да плащат данък на цезаря, но позволили на функционерите на цезаря, събирачите на данъка,
среброменителите, търговците, да поставят своите маси в
двора на храма, даже и в преддверието на храма. С това
храмът станал обиталище на два бога - Йехова и цезар. Но
никой не може да служи едновременно на два бога - на
Йехова и на Мамона. Като обитава цезар в храма, който е
дом на молитва, той е превърнат във вертеп на разбойници.
Със своята постъпка Исус обявява война на цезаря. А това
създава адски страх у юдеите, защото те считат, че цезарят
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ще отговори на това деяние срещу неговите функционери, на това оскърбление към него, като окупира напълно
храма. За да запазят храма от цезаря, първосвещениците
и фарисеите решават да пожертват Христа, за да спечелят
благоволението на цезаря. Те мислили, че чрез екзекутирането на Исус ще укротят гнева на цезаря и затова, когато
Пилат иска да Го пусне, те му казват: "Ако Го освободиш,
тогаз ти не си приятел на цезаря".
Обаче проследявайки по-нататък историята виждаме, че
пожертването на Исус не принесло никаква полза на юдеите. Цезар Калигула поставя своя образ в Светая Светих, в
храма на Ерусалим и не го снема оттам, въпреки молбата
на видни юдеи от целия свят, между които е бил и Филон
Александрийски. А в 70 та година войските на цезаровите
Тит и Веспасиян разрушили храма и целия Ерусалим, с
което се изпълнило предсказанието на Христа, че камък
върху камък няма да остане от тези големи здания.
Като разглеждаме очистването на храма на фона на
историята, виждаме как действа Христовата воля. С това
Той хвърля факела на пожар в цял един свят, обричайки
го с това на гибел. Демаскирайки ги, Той принуждава силите на света да преминат към решението. Той привежда в
движение действието на юдеите и те Го разпъват на кръст;
Той привежда в движение действието на римляните и те
разрушават храма в Ерусалим.
Евангелието на Матей разказва за очистването на храма, че става между влизането в Ерусалим и проклятието на
смоковницата. Марко огражда същото събитие с две сцени
- с проклятието на смоковницата и с очистването на храма.
Връзката е вътрешна. И тя е явна в решителната воля на
Христа. Чрез думите, които произнесе пред смоковницата,
Христос сам накара народа да премине от състоянието на
" осанна" към състоянието на " разпни Го". С това Той предава стария душевен свят на умиране. Чрез Своето действие в храма Христос довежда събитията до решителна борба. И затова Той казва, че не е дошъл да донесе мир, а меч
- Той предава старите храмове на разрушение. Старият свят
трябва да замине и ще загине. След тази сцена в храма, къ65
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дето премина в нападение, Христос говори за разрушението
на храма, за гибелта на стария свят на един кръг от доверени ученици, гледайки храма заедно с тях от маслинената
планина. Той казва, че камък върху камък няма да остане
от стария свят. Той предварително вижда накъде ще се търколи лавината, която Той трябваше да приведе в движение.
След това идва при Него един книжник и Го пита коя
е най-голямата заповед. Исус му отговори, че най-голямата
заповед е да възлюби човек Бога с всичкото си сърце, с
всичката си душа, с всичкия си разум и с всичката си сила.
И втора подобна заповед е да възлюбиш ближния както
себе си. След като видели как Христос отговорил мъдро на
всички, престанали да Му задават въпроси.
След това сам Исус. като говори на народа в храма,
казва: "Как думат книжниците, че Христос е Давидов син?
Сам Давид казва чрез Светия Дух: Рече Господ на моя
Господ, седни от дясно Ми, докле положа враговете Ти в
Твое подножие. Сам Давид Го нарича Господ. Тогаз как е
негов син?" След това Христос говори против книжниците
и фарисеите, и ги изобличава. И като наблюдава кой какво
пуска в съкровищницата, гледа една бедна вдовица, че е
пуснала две лепти, което било всичкото й съкровище, докато другите давали много, но от изобилието. И Той казва
на учениците Си: "Истина ви казвам, тази бедна вдовица
пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата,
защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията
си пусна всичко, що имаше, пусна целия си имот".

7. ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА ХРИСТА
ЗА КРАЙНАТА ЕПОХА И ЗА
ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ
Още преди да е минал през Голгота, Христос прави
предсказание за крайната епоха, когато ще стане Второто
пришествие, второто Негово идване. В цялата 13 та глава
Той показва през какви страдания ще мине човечеството и
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специално избраните, и казва: "Който претърпи, той спасен
ще бъде". Понеже тази глава е много важна, ще предам поголямата част от нея.
"Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици
Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания! А
Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да
остане тук камък на камък, който да не се срине. И като
седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, и Яков. и
Йоан, и Андрей Го попитаха насаме: Кажи ни, кога ще бъде
това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои
да се изпълни. А Исус почна да им казва: Пазете се да ви
не подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще
рекат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина. А като
чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава;
това трябва да стане; но туй не е още свършекът. Защото
народ ще се повдигне срещу народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тези
неща са само начало на страданията. А вие внимавайте за
себе си; защото ще ви предадат на събори; и в синагоги
ще ви бият, и пред управители и царе ще застанете заради
Мене, за да свидетелствате на тях. Обаче, трябва първо да
се проповядва благовестието на всичките народи. А когато
ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час,
това говорете; защото не сте вие, които говорите, а Светият
Дух. Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада
ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. И ще
бъдете мразени от всички заради Моето Име; но който устои докрай, той ще бъде спасен. И когато видите мерзостта,
която докарва запустение, (за която говори пророк Данаил),
стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира),
тогаз онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; и
който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да
влиза да вземе нещо от нея; и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на непразните и на
кърмачките през ония дни! При това, молете се да не стане
това зиме; защото през онези дни ще има скръб небивала
досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито
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ще има такава. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би
се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той
избра, съкратил е дните. Тогава ако ви каже някой: Ето тук
е. Христос, или: Ето там! не вярвайте; защото ще се появят
лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и
чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните. А вие
внимавайте; ето, предсказах ви всичко".
"Но през ония дни, поради оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето, ще се разклатят.
Тогава ще видят Човешкия Син идещ на облаци с голяма
сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат
избраните Му от четирите ветрища, от края на Земята до
края на небето.... когато видите, че става това, да знаете, че
Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение
няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и
Земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат."
"А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите
на Небесата, нито Синът, а само Отец. Внимавайте, бдете
и молете се; защото не знаете кога ще настане времето..
Бдете прочее,... да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете."
Това, което Марко предава в 13-та глава в по-съкратена
форма, при Матей е предадено в 24-та глава по-подробно.
Това е едно грандиозно предсказание за края на нашата
културна епоха, когато се извършва ликвидацията на човешката карма. За него може много да се говори, но ще
кажа само следното: забележително е, че това предсказание е казано малко преди Голгота и във връзка с Голгота.
Второто забележително нещо е, че се казва, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко. Под
това поколение в случая Христос разбира човечеството на
Петата културна епоха, която в Неговото време е в своето
зазоряване и която приема Неговия импулс. И понеже новият импулс навлиза в живота, това поражда противодействие от страна на старото, което неминуемо трябва да слезе
от историческата сцена и вследствие на това са всичките
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тези големи страдания, за които Христос говори, че ще сполетят човечеството. А старото - това е кармата, която човечеството е натрупало в течение на своето минало развитие
и тя трябва да бъде разчистена, за да може новият импулс
да породи кълна на новата култура, която дреме в душата
на човечеството. Тези страдания са резултат на стълкновение на старото, което си отива, с новото, което навлиза в
живота на човечеството. Този процес започва още от времето след Христа, когато римляните разрушават Ерусалим и
се сбъдва началото на предсказанието на Христа, че камък
върху камък няма да остане от тези големи здания. Това се
отнася и до всички такива големи здания, които в течение
на историческото развитие ще бъдат разрушени.
Второто важно положение в това предсказание е, че
в течение на тези големи страдания ще се явят много лъжехристи и лъжепророци, които ще съблазнят мнозина със
своите чудеса и знамения. В течение на цялото историческо
развитие след Христа винаги е имало такива, има ги и в
наши дни. Но Христос сам казва, че Неговото второ идване
няма да бъде физическо, но в облаците, а облаците - това
е светът на човешката мисъл. И Учителят казва, че второто
идване на Христа ще бъде като Светлина в човешката мисъл
и в човешкия ум, когато Христос като Светлина ще проникне в умовете на хората. Защото и Той сам казва " Аз съм
Светлината на света". И като такава духовна Светлина,
с второто Си идване Той ще проникне в човешките умове.
В края на тази културна епоха Христос ще слезе до етерния свят, откъдето ще въздейства на умовете на хората. И
по-издигнатите - тези, които са с по-пробудено съзнание,
ще влязат в директна връзка с Него и ще станат носители
на Неговия импулс, на Неговата Светлина между хората. И
като казва, че ще прати ангелите да съберат избраниците,
това подразбира, че към края на нашата културна епоха
ще стане разделение на човечеството. Една част от човечеството, които са възприели новия импулс на Христа, ще
образуват ядката на новото човечество, на новата културна
епоха, която ще се развие между славянството. А другите
ще продължат да живеят със старите духовни ценности, ще
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продължават стария път на живота. А мисълта, че слънцето
и луната ще потъмнеят и че звездите ще паднат от небето
показва, че държавната власт, емблема на която е слънцето, ще загуби своята сила, а също и религията в сегашната
си форма ще изгуби своето влияние над човечеството, което
е символизирано с изгубването светлината на луната. А че
звездите ще паднат показва, че учените хора, авторитетните
хора на времето си ще изгубят своето значение и влияние.
И когато всичко това стане, тогава ще дойде Човешкият
Син във всичката Си сила и слава. Христос като Светлина
ще проникне умовете на хората и ще произведе цял обрат,
цяла революция в разбиранията на хората. И Учителят казва, че и още много пъти да дойде Христос физически, ако
Той не проникне като Светлина в човешките умове и ако
не се роди в човешките души, малка полза ще имат хората.
В случая Христос е онази духовна Светлина, която като
проникне човешките умове, ще разшири човешкото съзнание, ще организира силите на човешката душа и ще събуди
Божественото, което дреме в глъбините на всяка душа. И
когато тази Светлина проникне в човешките умове и човешкото съзнание, хората ще влязат във връзка с Христа,
Който е на Земята, но чака да се отворят нашите очи, за
да Го видим и познаем, и влезем във връзка с Него. И Той
казва: "Идете и проповядвайте това Евангелие по цялата
Земя и Аз ще бъда с вас до скончанието на века".

8. ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ И
ГЕТСИМАНИЯ
С Тайната, или по-право с последната вечеря на Христа
с учениците, ние навлизаме в сърцето на Голготската
Мистерия, навлизаме в сърцето на мисията на Христа. В
началото на 14-та глава се разказва, че Христос е в къщата
на Симон прокажения. На трапезата идва една жена и носи
съд с миро от чист и скъпоценен нар. Тя счупва съда и
излива мирото върху главата на Христа и Юда протестира,
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защото това миро можело да се продаде за триста динара,
които да се дадат на сиромасите. Но Христос му отговаря:
"Оставете я, защо й досаждате? Тя извърши добро дело на
Мене. Защото сиромасите всякога се намират между вас, и
когато щете, можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши това, което можеше;
предвари да помаже тялото Ми за погребение".
Тогава Юда отива при главните свещеници, за да Го
предаде. Те се зарадвали и обещали да му дадат пари. Тук
сме в началото на една световно-историческа трагедия, която не се разбира в нейната същина от хората на епохата.
Учениците, които Христос избра, имат едно разбиране за
нея: юдейските първенци имат друго разбиране, а римляните в лицето на Пилат имат трето разбиране.
Учениците, които Христос беше избрал и на които беше
поверил едно по-високо разбиране за Битието и Живота,
трябваше да имат най-високо разбиране за мисията на
Христа. Христос изискваше това от тях, защото ги учеше,
запознаваше ги със законите на духовния свят, разкриваше
им Своята космична Същност, което стана например при
Преображението, и при всички Негови действия. И когато
говореше с книжниците, фарисеите и садукеите в присъствието на учениците, Той винаги застъпваше космичното
отношение на въпросите, които се повдигаха. Така, когато
садукеите повдигат въпроса за Възкресението, Той им казва, че съществата от духовния свят нито се женят, нито за
мъж отиват, но са като ангелите на Небето. С това Той им
изнася какво е състоянието на душите в Космоса. Когато
говори с фарисеите за отношението между мъжа и жената и за развода, Той пак казва: Първоначално не е било
така. Това, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Тук пак говори за първичните, космични отношения
и за нещо свръхземно. Учениците трябваше да познаят в
Христа Неговата космическа Същност, да Го познаят като
едно Велико космично Същество, слязло на Земята да даде
един нов импулс на човешкото развитие. Но за да може да
проведе този импулс, Той трябва да мине през Голгота, за
което Той многократно им говори.
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Еврейските ръководители - първосвещениците, книжниците и фарисеите трябваше да видят в Него, на основание на древните Писания, сина Да видов, което значи,
че Той е плодът на целия еврейски народ. Те трябваше да
разберат, че Христос е вътрешно свързан със същността на
това, което е дошло в еврейския народ с Давид; че Христос
има една мисия, която означава върховната точка на мисията на целия еврейски народ. Това ни е показано към
края на Евангелието на Марко, като все повече се обръща
внимание на това, че имаме работа със сина Давидов. Това
трябваше да разберат и еврейските първенци, че е дошъл
изпълнителят на Давидовата мисия. Най-силно и ясно това
ни е показано със слепия, когото Христос изцерява. Това е
едно от първите места, където ни се обръща внимание върху това, какво разбиране проявява древноеврейският народ
спрямо Този, Който произхождаше от Давидовия род. То се
намира в 10-та глава в Евангелието на Марко и е онова място, където Христос се приближава до Ерусалим и трябва да
бъде познат от древноеврейския народ като истински потомък на Давид. Там е казано: "И когато излезе от Ерихон заедно с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият
син Вартимей, един сляп просяк, седеше на пътя. И като чу,
че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе,
сине Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за
да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов. смили
се за мене!".
Тук зовът па слепия е изрично подчертан, той вика:
" Исусе, сине Давидов". Следователно само този слепец е
разбрал, че пред него стои синът Давидов. В случая той се
явява като емблема на простия народ, който е сляп в духовно отношение.
"И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли
дрехата и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус
и му каза: Що искаш да ти сторя? И слепият Му рече:
Учителю, да прогледам. А Исус му рече: Иди си, твоята
вяра те изцели. И тутакси прогледа и тръгна подир Него по
пътя." (10,46-52)
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Тук важно е не изцеляването, а това, че от всички единствено слепият вика с всичка сила: " Исусе, сине Давидов".
А виждащите не Го познават. Слепият, който не вижда физически, Го познава. Тук Евангелието иска да каже колко са слепи другите и че този трябваше, за да Го види.
Същественото тук е слепотата по отношение на Христа, а
не изцелението на слепия. Така че, еврейският народ трябваше да познае Христа като син Давидов, но те не Го познаха; познаха Го само слепите.
А Пилат пита Исус: " Ти юдейски цар ли си?" И Той
му отговаря: " Ти казваш". Втори път Го пита, Той мълчи.
И Пилат се чуди - той характеризира римското неразбиране на нещата. Пилат Го счита за духовен цар на юдеите и
затова Го пита: Ти цар на юдеите ли си? В лицето на Пилат
римляните трябваше да разберат, че заедно с учението на
Христа, юдейската култура се разнася по цялата Римска
империя. Значи учениците трябваше да познаят в Исус космичната същност на Христа; юдеите трябваше да познаят
в Него Давидовия син, а римляните трябваше да познаят в
Негово лице Този, Който става причина юдейската култура
да проникне в света.
Разглеждайки този въпрос, Щайнер казва: "Първият
въпрос, надраснали ли са апостолите, избраните ученици,
в своето разбиране народа? Познават ли те Исус Христос
като космически Дух? Познаха ли те, че между тях има
Един, Който не беше само това, което техният външен
поглед виждаше като човек, но Който беше в една аура,
чрез която на Земята се вливаха космически сили и космически закони?"
"Че Христос изискваше от тях това разбиране, това ясно
е изразено в Евангелието. Защото, когато дойдоха двамата
ученици, синовете Заведееви и поискаха единият да стои от
дясната Му страна, а другият отляво, Той каза: "Не знаете,
Що искате. Можете ли да пиете Чашата, която Аз пия и да
се кръстите с Кръщението, с което Аз ще бъда кръстен?"
(11,38). Първо учениците обещават това. Че Христос изисква от тях това, ясно се показва на това място. Но какво
би могло да се случи сега? - Биха могли да се случат две
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неща: Едното би било, че избраните ученици действително
биха могли да преминат през това, което бе извършено като
Голготска Тайна, че връзката между учениците и Христа би
се запазила до Голготската Мистерия. Това би било едното,
което би могло да се случи. Но че не стана това, а другото,
ние виждаме особено ясно в Евангелието на Марко. Когато
хванаха Исус, всички побягнаха, а Петър, който беше обещал да не отстъпва пред нищо, се отрече три пъти от Него,
преди петелът да е пропял два пъти. Това е описано по
отношение на апостолите. Но как ни се показва, че не така
постъпи и самият Христос?"
"Нека се пренесем с пълно благоговение - защото така
трябва да бъде това - в душата на Исус Христос, Който се
старае до последния момент да запази връзката, която се
беше създала между Него и апостолите; нека се пренесем,
доколкото това е възможно, в душата на Христа. Тази душа
можеше много добре да си зададе световно-историческия
въпрос: "Мога ли Аз да направя, щото поне душите на найизбраните ученици да се издигнат толкова високо, че да
изживеят заедно с Мене всичко, което трябваше да стане до
Тайната на Голгота? Пред този въпрос е изправена самата
душа на Христа. Това е един величествен момент, когато
Петър, Яков и Йоан бяха изведени на Маслинената гора и
Христос трябваше да погледне в Себе Си дали може да задържи най-избраните от Своите ученици. И затова Го обзема страх. Може ли някой да мисли, че Христос е бил обзет
от страх пред смъртта, пред Тайната на Голгота? Може ли
някой да повярва, че на Маслинената гора пот от кръв бе
избила по челото Му поради наближаване на събитието на
Голгота? Това би значело да нямаме никаква представа за
Тайната на Голгота, за характера и разбирането на Христа,
Който знаеше, че трябва да мине през Голгота. Това е богословско разбиране, но то е безсмислено. Тогава защо се
натъжава Христос? Той трепери първо пред това: ще издържат ли тези, които взех със Себе Си в този момент, когато
трябваше да се реши дали в душите си те искат да дойдат
с Мене; дали ще искат, дали ще могат да изживеят заедно
с Мене всичко до кръста? Сега трябваше да се реши дали
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тяхното състояние на съзнанието ще може да остане така
будно, че да могат да изживеят всичко заедно с Него до
кръста. Тази е Чашата, която се приближава към Него. И
Той ги оставя сами да бдят, да останат будни, т.е. да останат в това състояние на съзнанието, при което да могат да
изживеят заедно с Него това, което Той ще изживее. Той ги
остави и отиде да се моли, като казва: "Отче, ако е възможно, нека тази чаша Ме отмине, но не Моята, а Твоята Воля
да бъде". Това значи: "Не Ме оставяй да изпитам, че съм
останал съвършено сам като Син Человечески, но нека и
другите Ме последват. И Той се връща и ги намира да спят.
Те не можаха да запазят онова състояние на съзнанието. И
Той отново прави опит, и отново учениците не издържаха;
и трети път учениците пак не издържаха. Тогава за Него
стана ясно, че е останал сам, че те не могат да изпитат заедно с Него това, което води до Кръста.
Чашата не отмина. Той беше предопределен да извърши и в душевно отношение сам великото дело. По такъв
начин светът имаше Тайната на Голгота, но по времето,
когато тя стана, нямаше още разбиране за това събитие. И
най-избраните не можаха да издържат докрай и да останат
достатъчно будни. Това е относно първото разбиране".
"А сега да разгледаме вторият вид разбиране и да се
запитаме, как ръководителите на юдеите разбраха Онзи,
Който трябваше да се яви от Давидовия род като цвят на
древното еврейско развитие.
Едно от първите места, където ни се обръща внимание
върху това, какво разбиране прояви еврейският народ спрямо Този, Който произхождаше от Давидовия род, се намира
в 10та глава на Евангелието на Марко. Това е онова решаващо място, където Христос се приближава до Ерусалим и
трябва да бъде познат от древноеврейския народ като Онзи,
Който е истинският потомък на Давид".
"И дойдоха в Ерихон, и когато излизаше от Ерихон заедно с учениците Си и народ много, синът Тимеев, слепият
Вартимей седеше на пътя и просеше. И като чу, че е Исус
Назарянина, започна да вика и казва: Исусе, сине Давидов,
смили се над мене! И мнозина му запрещаваха да мълчи.
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Но той викаше още по-силно: Сине Давидов, смили се
над мене!"
Тук зовът на слепия е изрично така характеризиран,
че той вика: " Ти, сине Давидов". Следователно само той,
слепецът е разбрал, че пред него стои синът Давидов.
"И спря се Исус и каза: Повикайте го при Мене. И те
повикаха слепия и му казаха: Дерзай, стани, вика те. И той
хвърли дрехата си и дойде при Исус. И Исус му казва: Що
искаш да сторя? Слепият му рече: Учителю, да прогледам.
А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те спаси. И тутакси
прогледна и последва Исус в пътя". (10,45-52)
"Това значи: само вяра изискваше Исус. Не трябва ли
да помислим, защо всред другите неща, които Евангелието
разказва, е поставено и това изцеление на един сляп? Защо
разказът за това изцеление стои така изолирано там? Хората
би трябвало да научат нещо от композиционната форма на
Евангелието. Тук важно е не изцелението, а това, че от всички само един - слепецът - вика с всичка сила: "Исусе, сине
Давидов!". Виждащите не Го познават, но слепият, който не
Го вижда физически, го познава. Така щото тук Евангелието
иска да покаже колко са слепи другите и че този трябваше първо да ослепее, за да Го види. Същественото на това
място е слепотата, а не изцелението и колко малко е бил
разбран Христос, това виждаме веднага..."
По-нататък навсякъде може да намерите как Той говори
за това, че Космическото прониква и се вживява в човешката индивидуалност. Той говори фактически за Космичното,
когато говори за Безсмъртието. И отново е важно, че тук то
е вградено композиционно в онази връзка, където Христос
трябва да се яви като син Давидов: че Бог е Бог на живите,
а не на мъртвите; че Бог е Бог на Авраам, на Исаак и на
Яков." (12,26-27)
Защото Авраам, Исаак и Яков продължават, всеки един
от тях, да живеят в следващите поколения, в други форми,
защото Бог живее в тяхната индивидуалност. Но това е още
по-силно подчертано там, където се говори за човека, какво
дреме в него и трябва да бъде пробудено. Там се казва, че
не се касае само за физическия син Давидов, защото самият
Давид говори за Господа, а не за физическия син. (12,35-,3)
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"И като поучаваше в храма, Исус проговори, казвайки:
Как думат книжниците, че Христос е Давидов син. Сам
Давид казва чрез Светия Дух: Рече Господ на моя Господ:
Седни отдясно Ми, докле положа враговете Ти на Твое подножие". Сам Давид Го нарича Господ. Тогава как да е негов
син?" Оттук се вижда, че се говори за Господа в индивидуалността на човека, на Господа, Който живее в човека, за
това, което трябваше да се разцъфти от Давидовия род.
"Нека изтъкнем още едно място: потърсете към края
на Евангелието на Марко едно място, на което не се обръща внимание при четенето, когато то не се разбира; но
когато бъде разбрано, то действа потресаващо на душата.
То е онова място, където се говори, че Христос е предаден сега на светските сили, че ще бъде съден и че ще
се търси основание да бъде осъден. Преди това място бе
казано, какво е извършил Той в храма, изгони среброменителите и разтури масите им, където бе говорил твърде
смели слова, но затова не Му се случи нищо. Той изрично
обръща внимание на това: " Всичко това вие чухте и
сега, когато се намирам пред вас, търсите лъжливи
свидетелства против Мене, хванахте Ме чрез един
предател с обикновени средства, както хващат човек, който е извършил тежко престъпление, когато
се намирах сред вас в храма". Това е едно потресаващо
място. Защото на нас ни се дава да разберем, че общо
взето навсякъде Христос действа така, че не могат да сторят нищо против Него. Не трябва ли да се запитаме тук
защо? Той действа така, че показва по един превъзходен
начин какъв голям преврат е настъпил в развитието на
света, като казва " Първите ще бъдат последни и последните - първи". Като се има предвид ученията, които
Старият Завет съдържа и се разбират тия учения, това, което Христос казва, трябва да изглежда ужасно и въпреки
това Той го казва открито, без да могат да Му направят
нещо. А след това Го хващат нощем и в мъгла, чрез предателството на Юда и човек остава с впечатление, че това
хващане твърде много прилича на истински крамол. Има
нещо потресаващо на това място.
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"А предателят бе уговорил с тях знак и бе казал: когото
целуна, Той е, Него хванете и Го заведете под строга охрана. И като дойде приближи се до Него и каза: Учителю!
И Го целуна. А те сложиха ръка на Него и Го хванаха.
Но един от тези, които бяха с Него, извади нож и удари
слугата на първосвещеника и му отряза ухото. И отговори
Исус, и им рече: Излязохте като срещу разбойник с ножове
и сопи, за да Ме хванете. Всеки ден бях при вас в храма
и поучавах, и не Ме хванахте. Но трябва да се изпълнят
Писанията". (14,44-49)
"Как е станало това, че първо не Го хващат, когато е
бил всред тях в храма и след това търсят основания, за да
Го хванат като разбойник? Можем да разберем какво се е
случило, само когато обхванем с поглед нещата в техните
окултни основи. Аз вече обърнах внимание на това, как
Евангелието на Марко ясно показва, че в това, което се
разкрива, се крият окултни, духовни факти; но те са описани така, че са примесени с чисто физически факти. И ясно
ни се обръща внимание, че в Своето действие Христос не е
ограничен само в отделната личност на Исус от Назарет, но
Той се излъчва и така действа върху учениците, като им се
явява вън от физическото тяло по морето и отива при тях.
Така намирайки се вън от физическото тяло, докато това
тяло се намира тук или там, Той можа да посади в душите
на учениците всичко, което действаше и което излъчваше
като импулс, като Дух. В Евангелието на Марко особено
ясно се обръща внимание на това, как Той проповядва и
учи в излъчено състояние, намиращ се вън от физическото
тяло. Той живее в душите. Душите не разбират това, но
те се вживяват в него; Той е земен и свръхземен, в индивидуалността на Христа и в народа. Навсякъде Христос
е свързан с една простираща се надалеч действаща аура.
Тази действаща аура беше налице чрез това, че Той беше
свързан с хората, които бе избрал. И тя беше налице дотогава, докато Той беше свързан с тях".
Сега ще предам описанието на Евангелието за Тайната
Вечеря и за Гетсимания, и след това ще продължа обясненията на Щайнер върху тях. От 12-ти стих на 14-та глава
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нататък е казано: "А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертвите за пасхата, учениците
Му казаха: Где искаш да отидем да приготвим да ядеш
пасхата? И Той изпраща двама от учениците Си и им казва:
Идете в града и ще срещнете човек, който носи стомна с
вода, вървете подир него. Гдето влезе, речете на стопанина
на тази къща: Учителят каза: Где е приготвената за Мене
приемна стая, гдето ще ям пасха с учениците Си. И той ще
ви посочи една голяма горна стая, постлана и готова, там
ни пригответе. И тъй учениците излязоха и дойдоха в града.
И намериха, както им беше казал и приготвиха пасхата. И
като се свечери, Той дохожда с дванадесетте. И като седяха
на трапезата и ядяха, Исус рече: Истина ви казвам, един
от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде. Те започнаха да
скърбят и да Му казват един по един: Да не съм аз? А Той
им рече: Един от дванадесетте е, който топи заедно с Мене
в блюдото. Защото Човешкият Син отива, както е писано за
Него. Но горко на този човек, чрез когото Човешкия Син се
предава. Добре би било за този човек, ако не бе се родил.
И като ядяха, Исус взе хляба и като благослови, разчупи
го и като им даде, рече: Вземете, това е Моето тяло. Взе и
чашата, благослови я и даде им. И те всички пиха от нея.
И рече им: Това е моята кръв на Новия Завет, която се
раздава за мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да
пия от плода на лозата до оня ден, когато го пия наново в
Божието Царство.
И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм. И
Исус им каза: Вие всички ще се съблазните в Мене тази
нощ, защото е писано: Ще поразя Пастира и овцете ще се
разпръснат. А подир възкресението Си ще ви предваря в
Галилея. А Петър Му рече: Ако и всички да се съблазнят,
аз обаче не. Исус му каза: Истина ти казвам, че още тази
нощ, преди да пее петелът два пъти, ти три пъти ще се отречеш от Мене. А той твърде разпалено казваше: Ако стане
нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе.
Същото казваха и другите".
Идват до едно място, наречено Гетсимания и Той казва
на учениците Си: "Седете тук, докато се помоля. И взе със
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себе си Петър, Яков и Йоан и захвана да се ужасява, да
тъгува. И казва им: Душата Ми е прескръбна до смърт;
постойте тук и бдете. И като отиде малко напред, падна
на земята и се молеше: Ако е възможно да Го отмине тази
чаша, казвайки: Авва Отче, за Тебе всичко е възможно,
отмени Ме с тази чаша, не обаче както Аз искам, но както
Ти искаш. И идва, намира ги заспали. И казва на Петра:
Симоне, спиш ли? Не можа ли поне един час да постоиш
буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение.
Духът е бодър, но тялото е немощно. И пак отиде и се
помоли, като каза същите думи. И дойде пак, намери ги
заспали, защото очите им бяха натегнали и не знаеха що
да отговорят. И трети път дохожда и им казва: Още ли спите и почивате? Доста е. Дойде часът. Ето Човешкият Син
се предава в ръцете на грешните. Станете да вървим, ето
приближава се онзи, който Ме предава".
Цялата тази глава е изпълнена с голям драматизъм и
цялата е основана върху окултни факти. Достатъчно е да
се чете внимателно и в светлината на окултната наука, за
да бъде разбрана в истинския й вид. Фактът, че три пъти
отива при учениците и ги намира заспали, говори сам по
себе си много. И когато се моли и иска тази Чаша да го
отмине, Той се моли за учениците да бъдат будни, за да
бъдат съпричастни с Великото дело, което Той извършва.
Но те спят, тяхното съзнание не е будно и даже след залавянето Му се разбягват.
"И веднага, докато говореше, дохожда Юда, един от
дванадесетте и с него едно множество с ножове и сопи,
изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините. А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е, хванете Го и Го заведете, като
Го пазите здраво".
След това от 53-ти до 72 ри стих се описва съденето от
първосвещениците и книжниците, и отричането на Петър,
докато пропее петелът, след което се опомня. Състоянието
на Петър е много важно явление, което е един важен факт
за това, което става около събитието на Голгота. През време на разпита от свещениците, много важни са думите
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на Христа. Първосвещеникът Го пита: "Ти ли си Христос,
Син на Благословения? А Исус рече: Аз съм. И ще видите
Човешкият Син, седящ отдясно на силата и идещ от небесните облаци".
Сега ще продължа да цитирам обясненията на
Щайнер оттам, откъдето ги прекъснах, за да дам текста
от Евангелието за Тайната Вечеря и Гетсимания, които са
предмет на обясненията. От казаното по-рано и от текста
на самото Евангелие се вижда, че Христос се моли да Го
отмине тази Чаша. Но както вече изтъкнах, Той се моли не
да бъде отменена Голгота, но учениците да бъдат будни, за
да вземат участие във Великото дело, което Той извършва. И Щайнер продължава: "Чашата не отмина. Избраните
ученици не проявиха никакво разбиране. Тогава аурата
постепенно се оттегли от човека Исус от Назарет и все поотчуждени останаха Христос и Син Человечески, Исус от
Назарет. Все по-самотен остана Исус от Назарет към края
на своя живот и все по-слабо беше свързан с него Христос.
Докато в момента, описан в Евангелието като "избиване на
кървава п о т " в Гетсимания, Христос, Космическият елемент, беше напълно свързан с Исус от Назарет, сега чрез
неразбирането, проявено от страна на хората, тази връзка се разслабва. И докато по-рано космическият Христос
действаше в храма и изгони оттам търговците, и изрече
най-мощните учения, и не стана нищо, сега преследвачите
можаха да се доближат, когато Исус от Назарет се намираше вече в една разслабена връзка с Христа. Ние виждаме,
че Космическият елемент все още съществува, но Той е все
по-малко свързан със Сина Человечески. Това прави едно
потресаващо впечатление. И понеже не бе проявено онова
троично разбиране, за което говорихме, какво имаха накрая
хората, какво можеха да хванат? И какво разпънаха на
кръста? - Сина Человечески".
"И колкото повече вършеха те това, толкова повече се
оттегляше Космическият елемент. Който навлезе като един
млад импулс в земния живот. Той се оттегли и остана Синът
Человечески, над когото витаеше Това, Което трябваше да
дойде като млад космичен импулс".
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В една от беседите на осма серия, Учителят разглежда
доста обширно този въпрос, който е един от най-дълбоките
въпроси в човешкото развитие и дава обилно светлина. Той
там казва, че Христовият Дух е напуснал тялото на Исус
преди да го качат на кръста, и в това тяло е останала душата на Адам, която беше душата на Исус от Назарет. И
Учителят казва още: "Божественото не може да се разпъне,
човешкото се разпъва. Адам трябваше да мине през кръста
на Голгота и да не се чуе молбата му, защото той в рая не
послуша Бога. Затова и Бог сега не го послуша. И когато
той вика: " Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?"
- това ни показва, че Христовият Дух е вече напуснал тялото и е останала само душата на Адам, която трябва да
преживее кръстната смърт, за да разбере, че това, което Бог
е казал първоначално, трябва да се изпълни".
"Никое от другите Евангелия не говори за това, че накрая остана само Синът Человечески и Космическият елемент само витаеше над него. Само Евангелието на Марко
говори за това. Ето защо, когато става въпрос за Христовото
събитие като космически факт, в никое друго Евангелие не
е така силно изразено, че в онзи момент, когато в тяхното
неразбиране хората хванаха Сина Человечески, от ръцете им се изплъзна младият Космически елемент, който от
това време насам се включи като импулс в развитието на
Земята. Това е представено от младия момък, който им се
изплъзна, когато го хванаха и той остави дрехата си и избяга. В тяхните ръце остана само Синът Человечески, Исус от
Назарет. Това ясно е подчертано в Евангелието на Марко.
Но как стои въпросът с младия Космически елемент?
Пред съдниците сега стои един самотен човек, който преди това беше проникнат от космическия Христос. Той стои
пред тях като един престъпник и онези, които трябваше да
го разберат, избягаха. "И всички Го изоставиха и избягаха"
- се казва в 50-ти стих на 15-та глава. По-нататък, в 51 в и стих
е казано: "И следваше Го някой си момък, който носеше
тънка ленена дреха на голото тяло и те го хванаха, а той
остави дрехата си в ръцете им и избяга гол".
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Кой е този момък, който се изплъзва от ръцете на гонителите? Кой е този, който върви след Исус почти необлечен
и след това гол побягва? Това е Космическият импулс, който
се изплъзва, който се намира само в една разхлабена връзка
със Сина Человечески. 51-ви и 52-ри стих се крие много нещо.
Новият импулс не запазва нищо от това, което старите епохи са могли да увият около човека. Той няма нищо общо
със старото. Новият космичен импулс е съвършено гол. Той
остава при Исус от Назарет и ние отново го намираме в
16-та глава, когато жените търсят възкръсналия Исус".
"15-та глава започва с това, че главните свещеници и
старейшините предават Исус на Пилат. Пилат Го пита: " Ти
юдейски цар ли си?" А Исус му отговаря: " Ти казваш".
След това Го разпитва още и се чуди, че не отговаря. След
това Пилат иска да Го пусне по обичая им, че на празника
им е пускал по един затворен. Но те искат да им пусне
един разбойник и убиец, а Исус да разпъне. Тогава Пилат
Го предава на войниците, които Го обличат в морава царска
мантия и сплитат венец от тръни, и го слагат на главата
Му, подиграват Му се, бият Го, ругаят Го и накрая разделят дрехите по жребие, и Го разпъват с двамата разбойници - един отдясно и един отляво. По пътя за Голгота
срещат Симон Киринееца и го натоварват да носи кръста.
"А беше третият час, когато Го разпънаха и надпис беше
надписан, който гласеше: Исус, юдейски Цар. И целият
народ, и първенците Го хулеха и се подиграваха, и казваха:
Другите избавил, пък Себе Си не може да избави. Христос,
Израилевият Цар нека слезе сега от кръста, за да видим и
повярваме. Един от разпънатите разбойници Го ругаеше".
"А на шестия час настана тъмнина по цялата Земя и трая
до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен
глас: " Елои, Елои, Лама Савахтани" , което значи Боже
Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?... и Исус, като
издаде силен вик, издъхна. И завесата на храма се раздра
отгоре до долу. А стотникът, който стоеше до Него, като
видя, че извика така, рече: Наистина, този човек беше Божи
Син". И много от жените, които са ходили с Него, са стояли
настрана и са плачели. Между тях е и Мария Магдалина.
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"И когато се свечери, понеже беше приготвителен ден, сиреч срещу съботата, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен
съветник, който и сам очакваше Божието Царство, и осмели
се да влезе при Пилата и да поиска тялото Исусово. Пилат
се почуди как толкова скоро е издъхнал, но като се увери от
стотника, му разреши да снеме тялото Исусово. И той купи
плащеницата и го сне, обви го в плащеницата и положи го
в гроба, който бе изсечен в скала и превали камък върху гробната врата. Мария Магдалина и Мария, Йосиевата
майка, гледаха къде го положиха". Цялата тази глава е изпълнена с окултни факти и процеси. Тук най-напред ни
са представени три процеса: един исторически - съденето и разпъването на Исус от Назарет, който е преплетен
от много окултни факти. След това имаме един космичен
процес, когато Логосът е разпънат на Кръста на материята
и от двете Му страни два други космически духа, които
са представители на материята, господари на материалния
свят, а Логосът е Господар на духовния свят. Най-после
това е един мистичен процес, който се разиграва във всяка
човешка душа на определена степен на развитие.
"И като Го разпънаха, разделиха дрехите Му и хвърлиха жребие за тях". Това е исторически факт. В космично
отношение дрехата на Логоса е цялата Земя, която хората
разделят на части, отделни държави, области и прочие.
"А в шестия час настана тъмнина по цялата Земя и
трая до деветия час". Това е едно историческо явление, за
което свидетелства между другото Дионисий Аеропагит,
който е бил един египетски посветен, и като вижда тази
тъмнина да обхваща Земята, си казал: " Това е признак, че
въплътеният Бог много страда в материята, минава
през големи страдания". Впоследствие той се среща с
апостол Павел и става ученик на Христа. Както знаем от
Евангелието на Йоан, Христос казва за Себе Си: "Аз съм
Светлината на света". И още: "Докато съм в света, Аз съм
Светлина на света". И сега, при издъхването, Той видимо е
напуснал Земята, както Слънцето като залезе, тази духовна
Светлина се оттегля от Земята, и затова настава тъмнина
по цялата Земя.
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"И в деветия час Исус извика със силен глас: " Елои,
Елои, Лама Савахтани", което значи: Боже Мой, Боже
Мой, защо си Ме оставил?" Душата на Исуса, която е
както видяхме душата на Адама, вижда, че е напусната от
Логоса, от Христа и се вижда изоставена, и вика.
"И като издаде силен глас издъхна. И завесата на храма
се раздра на две отгоре до долу". Това е завесата, която до
това време е скривала Тайните на Посвещението от широките народни маси. Но сега, когато тези Тайни са изнесени
на историческата сцена, тази завеса е вече излишна. Тя се
разкъсва," защото не остава вече нищо скрито, нищо тайно.

9. СИМОН ОТ КИРИНЕЯ И
ЙОСИФ ОТ АРИМАТЕЯ
Симон от Киринея и Йосиф от Ариматея са две личности, които за пръв път се споменават във връзка с драмата
на Христа и то в нейния край. Първият носи кръста на
Христа, а вторият снема тялото от кръста и го погребва.
Ако на случката се погледне от историческа гледна точка, в
това няма нищо интересно. Но ако въпросът се разгледа от
едно по-дълбоко гледище, тогава ще се хвърли друга светлина върху тези двама актьори на Великата драма.
Тук при Разпятието, като се почне от Тайната Вечеря
и се свърши с Възкресението и Възнесението, се срещат
микрокосмичното и макрокосмичното, човешкото и космичното, Божественото. От Тайната Вечеря до Възкресението
ни се представят седем степени на Пътя на окултното развитие, които са били познати на първите християни и които
те са практикували в своето окултно развитие. В една от
предишните глави се спрях на тези степени и обясних как
се разбират те в езотеричен смисъл. Сега само ще спомена имената на тези степени, като дам някои допълнителни
обяснения върху тях.
1. Измиване на нозете.
2. Бичуването.
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3. Увенчаването с трънения венец.
4. Разпятието.
5. Полагането в гроба.
6. Възкресението.
7. Възнесението.
Вече споменах, че Христос изнесе на историческата
сцена Тайните на Мистериите и представи пред света целия
Път, който изминава онзи, който се стреми към Посвещение,
към Новораждане. Това са степените, през които са минавали учениците на Мистериите, под тази или под друга
форма. И сега Христос ги изнася на историческата сцена,
като същевременно с това ги обновява и осветява като Път
за онези, които искат да вървят съзнателно в Пътя на съвършенството.
Ако следваме простото развитие на образите, виждаме как първите три степени и след това последните три
степени се групират в две съвършени симетрични части
на Великата драма, които стоят една над друга като две
еднакви дъги на една спирала. И двата пъти ние виждаме
едно велико възлизане отдолу нагоре. Първият път възлизат образите на микрокосмическата форма на човека от
нозете (измиването на нозете), към гърдите (бичуването)
и към главата (увенчаването с трънения венец). Вторият
път се изпълнява същия ред, обаче сега, при образите на
Макрокосмоса, на възлизането нагоре, която можем да наречем макрокосмическа човешка форма, съгласно окултното схващане, че човек е малката вселена, а Вселената е
големият Космичен човек. Гробът, това са краката на света.
Физическият свят представя краката на Космическия човек;
това е полагането в гроба. Етерната околност като място
на Възкресението - това са гърдите на Космичния човек.
Върхът на Небесната сфера, устроен подобно на човешката
глава, това е главата на Космичния човек, Главата на света
- Възнесението. Микрокосмичният и макрокосмичният човек са устроени еднакво с техния троичен строеж, отивайки
отдолу нагоре, от нозете към главата, от земните глъбини към Небесните висини. В средата, в четвъртата степен,
между двете троици стои Кръстът на Голгота.
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Кръстът е Тайната на човешката карма. След завръщането на първите три степени, измиването на нозете, бичуването и увенчаването с трънен венец, според Евангелието
на Йоан, пред двореца на Пилат са изказани тайнствените
думи: "Ето Човекът!" От първите три степени израства
образът на човека. На Кръста става явна Тайната на човешката форма. Физическото тяло на човека е Кръстът. От него
израства неговата земна съдба. То е Кръстът, който човек
трябва да се научи да взема върху себе си. Когато човек разпери ръцете си хоризонтално и застане прав, образува кръста. Когато човек умре, кръстът на тялото се превръща във
Вратар която води човека от Микрокосмоса в Макрокосмоса,
от самия него в човечеството и в света. Тогава Кръстът се
превръща в Праг между два свята. Единият свят е тесен и
малък, в него човек е сам - това е неговото лично, свързано
с физическото тяло съществуване. Другият свят е широк, голям, в него човек е във връзка и общение с цялото Творение,
той се е издигнал над самия себе си.
Египтяните са представяли Тайната на Кръста със свещения знак ТАО, знак подобен на ключ. Тао е Ключът, с
който се отваря Вратата, която води от земния в духовния
свят.
Според Евангелието Кръстът, който заема средата между трите микрокосмически и макрокосмически степени, е
свързан с двата нови образа в Евангелието. През първите
три степени води Пътят до носенето на Кръста. Тук се
явява първата от двете тайнствени фигури. В Евангелието
е казано: "Накараха да носи кръста Му някой си Симон
Киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше
на връщане от нивата". Симон от Киринея, носителят на
кръста, води от първите три степени на Макрокосмоса до
Кръста. И когато е изпълнена великата среда на Драмата,
когато Христос умира на кръста, явява се втората тайнствена фигура - Йосиф от Ариматея. В Евангелието е казано:
"Вечерта дойде един богат човек, който се казваше Йосиф и
който също беше ученик на Христа. Той отиде при Пилат и
го помоли за тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да му
го дадат. И Йосиф взе тялото, обви го в чиста ленена пла87
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щеница и го положи в собствения си гроб, който беше накарал да изсекат в скалата, и повали пред вратата на гроба
голям камък." Според Евангелието на Йоан в погребението
е участвал и Никодим, друг таен ученик на Христа.
Така Йосиф от Ариматея се явява като освободителят от Кръста. Той води от Кръста до трите степени на
Макрокосмоса, които започват с полагането в гроба. Симон
от Киринея и Йосиф от Ариматея показват две от найважните Тайни в живота на човека - въплътяването на
човека, което е насочено към Кръста и освобождаването на
човека от Кръста-тяло. Когато всеки човек стане Симон от
Киринея и Йосиф от Ариматея, тези две душевни Тайни се
осъществяват и въплътяват в него. Тайните, които трябва да
осъществим в нашето развитие като човеци, гледайки образите на Симон от Киринея и Йосиф от Ариматея, са тези на
носенето на Кръста и освобождаването от Кръста.
При четенето на Евангелието ние трябва да се спрем на
дадените там образи и да оставим те да действат на нашата
душа. По такъв начин те ще пречистят душата и ще я преобразят, превръщайки я в образа, който стои пред нея.
Така че, всеки човек е носител на един Кръст преди
средата на своя Път. Първо човек трябва да се съедини
бавно с Кръста, носейки го, преди в полунощния час да
мине през Вратата на Кръста, преди там да се осъществи
напълно с Мировия Кръст. И отново човекът е този, който
вървейки по тесния Път, извън това отъждествяване, може
да се освободи чрез снемане от Кръста, където той може
сам да стане освободител от Кръста. Това става в Пътя на
окултното развитие, когато човек дойде до онази степен, когато съзнателно може да излиза от тялото, когато пожелае.
В стадия Симон от Киринея, както този на Йосиф от
Ариматея, човек е леко свързан с Кръста. Първият път
той носи Кръста. Вторият път той снема тялото от Кръста.
В средата самият Кръст носи прикованото на него тяло.
Преди и след средата човек е носител, обаче Симон носи
Кръста, а Йосиф носи тялото на Христа.
Ако Кръстът е вътрешната Тайна на човешкото земно
тяло, на обусловената от него съдба, носенето на Кръста
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е всичко, чрез което човек идва до едно истинско утвърждаване на своето въплъщение, до доброволното носене на
своята съдба на Земята. Симон от Киринея не носи своя
собствен кръст, а кръста на Христа. Мисълта за страдане,
заедно с Христа, която прозвучава в посланията на Павел,
ще помогне на човека да намери утвърждаването на своята
лична съдба в самия себе си.
Снемането от Кръста след това е всичко онова, което изтръгва човека от неговата обвързаност и окованост в
тялото му, което го издига над неговото лично същество,
всичко, което го освобождава от тялото му. Обаче не трябва
да смесваме едно здраво освобождаване от тялото с едно
болезнено такова. Снемането от Кръста, без то да е било
предшествано от носенето на Кръста и от Разпятието на
Кръста, е нещо болезнено. Много медиумични и прекалено
екзалтирани душевни състояния почиват на едно преждевременно разхлабване на връзката между душата и тялото,
преди още душата да е слязла напълно до основата на
земното, преди да е била напълно върху Кръста на тялото. Йосиф от Ариматея снема тялото на Христа от кръста.
Тук отново изпъква мисълта на апостол Павел, изразена в
неговите послания за умирането заедно с Христа и за възкресението заедно с Христа. С тази мисъл Павел показва
на хората Пътя, как да се издигнат над свързаното с тялото
съзнание, как да се издигнат над себе си и как да проникнат в духовния свят, в Космоса.
В носенето на кръста са обхванати заедно първите три
от седемте степени - микрокосмическите степени на личното изпитание и пречистването. В снемането от кръста се
намират като в зародиш последните три степени, когато
човек се съединява с Космоса, с Великото в света.
Снемането от Кръста и образът на Йосиф от Ариматея
са велик символ. Освен описаното в Евангелието за Йосиф
от Ариматея, преданието ни разказва следното: Йосиф от
Ариматея стои под кръста със Свещената чаша в ръка, от
която е пил Христос с учениците на последната Вечеря.
Римският войник пробожда с копие ребрата на разпънатия
Исус и Йосиф от Ариматея събира в чашата от Тайната
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Вечеря Христовата кръв, която бликва, примесена с вода от
раната, причинена от копието. С това започва историята на
Светия Граал. Копие и Чаша - знаци на Граала - са едно
до друго. Йосиф от Ариматея стои там, на мировия Олтар,
като цар на Граала, с жест на жертвоприношение, държейки горе Чашата като в литургия.
Ако можем да опишем снемането от кръста с думите
Човекът получава тялото Христово, приема тялото Христово, то сцената с Граала ни показва приемането на кръвта Христова от човека. И двата пъти
Йосиф от Ариматея е този, който е определен от съдбата
да действа като първообраз на приемане на причастието
в хода на историята.
Йосиф от Ариматея е човекът от Тайната Вечеря, той
приема тялото и кръвта Христови. Чрез този Космичен
дар той прониква в Царството отвъд Смъртта, в Царството
отвъд трите макрокосмически степени: полагането в гроба, Възкресението и Възнесението. Но това е Царството
на освободените от тялото живот и съзнание, когато човек става господар на своето тяло, където той не е вече
слуга, а заедно с Христа е господар на съдбата, господар
на наследствеността.
Когато чрез приемането на тялото Христово нашето тяло
приема нещо от същността на Христовото тяло, то също е
снето от Кръста. Когато в нас се събуди Йосиф от Ариматея
и заедно с него Тайната на донесената от ангела Чаша на
Граала, той ни снема от кръста и ние се научаваме, освободени от тялото, как да пристъпим в Царството на Духа.
Всеки може да се запита: защо на мястото, където стоят
Симон от Киринея и Йосиф от Ариматея не стоят две фигури от кръга на дванадесетте ученици? Те през цялото време
са с Христа, а сега няма никой от тях. Йоан стои под кръста
с майката Исусова, според неговото Евангелие, но той не
взема никакво участие. От това се вижда, че Голготската
Тайна е заобиколена от кръгове на Неизвестни, които, чрез
тяхната принадлежност към Мистериите, могат да бъдат
по-напред от учениците в изживяване на духовните степени. Един кръг от Великите Неизвестни изпращат тук двама
90

Историческият път на Бялото Братство
91

от своите членове на предната част на сцената, в един пълен със значение момент. Езотериците на всички народи са
гости на Драмата на Голгота. Съдбата ги заставя да бъдат
готови да се намесят там, където учениците на Христа се
оказват безсилни да направят необходимото.
Учениците бяха заспали в Гетсимания. Тяхното съзнание е, така да се каже, убодено от Скорпиона. Те побягват.
Единственият от дванадесетте ученици, който не проспива
Голгота, а стои под кръста, е Йоан. Другите не присъстват
там, когато пред двореца на Пилат бяха произнесени думите: " Ето Човекът!" Те съвсем не присъстваха при носенето на кръста и при Разпятието.
Симон от Киринея замества Симон Петър, който беше
готов да умре за Христа и той трябваше да носи кръста от
Ерусалим до Голгота. Йосиф от Ариматея идва да заеме
мястото на оказалия се безсилен трети ученик в Гетсимания
- Яков. Наистина Яков бе имал задачата да осъществи
Граала. Той би трябвало да събере кръвта Христова в чашата и да снеме тялото Му от кръста. По-късно, чрез своята
съдба Яков продължава тази неизпълнена от него задача.
Пръв между апостолите той умира от мъченическа смърт,
след като беше занесъл Евангелието на запад до Испания,
страната на града на Граала.
И четирите Евангелия говорят за Йосиф от Ариматея, а
за Симон от Киринея говорят само първите три Евангелия.
Йоан не говори за него. Вместо за него, той говори за Никодим,
който помага на Йосиф в погребението. Забележително е,
че Лука поставя до Симон от Киринея група плачещи жени.
По пътя на носенето на кръста, Христос се обръща към
жените и им казва: "Вие, дъщери ерусалимски, не плачете
над Мене, а плачете над самите вас и над вашите деца.
Защото ето, ще дойде време, когато ще казват: Блажени
безплодните и тези, които не са родили и гърдите, които
не са кърмили. Тогаз ще започнат да казват на планините:
Паднете върху нас и на хълмовете, затрупайте ни! Защото,
ако правят така със суровото, дърво, какво ще стане със
сухото?"

(Лука; 23,

от

27 стих

нататък)
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Така Христос, носейки Своя кръст, сочи с апокалиптични, мощни слова великото носене на Кръста от чов
чеството, което предстои в бъдеще. В общи черти и в цялост начинът, по който досега християнството е гледало на
страдащия и умиращ Христос, е подобно на поведението на
плачещите жени по пътя. Но сега е потребно едно християнство, което без да изгуби личното, израства нагоре в космическото и духовното, да вижда събитията на Голгота във
всичките техни подробности и пророчески образи, отнасящи се до човечеството. Някога върху цялото човечество ще
дойде носенето на Кръста и Разпятието. Човечеството ще
понесе своята Велика Смърт и тези, които се раждат, те се
раждат за едно Велико умиране. Тогава ще се реши колко
много християнски душевни сили притежава човечеството.
Това, което не ще е израснало над себе си, което ще е останало затворено в границите на личното, ще загине тогава в
това Велико умиране. Но това, което с поглед към Христа
ще е добило свръхличната космична сила на Любовта, ще
премине от Смъртта на човечеството във Възкресението на
човечеството.
Думите на Христа "защото, ако правят това със
суровото дърво, какво ще правят със сухото" ни навежда на мисълта, че Христос, Който представя Дървото
на Живота, беше разпънат на сурово дърво, то човечеството, което отива към умиране, ще бъде разпънато на сухо
дърво, което ни показва, че то няма да има възможност да
оживее, да възкръсне.

10. НОВИЯТ КОСМИЧЕН ИМПУЛС
В 14-та глава, от 50-ти до 52-ри стих, е казано: "Тогава
всички Го изоставиха и се разбягаха. И някой си момък
следваше подир Него, обвит в плащеница на голо. Те го
хванаха, а той, като остави плащеницата, избяга гол".
По-рано споменах, че в този момък, който се явява на
сцената изневиделица, е символизиран Новият космичен
импулс, който Христос внася в света. Той е съвършено гол,
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т.е. свободен от всичко, което човечеството притежава от
миналото. Той не носи в себе си нищо от миналото на човечеството. Казано е в Евангелието, че той следва Исус от
Назарет и когато го хващат за дрехата, той оставя дрехата
в ръцете им и избягва гол. Този младеж, този Нов космичен
импулс ни е представен и в 16-та глава, с която завършва
Евангелието. Там е казано:
"И като мина съботата, Мария Магдалина и Мария,
дъщерята на Яков и Саломея, купиха благоухания, за да
отидат да Го помажат. И рано в първия ден на седмицата
те дойдоха на гроба, когато изгря слънцето. И говореха
помежду си: Кой ще отмести камъка от вратата на гроба.
И като погледнаха, видяха, че камъкът беше отместен и
отвален, защото беше твърде голям. И като влязоха в гроба,
видяха едного юноша, че седеше от дясната страна, облечен
в бяла одежда и се изплашиха. А той им каза: Не се плашете. Търсите Исуса Назарянина. Той възкръсна, не е тука".
Това е същият младеж, който следваше Исус при хващането Му в Гетсимания и който избяга, като остави дрехата си в ръцете им. Никъде другаде в Евангелията не срещаме този младеж, който се изплъзва от ръцете на хората в
момента, когато те осъждат Сина Человечески. Той отново
се явява на жените в гроба след третия ден от погребението. Той отсега нататък действа като Космичен импулс, като
Космичен Принцип на Земята. С този младеж евангелист
Марко ни навежда на мисълта, че имаме работа с едно космично събитие, че имаме работа с космическия Христос.
Забележително е, че след като пред нас се явява този
забележителен младеж, Евангелието на Марко завършва
бързо и по-нататък съдържа вече много малко изпъкващи
неща. И едва ли би могло да се помисли, че нещо следващо
би могло да стигне до едно по-голямо възвишение. В тази
композиция в Евангелието на Марко бе вложен монологът на Бога, разговорът над Земята, разговорът на планината (Преображението), на който бяха призвани тримата
ученици, но не го разбраха. След това следва Гетсимания,
сцената на маслинената гора, където Христос трябваше да
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признае в себе си, че избраните не могат да разберат това,
което предстои да стане. И как Той трябва да върви понататък; как по-нататък Синът Человечески страда и бива
разпнат на Кръста. После световноисторическата самотност
на Сина Человечески, който е изоставен от онези, които Той
беше избрал за Свои ученици, изоставен постепенно и от
Космическия Принцип.
Така също след като сме разбрали мисията и значението на младежа, който се изплъзва от ръцете на хората, ние
разбираме с особена дълбочина думите " Боже Мой, Боже
Мой, защо си Ме изоставил?" След това младежът отново се явява на жените при гроба. В Евангелието накратко
се показва, че младежът е нещо духовно, нещо свръхсетивно и само поради тогавашните особени обстоятелства става
видим, и после се явява на Мария Магдалина. След това
той се явява на двама от тях в една друга форма, когато
пътуваха, когато минаваха през полето.
Евангелието завършва бързо, като посочва бъдещето по
отношение на това, което тогава не можеше да бъде разбрано. Защото човечеството тогава беше стигнало до найниската точка на своето слизане в материята и трябваше да
бъде насочено към бъдещето, към възхода. И колкото подобре хората на бъдещето разберат Мистерията на Голгота,
толкова повече ще се проникват от новия космичен импулс,
който проникна света от момента на Голгота.
Новият космичен импулс, представен в Евангелието от
младежа, има за задача да организира и преобрази света
и живота на човечеството. Има за задача да организира
човешкия душевен живот и да издигне човешката душа на
една степен по-високо в нейното развитие, като направи
съзнателна връзка на душата с Духа и по такъв начин
човек постепенно да стане гражданин на духовния свят, на
Царството Божие.
И когато Христос каза, като гледа зданията на храма,
" камък на камък няма да остане от тези здания",
Той разбира това и в буквален смисъл, но понеже всичко
преходно е символ на една духовна реалност, с това Той
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иска да ни покаже, че от стария свят и живот няма да
остане нищо - всичко ще бъде съборено и унищожено от
дейността на новия космичен импулс. Новият космичен
импулс е творчески, а не разрушителен, но под напора на
новото, което се ражда от този импулс, всички стари форми на Живота ще бъдат унищожени. Те ще се разрушат
от самосебе си, защото ще бъдат напуснати от Живота,
който вече се развива под влияние на новия импулс. И
когато Христос казва: "Ново вино не се налива в стари мехове", Той пак има предвид дейността на новия космичен
импулс, който ще разруши всички стари мехове, всички
стари форми. За да се изяви новият импулс, трябва да се
създадат нови форми както в органическия, така и в социалния и психическия живот. Тези форми, в които се е
изливал Живота в миналото във всички области, трябва да
отстъпят мястото си на нови форми, чрез които да може да
се прояви новият космичен импулс. От този закон не прави
изключение и окултното знание, което в своите принципи е
неизменно, но във формата, в която се излива това знание,
има постоянно промени. Затова грешка правят онези, които
искат да ни предадат древната Мъдрост в тази форма, в
която е била предавана в миналото. С това те не разбират,
че е настанало ново време, в което е влязъл да действа в
света един нов космичен импулс, който носи със себе си
нови енергии: те ще създадат нови форми, чрез които ще
се прояви Животът в своето многообразие. И всички тези
брожения и промени, които стават в света, се дължат на
този нов космичен импулс.
Този импулс, който влиза в света с Голгота, с течение
на времето все повече се усилва и ще преобрази живота във
всичките му прояви, както и самата Земя. Този Нов космичен импулс е импулсът на Любовта, който колкото повече
навлиза в живота, повече се усилва. И в нашата епоха, с
идването на Учителя, този импулс се усилва още повече.
Той не е механически, а един органически и психически
процес, който действа отвътре навън и за него няма пречка
и сила, която да му противодейства. С неговото провеждане
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е ангажиран целият духовен свят, цялото Небе, сам Бог.
Той е израз на Великата Божествена Воля, която действа в
света. И в настоящата епоха той има за задача да създаде
братството между хората и народите, да обедини цялото човечество в едно велико Братство. В настоящата епоха този
импулс подготвя раждането на Новата раса, която иде в
света и която ще бъде носител на Любовта. Тя ще бъде
Раса на Любовта и Братството между хората и народите. Онези хора и народи, които приемат този импулс, ще
влязат в Новата раса и ще образуват ядрото на бъдещото
човечество; които не приемат този импулс, ще отпаднат от
развитието и ще започнат да се израждат. По такъв начин
човечеството ще се раздели на два големи лагера: на една
страна ще бъдат тези, които са приели новия импулс и ще
образуват ядката на новото човечество, а на другата страна
са тези, които не са приели този импулс; те ще отпаднат от
развитието и ще започнат да се израждат. В Евангелието
тази идея е изразена с мисълта, че при второто идване
на Христа Той ще отдели овцете от козите. Овцете са
хората, които са приели новия импулс, а козите са тези, които не са го приели. И ние се намираме вече в началото на
това отделяне на овцете от козите. В нашата епоха започва
да става това отделяне на овцете от козите, защото ние
сме пред Второто пришествие на Христа, което ще дойде в
облаците, т.е. в човешката мисъл като Светлина, като нов
импулс. Това разделяне на човечеството става според принципа на полярността, който действа навсякъде в Природата
и е принцип на творчеството. А в процеса на творчеството
всякога има отделяне на старото, което не е годно да влезе
в градежа на новото, от новото, което расте, развива се,
цъфти и връзва, и дава плод. Новото навлиза в живота и
няма сила, която да може да му се противопостави. Затова
всички трябва да бъдем будни, за да приемем този импулс,
за да му дадем път в нашия живот, а не да заспим като
учениците на Христа в Гетсимания и да пропуснем момента, когато можем да влезем в контакт с Новото и да му
дадем път.
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11. ЕВАНГЕЛИЯТА - ИЗРАЗ НА
КОСМИЧНИЯ РИТЪМ
Швейцарският професор д-р Херман Бек, който е посветил дълго време за изучавания на Евангелията, е дошъл
до извода, че Евангелията са израз на космичния ритъм.
И това е много естествено, защото Христос е Логосът и
космичният ритъм е израз на Неговата дейност в Космоса.
А според Херметичната Мъдрост това, което е долу, е подобно на това, което е горе. Това, което се манифестира
като Христова дейност на Земята, е израз и отражение на
космичния ритъм, който е резултат на дейността на Христа
в Космоса. Но от това не трябва да се прави извод, както
някои правят, че Христос не е съществувал на Земята, а
всичко, което се пише в Евангелията, е приспособяване на
Слънчевия мит към една измислена личност. Това е неправилно заключение, защото има много исторически данни,
които дадох в по-предна глава. Те неоспоримо доказват, че
Христос е една действителна историческа личност, която е
проповядвала и работила в Палестина, и че е минала през
Голгота. Това се потвърждава и от окултните изследвания.
Д-р Херман Бек е написал своите изследвания в двете си книги: "Космичният ритъм в Евангелието на Марко"
и "Космичният ритъм в Евангелието на Йоан". Той намира, че първите няколко стиха от Евангелието на Марко по
своя характер се намират под влиянието на зодиакалния
знак Козирог. Следващите няколко стиха от същата глава
са във връзка със знака Водолей. После идват стиховете,
които са във връзка със знака Риби. Следват стиховете,
които се намират последователно под влияние на знаците:
Овен, Телец, Близнаци. Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион,
Стрелец, Козирог, Водолей и Риби. Знаците се редуват в
стиховете така, както са в зодиака. С това се завършва
първия кръг, до средата на шеста глава от Евангелието на
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Марко. После се повтарят зодиакалните знаци в същия ред,
от Овен нататък до девета глава. От девета глава до края
идва третият кръг от същите знаци.
По същия начин професор Херман Бек разглежда и
Евангелието на Йоан.
От тези изследвания следва, че събитията в живота на Христа са във връзка с космичния ритъм, защото,
както вече видяхме сами, сам Христос е Велико космическо Същество. Това е от голямо значение, за да разберем важността на събитията в живота на Христа. Това
ни указва и начина, по който са писани Евангелията. Те
не представят обикновени човешки творения, но са резултат на едно ясновидско проникване в дълбините на
Космоса, където са видели и преживяли Великите космични Тайни, отразени в Евангелията. Те са видели и преживяли Тайните на Космоса, отразени в живота на Христа.
В живота на Христа те са видели отразен целия Космос.
Защото Христос е Духът на Космоса и това, което е долу,
е подобно на това, което е горе. Евангелистите са влезли
във връзка с космическите същества, които са актьори на
Великата световна драма. И те са им предали тази Драма,
за да я преведат на земен език за човечеството.
От тези изследвания се вижда, че учениците на Христа
не са били обикновени личности, макар външно да са минавали за обикновени хора - рибари, митари и прочие. Те
в миналото са били посветени. Учителят казва, че те са
преродените пророци на Стария Завет. Като пророци те са
били във връзка с Христос. Например Йоан в 12-та глава на
Евангелието си казва, че Исайя е видял Славата на Христа
и е говорил с Него. Пророците са били подготвени за своята
мисия в окултната Школа на есеите. Учителят в разговор
един път е казал, че есеите са пратеници на Всемирното
Бяло Братство с цел да подготвят душите на хората за идването на Христа, да създадат среда, в която да може да
работи Христос. Те са имали за задача да подготвят съзнанието на хората, за да разберат това, което Христос донесе
на човечеството.
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12. ЕВАНГЕЛИСТ МАРКО И
НЕГОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ
Ще завърша това изложение на Евангелието на Марко
с един цитат от Щайнер, от неговия цикъл "Сказки върху
Евангелието на Марко", където той хвърля светлина върху
произхода и характера на Марковото Евангелие.
"Както ни предават Евангелията, учениците, които са
се разбягали в Гетсимания, са напуснали Христа точно по
времето, когато се извършвала Тайната на Голгота и са Го
намерили върху кръста. Следователно те не са участвали в
онова, което е станало тогава в Палестина, с изключение на
Йоан. И всеки знае, че от друга страна не са оставени никакви документи, на които може да се вярва. Въпреки това,
в Евангелието на Марко и в другите Евангелия ни се описва Тайната на Голгота. Как са се родили тези описания?
Много важно е да обхванем с поглед това. Нека да
разгледаме тези описания само при отделния случай в
Евангелието на Марко. В това Евангелие достатъчно ни се
показва, макар и накратко, но изразително, че младежът с
бялата плащеница - т.е. космическият Христос, след като
била извършена Тайната на Голгота, отново се явява на
учениците след Възкресението и упражнил действие върху
учениците. По този начин такива ученици, такива апостоли,
какъвто е бил Петър, можаха след това, благодарение на
проникналия ги Христов импулс, да развият ясновиждане.
(А както ни се предава в Деянията на апостолите, Христос
четиридесет дни след Възкресението е бил с учениците и
ги е поучавал в Тайните на Битието, в Тайните на навлизането на Новия импулс в света.) Така щото това, което
те не можаха да видят с физическите си очи, защото бяха
побегнали, можаха след това да го видят чрез ясновидство.
На Петър и на другите, които бяха ученици на Христа, след
Възкресението им бяха отворени духовните очи, те станаха
ясновидци. Така те можаха да видят ясновидски Тайната на
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Голгота. Така че, към Тайната на Голгота съществува само
един път - пътят на ясновидството, въпреки че тази Тайна
е била извършена на физическото поле. Това трябва да се
запомни. Това ни показва много ясно самото Евангелие,
като ни разказва, че в решаващия момент са побягнали
най-призваните. Така щото в такава една душа, като тази
на Петър, след като тя е приела Импулса на Възкръсналия,
просветнал споменът за това, което беше станало след бягството. Иначе човек си спомня само за това, което е станало
пред очите на физическо поле. Но при едно такова ясновидство, което се прояви у апостолите, за разлика от обикновения спомен, човек носи в себе си спомен от събития, станали на физическото поле, на които той не е бил физически
свидетел. След срещата си с възкръсналия Исус, техните
души се пробуждат, тяхните духовни очи се отварят и те
стават ясновидци. Виждат всичко това, което е станало след
тяхното разбягване в Гетсимания. И това, което са видели,
те го предават с голямо вдъхновение на хората, на които
проповядват Словото. По този начин се разкрива Тайната
на Голгота и може да се говори за нея. Но импулсът, който
преминава от Христа у такива ученици като Петър, можа
да се предаде на онези, които бяха ученици на учениците.
Такъв ученик на Петър е бил онзи, който първоначално
е съставил устно Евангелието на Марко. Така импулсът,
който се е проявил у самия Петър, премина върху Марко,
в душата на Марко, така щото самият Марко видя да просиява и в неговата собствена душа това, което се бе извършило в Ерусалим като Тайна на Голгота. Дълго време този
Марк беше ученик на Петър. След това той стигна на едно
място, където намери, така да се каже, външна среда, от
която можа да придаде на своето Евангелие онзи оттенък,
от който се нуждаеше именно това Евангелие.
Евангелието на Марко ни дава възможност най-ясно
да почувстваме космичното величие и значение на Христа.
Към описанието на това космическо величие на Христа,
авторът на Евангелието на Марко можа да бъде подбуден
именно чрез онова място, на което той се озова, след като
остави Петър в Рим. Той се озова в Александрия, живя
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там известно време, когато известната юдейската окултна
философска школа в Александрия се беше издигнала на
известна висота и можа да възприеме там това, което съставяше най-добрата страна на езическия гносис. Там той
можа да възприеме светогледи, които съществуваха по това
време, за излизането на човешкото същество от духовните
светове, за идването на това човешко същество в допир с
Луцифер и Ариман, за възприемането на Луциферическите
и Ариманските сили в човешката душа. Той можа да се
запознае с всичко това от езическия гносис, което даваше
разбиране за произхода на човека от Космоса и новото изграждане на нашата планета.
Но именно на това място, което се намираше в Египет,
Марко можа да види колко силен беше контрастът между
това, за което първоначално бе предназначен човек и това,
което този човек беше станал след това. Това се показваше
най-добре в египетската култура. Тази египетска култура
водеше своя произход от най-възвишените откровения, които можеха да се видят после въплътени в египетската архитектура, особено в пирамидите и дворците, в културата
на Сфинкса. Но тази култура на Египет достигна до все
по-голям упадък и поквара именно през третия културен
период, превърна се в най-лошите израждания на черната магия, най-лошата злоупотреба с духовното. Но когато
човек притежава необходимите за това духовни очи, той
може да види най-дълбоките Тайни в това, което още се
практикуваше в Египет, защото то произхождаше от чистата Хермесова Мъдрост. Но за това беше необходима една
душа, която да вижда в основата на нещата, а не съществуващата корупция. Още по времето на Мойсей корупцията
беше доста напреднала. Още тогава той трябваше да изнесе
от Египет това, което беше добро и чисто в египетската култура. Тази добра страна от египетската култура бе изнесена
от Египет чрез Мойсей, за да бъде предадена посредством
Мойсеевата душа на следващите поколения. След това корупцията напредна още повече.
Пред душата на Марко стоеше живата картина, която
показваше как може да падне човечеството, как можа да
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изпадне в материализъм това човечество, именно по отношение на своя мироглед. И едно нещо изпита Марко точно
тогава, което и днес може да се изпита, макар и в друга
форма, стига човек да има чувство за това. Защото днес
всъщност ние сме свидетели на възраждането на египетската култура. Така Марко можа да изпита, да види как
в неговата епоха човечеството беше слязло от своята някогашна духовна висота и беше стигнало дотам, да зачита
само материалните неща. Чрез това той доби едно дълбоко
разбиране за истината, че Най-великият импулс живее в
нещо свръхсетивно и това потвърди после неговия учител
Петър. Този Свръхсетивен импулс той символизира чрез
младежа, за който говорихме.
Той почувства и разбра, че само новият космичен импулс, който слиза на Земята чрез Христа, може да избави
човечеството от неговото падение и да го издигне до онези
духовни висини, от които е слязло след грехопадането. И
този нов космичен импулс той изобрази с младежа, който
вървеше след Исус и който избяга, като остави дрехата си
в ръцете на гонителите. Той остави човешките обвивки, в
които беше облечен и остана съвсем гол - такъв, какъвто е
излязъл от Бога, проникнат и облечен в Светлина, какъвто
го виждат жените при гроба на Възкръсналия".
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на МАТЕЙ Книга на Живота
" Животът има своето зазоряване, своя
изгрев и своето пладне.
Зазоряването на Живота, това е Любовта.
Изгревът на Живота, това е Мъдростта,
а пладнето на Живота, това е Истината."
Учителят
" Над едно нещо трябва да се бди:
първо, да не се похаби вътрешната сила
на човека, която превръща елементите
на физическия свят и ги оползотворява
за своето растене и развитие;
и второ, да не се пропускат условията,
които му дават възможност да постигне
тази цел. Тук е тайната на успеха на
всеки разумен живот."
Учителят
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1. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА
ЕВАНГЕЛИЕТО НА МАТЕЯ
Евангелието на Матей заема твърде особено място между съдържащите се в Новия Завет Евангелия. Докато всички други писания на Новия Завет са били писани на гръцки
език, първоначално Евангелието на Матей е било написано
на еврейски. Обаче еврейският оригинал не ни е известен.
Следователно в самата гръцка редакция на Евангелието на
Матей ние имаме един превод, който не предава пълното съдържание, духовната пълнота и яснота на оригиналния текст. Към това се прибавя още и фактът, че именно
при Евангелието на Матей трябва да се държи сметка, че
гръцката редакция не произхожда направо от еврейския
оригинален текст, а от латински текст, който бил направен от гръцкия монах Хиеронимус. Латинският превод на
Библията от Хиеронимус, от който произхожда онази форма
на Библията, внедрена както в Римокатолическата, така и
в Протестантската църква, представя общо взето едно твърде трагично, макар и исторически необходимо изопачаване спрямо оригиналния текст. Гностическите гръцки тайни
на оригиналния текст са били затъмнени от Хиеронимус.
Това той отчасти даже е сторил съзнателно. Тъмната волунтаристичност на латинския език поставя сама по себе
си една завеса пред светещата и чиста мисъл и яснота на
гръцкия език. В този случай вярно е, че Библията говори
повече на чувството, но познавателната част на човешката
душа, която живее в ясната, чиста Божествена мисъл, е все
повече изтласкана от религиозната област. Спрямо първичния гръцки език, еврейският е надарен с по-мощни духовни сили и дълбочина. Той съдържа същевременно големи
магически мантрични сили и едно запалващо познанието
богатство от Божествени образни мисли. Ето защо ние не
можем лесно да си съставим една особено висока представа за оригиналния текст на Евангелието на Матей.
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Към това понижение на Словото от еврейския език,
слизайки през латинския до гръцкия, се прибавя още и
нарочното изменение, което Хиеронимус направил върху
текста на Евангелието на Матей, както говори преданието.
Евангелието на Матей произхожда от средата на есеите,
т.е. от езотеричното юдейство от времето, което е предхождало явяването на Христа. И няма да сгрешим, ако предположим, че оригиналният текст е притежавал един много
по-голям езотеричен оттенък, отколкото може да се види
днес. Трябва да държим сметка, че текстът е бил силно
изопачен. Отчасти почти дословната съгласуваност между
Евангелието на Матей от една страна, и Евангелието на
Марко и Лука от друга страна, се е получила може би
поради това, че било извършено едно уеднаквяване спрямо
второто и третото Евангелие, целта на което е било да заличи езотеричния характер на оригиналния текст. През времето на Хиеронимус християнството е било станало вече
една държавна религия. В този период се породила тенденцията, която между всички отци в църквата особено силно
застъпва Хиеронимус: да се смекчат и заличат всички езотерични елементи от Евангелията и особено от Евангелието
на Матей, защото те били криво разбрани от тогавашните
верующи. Хиеронимус е бил този, който се е стремил да
замени езотеричния характер на Евангелията чрез един екзотеричен характер, доколкото това е било възможно.
Евангелието на Матей се свързва особено силно със
Стария Завет и то стои особено близо да този Стар Завет
чрез своя първоначален език, еврейския, на което е било
написано, както и самия Стар Завет. Чрез него дървото на
Новия Завет простира своите корени в почвата на Стария
Завет. Това проличава и от факта, че навсякъде то е прошарено от цитати от Стария Завет, с пророчески думи, които
намират своето изпълнение в събитията на Новия Завет.
Няма да сгрешим, ако кажем, че Евангелието на Матей е
близо до юдейството и че неговият християнски характер е
по-нисък от този на другите Евангелия. В действителност
то се свързва със света на Стария Завет, за да нанесе решаващ удар на юдейството. По същият начин Евангелието на
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Марко се свързва вътрешно с римлянството, за да нанесе
решаващ удар срещу римлянството. Ето защо в Евангелието
на Матей, особено към края, разговорите между Христа и
фарисеите и книжниците играят особено важна роля.
Между четирите Евангелия, Евангелието на Матей е
най-близо до човека. Ако в първичното християнство към
образите на първите три Евангелия са били приведени окрилените животински образи на Телеца, на Лъва и на Орела, като израз на тяхната духовна същност, то Евангелист
Матей винаги е бил изобразяван с образа на Човека, който
е една от фигурите на Сфинкса. "С това е свързано и обстоятелството, че така, както ни е било предадено Евангелието
на Матей, в тази форма, в която ни е било предадено, отговаря най-вече на текст, написан в проза. Докато от своя
страна Евангелието на Марко има по-силен баладичен
и драматичен оттенък. Със своята по-голяма дълбочина
Евангелието на Лука се издига до една лиричност от висока степен. И накрая Евангелието на Йоан е една възвишена
мистерийна драма. Напротив, Евангелието на Матей има
прозаичен характер на един епос от висш разряд".
Все повече трябва да свикнем с положението, че
Евангелията не се различават само чрез различната пълнота и достоверност на предаването на събитията, но различията между Евангелията са израз на различни съзнания.
И преди всичко, царува едно особено различие между първите три Евангелия и Евангелието на Йоана. Първите три
Евангелия произхождат до много висока степен от едно
галилейско съзнание, защото те са свързани с учениците
Христови, които бяха хора от Галилея и особено хора на
Генисаретското езеро. Евангелието на Йоана произхожда
от една съвършено различна духовна основа. Вярно е, че
съзнанието на Евангелист Йоан се издига във висшите области, но именно чрез това то има силата да се разпростре
надолу до почвата на Юдея. То прониква през булото на
образното виждане до географските и биографичните подробности на физическото поле. Евангелието на Йоан е пропито с множество интимни и съвсем не без значение данни
за места и времена, като например назовава с точност гра106
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довете, от които произхождат най-забележителните образи
на галилейските ученици; как той много грижливо посочва
смяната на галилейските и юдейските сцени.
За четенето на Евангелието на Матей трябва да се отдадем изцяло на близкия до човека стил на разказване и
неговото спокойно течение, но трябва същевременно да се
стараем навсякъде да прозираме през текста. Не трябва да
разбираме текста по юдейски, т.е. физически и интелектуално, но да го търсим там, откъдето той произхожда в действителност - от духовния свят - и ни предава едновременно
и духовни, и физическо-сетивни събития.
Евангелието на Матей ни показва Исус като Този,
Който говори на народа в образи и притчи. Но Той говори в
притчи не само на народа, а също и на учениците от една
страна, и на противниците от друга. И даже тогава, когато
не говори в притчи, като например проповедта на планината
и в Словото при изпращането на учениците, и в апокалиптичното поучение на учениците на Маслинената планина,
Неговите думи са пропити с един образен елемент, който е
недостъпен за едно интелектуално разбиране и който може
да се разкрие само на едно вътрешно галилейски настроено
съзнание.
В заключение, образният характер не преминава само
през думите на Исус, но и през Неговите дела и през самите събития. Когато човек започне да обръща внимание
на образното настроение, което преминава през цялото
Евангелие, той се приближава вече значително към разбирането на Евангелието на Матей.

2. ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО
ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА
Ще започна разглеждането на Евангелието на Матей
с една мисъл от Учителя, която ще ни подчертае насоката,
в която ще бъде разгледано Евангелието. Учителят казва:
"Различните притчи на Христа са казани при различни
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обстоятелства. Той се е съобразявал пред какви хора говори
и с такива притчи си е служил: пред земеделците е говорил
притчата за сеятеля; пред рибарите говорил за ловенето на
риба; пред търговците говори други притчи."
"Три категории хора са засегнати, на които Христос
е говорил. Първата категория са тези, които са си купили
нива; втората категория са тези, които са си купили пет
чифта волове, а третата категория са тези, които са се оженили. Всяка притча е за особена категория хора. Ако вземете притчите на Христа, Той определя коя притча на кое
съответства и какви принципи обяснява в живота. Нивата
съответства на съня, воловете съответстват на яденето, а
женитбата съответства на работата. Това са три категории
дейности на човека".
"Христос е говорил на един окултен език на учениците
Си как да разпределят работата си на Земята. Той внася
ново гледище при разяснение на този окултен въпрос. Та
като дойдем до проучването на Евангелието, ще го проучваме по един окултен начин - трябва да намерим в какво
съотношение стоят притчите една към друга. Те са все символи, наредете ги и тогава ще се яви разгадаването им".
Така че, при разглеждане Евангелието на Матей, както
и на другите Евангелия, ще подхождаме към тях, както се
подхожда към книги, написани на един окултен език - книги
с дълбок смисъл и съдържание, които са скрити зад обикновени разкази и истории. Както във всяка окултна книга, така
и в Евангелието ще намерим най-малко три смисъла, които
вървят паралелно - исторически, мистичен и космичен.
Това е така, понеже Евангелията са откровения на Духа,
Който се проявява в Космоса, в историята и в човешката
душа. И Христос казва: "Като дойде Духът на Истината, Той
ще ви напомни всичко, що съм казал". Значи Евангелията
са плод на това напомняне на Духа на Истината, който е
първият аспект на троичния висш човек. Но както казах и
при другите Евангелия, аз няма да тълкувам Евангелието
на Матей, но само ще насоча към окултната страна, към
окултния характер на Евангелието, като укажа с това посоката, в която трябва да се тълкува и разбира то.
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Докато в Евангелието на Йоан Христос ни се разкрива
като Светлина на света и ни разкрива мировите Тайни, в
Евангелието на Лука ни се разкрива като жертвоприношение на Любовта; в Евангелието на Марко ни са показани всичките духовни и космически сили, които се вливат
на Земята чрез Исус Христос, то Евангелието на Матей
ни показва Христа като хармоничен и съвършен образ на
Човека, и Тайната на историята на човечеството.
Матей ни разкрива Христа като Живот, който се проявява в човечеството и в човешката душа. Затова Учителят
казва: "Христос не е една отвлечена личност в света. Под
думата личност в случая ние не подразбираме един обикновен човек, едно обикновено съзнание. Под думата Исус
Христос ние разбираме едно велико, всеобщо проявление
на Божия Дух, от Който изтича Любовта. От тази Любов
се ражда Животът, който ние търсим. Затова ние казваме,
че Христос не е едно верую - Христос е Живот. Христос не
е една философска система, затова не може да се разбере
с ума. Преди всичко сърцето трябва да разбере Христа,
а после умът. Вие може да направите едно малко възражение: Защо първо сърцето трябва да разбере Христа, а
после умът? За мен това е много естествено. Сърцето в
дадения случай е ученикът, който трябва да разбира, а не
Учителят. Умът е Учителят, затова не той трябва да възприеме Любовта, а сърцето е, което трябва да възприеме
Любовта. В сърцето липсва Любов. Следователно тази велика сила - Любовта - трябва да се възприеме чрез сърцето,
за да укрепне то. През сърцето минава Животът, който иде
от Любовта. В сърцето са корените на Живота, а в ума са
клонищата и плодовете".
Като казваме, че Христос, християнството не е едно
верую, а Живот, ние не разбираме обикновения живот, както днес се проявява. Това е сянка на истинския Живот.
Животът е едно велико космическо течение, което излиза
от Любовта и прониква цялата Природа, и чрез сърцето се
влива в човека, като дава своите плодове в неговия ум. В
човека Животът има трояко проявление: физически живот,
сърдечен живот и умствен живот. Това са три процеса, ко109
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ито вървят паралелно и последователно. Физическият живот има отношение към нашата воля, към нашата дейност;
сърдечният живот има отношение към нашите чувства и
желания, а умственият живот има отношение към нашата
мисъл. Да изучим законите на нашата воля, на нашите
действия; да изучим законите на нашите чувства и да изучим законите на нашата мисъл - това значи да разберем
християнството като Наука за Живота. Волята е свързана
със силите на Природата, с Истината, която прониква цялата Природа. Чувствата са свързани с топлината и с Любовта
в света, а мисълта е свързана със Светлината, с Мъдростта.
Следователно, за да разберем християнството, трябва да го
разгледаме като Наука за Истината, Любовта и Мъдростта
- това са трите аспекта на Божествената Троица, това са
трите аспекта на висшата Божествена природа на човека.
Животът, като едно космическо течение, е проявление на
тези три велики Принципа. Той е един синтез на тези три
велики Принципа, които се изявяват обективно чрез него.
Учителят, говорейки за Живота, развива следните мисли и идеи. Той казва: "Животът е едно велико космическо
течение, което излиза от Бога и прониква и оживява цялата Вселена с трите нейни свята - физически, духовен и
Божествен, или умствен. Минавайки през умствения свят,
Животът събужда или поражда човешката мисъл; минавайки през духовния свят. Животът събужда човешките чувства и минавайки през физическия свят, животът се проявява
във волята, която прониква цялото тяло".
"Проявлението на Живота в човечеството образува
това, което наричаме история на човечеството или история
на един отделен народ. Животът в своето троично проявление обуславя целокупната дейност, както на отделната
личност, така и колективната дейност на даден народ, или
на цялото човечество". Учителят, говорейки за Живота,
казва: "Това е най-великото благо, което човек познава.
Всички други блага се познават само чрез Живота. Когато
ние говорим за Живота, разбираме онова същественото, реалното, което не се губи. Думите съществено и реално
са синоними. Реалното е отвън, а същественото е отвът110
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ре. Но както външното се променя, така и вътрешното се
променя. Животът има две фази и той се мени външно,
и вътрешно. Следователно външните промени на Живота
съответстват на вътрешните, а вътрешното изменение на
Живота всякога носи велико разширение на съзнателния
живот. Животът е един комплекс от много действащи сили.
Има разлика между всички сили, които се проявяват чрез
Живота. Всичко, което става в пробудената душа, е съзнателно. Ние вземаме душата като неизменна форма на
Живота или Същина на човека. За да може човек да разбира тази Същина, трябва да разбира самия Живот, който
е вложен в него; но не физическия живот - той е външната страна на Живота, на вътрешния, духовния живот,
Великото Божествено Начало в него. И когато ние говорим
за Великото Божествено Начало в човека, някои мислят, че
това е нещо специфично. Не е така. Божественото е именно
Същественото в Живота, то е безсмъртният Живот. А безсмъртният Живот подразбира онова Висше Съзнание, което обхваща всички закони. Следователно никаква външна
сила не е в състояние да видоизмени Живота и да внесе
някаква дисхармония в него".
"Животът трябва да се разбира. Ние не можем да разберем Любовта, докато не разберем Живота. Животът е
най-малката величина, най-малкото проявление, с което
започва Любовта. Значи Животът е най-малката величина в Космоса. Понеже хората не разбират същината на
Живота казват, че Животът се е изменил. Не, Животът не
се изменя, но изменя се само материята, която се организира от Живота. Изменят се мислите, които се проявяват
чрез Живота; изменят се чувствата, които се изразяват чрез
Живота. Защото в дадения случай всяка мисъл, всяко чувство, това са елементи на един по-висш живот.
Христос казва: "Аз ви давам Живот и то преизобилно".
Тук не става въпрос за обикновения живот, а за Божествения.
Има степени в Живота. Човек трябва да познава Живота.
Съвременните хора още не са се натъкнали на истинските
прояви на Живота. Това, което съвременните хора наричат
живот, това е още предисловие на истинския Живот. Ако
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във вашата градина се влива една река, пълна с тиня, нима
това е вода? Там има вода, но пълна с тиня. Тази вода, със
своите утайки, по-скоро ще внесе разлагане, смърт, отколкото живот. Съвременният органически живот, с който хората
се хвалят, е живот, пълен само с тиня, с утайки и затова хората умират, разлагат се. Материалният живот на хората аз
наричам тинестия живот, с който хората, като се поливат, разлагат се и умират на общо основание. Разлагане има
в материята, но в самия Живот няма разлагане. Животът
разлага нещата, но той сам не се разлага".
"Следователно, първото проявление на Живота е, че в
него се забелязва един съразмерен ритъм, едно разумно
движение. Ето защо първият ритъм в Живота е разумното
движение. Туй движение се нарича волево, разумно движение, което е отмерено. Затова всеки човек, който иска да
изрази Живота, трябва да има този ритъм на движение в
себе си. Когато човек дойде да борави с ритъма на Живота,
той не трябва да си представя дали е млад или стар; той
не трябва да мисли кога е роден и кога ще умре. Когато
старият човек мисли, че е стар, животът му не може да има
ритъм; когато младият човек мисли, че е млад, животът му
също не може да има ритъм. Ти ще престанеш да мислиш,
че си млад или стар и ще почнеш с опитността на Великия
Божествен Живот".
"И тъй, ритъмът е първото движение в Живота. Второто
движение е разумността в Живота, а Животът е разумно
движение на Словото. Всяко движение си има особен звук.
И когато човек направи едно разумно движение, в това разумно движение има и разумно слово. Както онзи цигулар,
който си движи разумно ръката по цигулката, дава смисъл
на музиката, така и човешката ръка, като се движи разумно, изразява разумния Живот".
"Смисълът на Живота е да имаме този правилен ритъм
на сърцето си, че като станем сутрин, да сме весели, разположени и да виждаме навсякъде красивото в Живота".
"И когато Христос казва: Аз ви давам Живот, Той подразбира, че дава Живот на онези, които искат да намерят
Пътя на Истината, който ще ги направи свободни. Истината
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именно е истинската форма, която носи Живот. Само истинската форма на Живота може да ни даде разумност,
свобода и простор. Просторът е необходим за Живота; малкият живот се простира в малки форми, а великият Живот
изисква велики форми. Като казвам велики форми разбирам форма; която е сложна в себе си. Някоя форма може да
е малка, но всъщност е сложна. Истинският Живот изисква
сложни форми. По какво се отличава животът на човека от
този на нисшите същества? Неговият живот е с хиляди пъти
по-сложен от този на мравките, например, на птиците, на
млекопитаещите и т.н. Сложен е човешкият живот! В него
има по-друто разбиране от това на животните. И животните съзнават, но те виждат само формите на Живота; те не
разбират, че в него има смисъл, че има изобщо по-велик
живот от техния. Животът на хората е сложен, но животът
на ангелите е още по-сложен от техния. Те виждат неща.
които ние не виждаме. Тези работи, които за тях имат смисъл, за нас не представят нищо или нямат особен смисъл.
Като не схващаме дълбокия смисъл на Живота, ние губим
кредита на онези истински разумни същества, които носят
истинския Божествен Живот и които ни дават знанията".
"Първото важно нещо в Живота ви е да искате да знаете, да познавате живота на другите хора, защото той е и ваш
живот. Ние трябва да знаем смисъла на Живота, понеже
е по-висш, отколкото си го представяме. В тази реалност,
в която живеем, ако речем да направим един несполучлив
опит, може да се осакатим. От този опит ще видим, че има
една опасност в неестествените илюзии на живота".
"Ние се стремим към доброто, за да може нашият
живот да намери онзи пластичен израз, който е израз на
Божествения Живот. Доброто е форма. Без доброто Животът
не може да се прояви. Първата форма на Живота е доброто.
Втората форма на Живота е мисълта. Животът не може да
се прояви без доброто и без мисълта. Без тези две форми
той не може да стане елемент на съзнанието ни. Доброто
за нас е една необходима Божествена форма, за да можем
да разберем Божествения Живот и да придобием радостта. Истинската мисъл е втората форма, тъй необходима за
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нашата душа, за да разбере тя другата половина на същия
Живот, за да придобие великото благо, което търси. Трябва
да бъдем добри, за да може да се изрази Божественият
Живот в нас. Този Живот е един извор. А щом този извор не
тече, тогава няма Живот. Ако ние сме добри, Божественият
Живот ще излезе от нас и тогава всички хора, които са в
хармония с нас, те се напояват от Божествения Живот и се
радват. Тогава знаете ли как ще се преплете нашият живот?
- Всеки красив живот ще мине през твоя живот, за да внесе
онези сокове, от които твоите мисли и чувства ще растат и
ще се развиват. Ако ние не внесем доброто като един основен елемент, в който Божественият Живот може да се прояви, ние сме осъдени на страдания, разрушения и смърт".
"Втората фаза на Живота е истинската мисъл, която
ние наричаме Божествена идея. Тя е също тай необходима за нас, понеже трябва да мине през нашия живот като
Светлина. Затова всички трябва да бъдем добри и да имаме
светла мисъл. Мисълта се проявява в живота като права
линия - това е мъжкият принцип в живота, това е мъжът.
А доброто се проявява в живота като крива линия, като
една спирала, която се увива около правата линия. Така
че, кривата линия - жената - е доброто в света, а правата
линия - мъжът - това е мисълта в света, това е Светлината.
И ако доброто в света изчезне, ще изчезне и мисълта. В
Божествения свят по-рано се е родило доброто, а после
мисълта: а в човешкия свят по-рано се е родила мисълта, а
после доброто. И доброто, и мисълта се проявяват в Живота.
Затова казваме, че без Живот нито можем да мислим, нито
можем да проявим доброто. Щом живеем, ние имаме условия да мислим и да правим добро. Аз живея, следователно
възприемам Божествения Живот и тогава доброто представлява за мене една необходимост. И мисълта също става
за мене една необходимост. Бог мисли, и аз мисля; Бог
прави добро и аз правя добро".
Двете форми, чрез които Животът се проявява, са
скръбта и радостта. Само скръбта ражда доброто. И когато
ние говорим за онази мирова скръб, подразбираме, че в
мировата скръб именно се ражда великото Божие Добро.
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Скръбта е допусната, за да се роди отново доброто; радостта е допусната, за да се роди светлата Божия Мисъл. И
като се роди тази Мисъл, тя ще светне в тебе, ти ще четеш
Книгата на Живота и Духът ще заговори на твоята душа. И
тогава Доброто и Мисълта, съединени заедно; скръбта и радостта, съединени заедно дават израз на великия Божествен
Живот. А този Живот е безсмъртието на човека. Когато ние
разберем тези две фази на Живота и ги усвоим, ще бъдем
безсмъртни. И затова Христос казва: "Тези, които се сподобят с този Живот, с това разбиране, и Духът ги обгърне,
те ще се нарекат Синове Божии, които живеят и в Доброто,
и в Мисълта, и скърбят и се радват, и Доброто раждат, и
Мисълта раждат - това е философията на Живота".
Учителят от много страни, от много гледища е разгледал философията на Живота, защото и самият Живот е
едно много сложно явление. Понеже християнството е философия на Живота, затова ще изнеса най-малко още две
становища, от които Учителят разглежда философията на
Живота. Така, както сега се разбира Живота, това е едно
механично, материалистично разбиране, което не може да
задоволи един човек с просветено, пробудено съзнание. За
да разберем Живота, трябва да го разгледаме като едно
космично явление, като един космичен факт.
За да си изясним Живота като едно космично явление, ще приведа следната мисъл от Учителя. Той казва:
"Всяка душа, като отделна единица, има възможност да
се разширява или да се смалява, да се отклонява от правия път. В окултната наука туй го обясняват по няколко
начина. Западните окултисти го обясняват с т.н. топлинен
етер. Топлинният етер е първичната енергия, която е. започнала дейността си и има връзка с обичта, с Любовта.
Етерът означава това, от което нещата се раждат, отглеждат. Частицата ет означава Първичното Начало, от което
нещата се раждат, а тер е това, което отглежда нещата на
Земята. Етерът не е гъста материя".
"Следователно в първото изявление на Живота се проявява Любовта, през което време започва да действа топлинният етер в материята. И така Животът се проявява в топ115
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лината. С появяването на топлината течението на Живота
е започнало да слиза на Земята, за да я организира. Чрез
това течение слиза Божественият Дух, който слиза отгоре, за да организира нещата. При сегашното състояние на
развитие вие трябва да разбирате законите на топлинния
етер. Той е едно движение отвън навътре. И когато казваме, че трябва да любим другите хора, ние подразбираме
този топлинен етер, който иде отвън. Това, че хората искат
да обичат, това е резултат на тази енергия на топлинния
етер в Природата, който иска да се прояви. Това е като един
извор, който иска да се прояви. Така и когато човек обича,
от него извира тази енергия на топлинния етер. Трябва да
знаете, че Животът съответства на топлинния етер и ако ти
не можеш да приемеш този стимул отвън, тогава Животът
не може да се прояви в тебе. Животът, който иде отвътре,
е проявление на животворния етер. Прояви ли се топлинният етер отвънка, той стимулира животворния етер, който
се намира в центъра на Земята, който се намира и вътре в
човека. Животворният етер е туй, което създава. Но за да
се прояви този Живот отвътре, първо трябва да дойде тази
вълна на топлинния етер отвън. Така че, първо трябва да
дойде във вас този топлинен етер като стимул отвън, за да
подтикне сърцето ви, вашата Земя, където е седалището на
животворният етер, към деятелност".
"Вие искате да обичате. След като сте приели един
стимул отвън навътре от топлинния етер, чрез който се
проявява Божият Дух отвън, от центъра на вашето сърце
трябва да се прояви друг подтик, за да се изяви Животът,
да се прояви животворният етер. А този животворен етер
е свързан с твърдата материя. Затова всеки, който иска да
види, ще дойде в стълкновение с твърдата материя. И човек, който не може да работи с твърдата материя, не може
и да живее. В това отношение страданията са камъни, чрез
които се гради вашето бъдеще".
"След това иде Светлината, също тъй необходима за
Живота. И тя е едно течение, което се нарича светлинен
етер.
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Всички тези външни прояви на Живота имат свои
форми: топлинният етер създава известни форми в човека;
светлинният етер също създава известни форми; всяко едно
течение създава специфични форми".
"Топлината и Светлината идват от Слънцето и оказват
голямо влияние върху религиозното състояние на човека
и върху науката. Затова ще се стремите да възприемате
в себе си тази Светлина и топлина. Никога не трябва да
изгубвате тази топлина, която имате в слънчевия възел.
Тази топлина винаги трябва да съществува у вас. Ако имате тази топлина, вие сте неуязвими - никой нищо не може
да ви направи. Но изгубите ли тази топлина, с вас може да
се случи най-голямо нещастие. Като имате топлина, после
ще имате Светлина, а тя носи знание. Светлинният етер
има влияние върху мозъка, а топлинният етер има влияние
върху сърцето".
"В сърцето на човека, отвътре навън, стават ред химически процеси, от който зависи как ще се прояви човек - по
един или по друг начин. Това зависи от химическия етер,
който действа отвътре навън".
"Та ще се занимавате с изучаване на топлинния етер,
който има връзка с Любовта; ще се занимавате със светлинния етер или Светлината, която има връзка с Вярата
и Мъдростта; ще се занимавате с химическия етер, който
има връзка с волевите прояви на човешката душа, и който
е свързан с водата и с Истината. Ще изучавате и жизнения етер, който е свързан с Живота, с твърдата материя и
с Доброто".
"Старите алхимици-окултисти са правили следните деления: Земята, твърдата материя - това е Животът, животворният етер; Водата, течната материя - това е химическият
етер, това са химическите процеси; Светлината, светлинният етер - това е Въздухът на древните; топлината, топлинният етер - това е Огънят на древните".
"Човек трябва да владее тези елементи: Земята, Водата,
Въздуха и Огъня. Човек, който не владее тези четири елемента, нищо не може да направи. Това са все възможности,
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които човек трябва да използва. Вие трябва да изучавате
силите, свързани с тези четири елемента, но има опасност,
че ако ви се разкрият някои Тайни, няма да ги използвате
разумно".
Това е едно окултно разбиране на Живота, което разкрива големи възможности пред човека. То ни разкрива една
дълбока философия на Живота, която може да ни свърже с
всички същества на Космоса. Тази е дълбоката философия
на християнството, която е скрита в Евангелието, и която е
философия на Живота. Затова Христос казва: "Аз дойдох да
им дам Живот и да го имат преизобилно". Който възприеме
този Живот, който Христос носи, той е разбрал дълбоката философия на Живота, разбрал е дълбоката наука на
Живота. Тази наука за Живота е разкрита под различни
аспекти в четирите Евангелия и в Посланията на апостолите, особено в Посланията на Павел. Учителят е изнесъл обширно тази мисъл за Живота в нейната всеобхватност, като
ни е дал методи за приложение за законите на Живота.
Затова Учителят казва: "Съществува една вътрешна
философия за Живота, която определя Пътя на човека. За
да придобие тази философия, човек трябва да прави съзнателни усилия, да работи върху себе си. Тогава човек ще
разбере защо е дошъл на Земята и какъв е Смисълът на
Живота. Който разбира Смисъла на Живота, той е дошъл до
едно просветление в схващанията си, вследствие на което
се развива правилно. Той върви със сигурност и с отворени
очи в пътя си. На каквито и мъчнотии и противоречия да се
натъкне, той лесно ги разрешава. Този човек се интересува
от всичко в живота, защото той знае, че човек е дошъл на
Земята да учи, да събира опитност. Като ученик на Живота
той се стреми към придобиване на положителни знания,които могат да внесат в него дълбок вътрешен мир. Но затова
е необходимо преди всичко човек да познава себе си, а после окръжаващите. Само така той ще проучи законите, които
действат в Живота и ще разбере, че Животът е едно велико
благо. За да използва разумно това благо, човек трябва да
изпълнява Волята Божия, т.е. да изпълнява законите на
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Живота, в които е отразена Божията Воля. Тогава човек ще
бъде здрав, силен и разумен. Така той е свързан с Бога и
молитвата му всякога се приема. Така той е една пръчка
от Лозата и приема соковете, чрез които иде Живот. Затова
той е здрав, силен и разумен. Затова и Христос казва: "Аз
съм Лозата, вие пръчките; без Мене вие нищо не можете
да направите". Ако не сме свързани с Лозата, с Христа,
нищо не можем да постигнем, т.е. не можем да използваме
Живота като едно велико благо. Който не може да използва
това велико благо, той прилича на пукната стомна, в която
каквото се налее, изтича. Затова философията на Живота
поддържа, че човешкото тяло, в което се влива Животът,
трябва да бъде здраво, за да не изтича Животът от него. То
трябва да бъде здраво и добре организирано, за да може да
използва благото - Животът, който се влива в него. Започне
ли Животът да изтича, човек става неразположен, започва
да се оплаква от болести, преждевременно остаряване, вижда, че е нарушил отношенията си към Разумната Природа.
За да подобри състоянието си, той трябва да възстанови
отношенията си с Разумната Природа.
"Всеки човек, праведен или грешен, може да прекъсне
отношенията си с Разумната Природа, може и да ги възстанови. С една крива постъпка праведният може да прекъсне връзката си с Разумната Природа, с духовния свят. С
една добра постъпка грешникът може да възстанови връзката си с духовния свят, с Разумната Природа".
"Между Бога и човешката душа съществува връзка,
която човек всеки момент трябва да съзнава и да пази да
не я прекъсва. Няма ли тази връзка, човек не може да си
състави никакво понятие нито за Бога, нито за себе си. Той
няма представа какво нещо е човек, каква е неговата задача
и мисия в света. Той познава човека само външно и знае,
че има различни органи в тялото си, но не знае предназначението на всеки орган в тялото си. Всички удове в човешкото тяло имат външна и вътрешна служба. И оттам повредата на даден орган показва нарушение на отношенията
между човека и Природата, която със своите сили създава
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човешкото тяло и неговите органи, като свързва всеки орган
с определени сили. Когато човек възстанови хармонията
си с Природата и силите на Природата протичат хармонично, неговите органите възстановяват здравословното си
състояние. Това значи, на религиозен език, че когато човек
е готов да служи на Бога и да изпълнява Неговата Воля,
здравето му се възстановява и работите му се оправят. И
Христос дойде на Земята да помогне на онези, които бяха
външно или вътрешно слепи, но същевременно бяха готови
да изпълняват Волята Божия и да служат на Бога. И тогава
можем да кажем, че духовните очи на човека се отварят тогава, когато дълбоко в душата си той пожелае да прогледа,
да служи на Бога и да изпълнява Неговата Воля. Да изпълнява човек Волята Божия, това значи да се движи по пътя
на най-малкото съпротивление, да се движи в посоката на
силите, които действат в Природата и Живота. Това значи
да спазва закона на морала на Природата. Когато човек
спазва морала на Природата, целият му живот се изявява
хармонично, говорът и езикът му е мек и приятен. Когато
има мекота и хармония в себе си. човек може да даде израз на Божествените сили и е във връзка с Божествения
свят, и неговата молитва се чува. Такава молитва излиза от
дълбочината на душата. При такава молитва съзнанието
на човека е заето изключително с мисълта за Бога. Между
Бога и неговата душа не съществува никаква преграда. Той
има пряко отношение към Съзнанието на Бога."
"Изправите ли се на молитва пред Бога, вие трябва да
вземете положението на дете, което е готово да изповяда,
да признае всичките си грехове, без никакво оправдание
пред себе си. Защо е грешил, това не е важно. От човека
се иска да се изповяда. Що се отнася да прошението и до
оправданието, това е работа на Бога. Той знае, че човек не
може всякога да разбира нещата с такава яснота, че да не
прави никакви погрешки. Човек не трябва да се оправдава
за погрешките си, било с условията или с другите хора, но
да ги признае в себе си пред Бога и да работи за тяхното
изправяне. Не изправя ли погрешките си, той дохожда до
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едио вътрешно състояние на греховност, при което изгубва
достойнството и силата си. Той съзнава, че е изгубил онова,
което му е давало сила и подем да расте, да се развива. При
това положение, каквото и да мислят окръжаващите хора за
него, важно е неговото вътрешно състояние. Изповяда ли
погрешките си, той възстановява отношението си към Бога
и се чувства силен и смел. Той гледа спокойно в очите на
хората и не се смущава от тяхното мнение. Такъв човек
има вяра, върху която е изградил живота си. От човека
се изисква разумна вяра, а не суеверие. Истинската вяра,
както и истинската обич, подразбира работа. Вярваш ли в
някого, ще работиш за него. Обичаш ли някого, ще работиш
за него. Обичта е закон на работа. Понеже ни обича, Бог
постоянно работи за нас. Той е създал света за нас, да се
учим и да се развиваме. По същия закон и ние трябва да
работим за Него, да правим това, което Той желае. Това
значи да изпълняваме Волята на Бога от Любов към Него.
Хората се радват на живот, на здраве, на сила, благодарение на Любовта и на грижите на Бога, на напредналите
същества към тях. Престане ли Бог да мисли за тях, те ще
се стопят и ще изчезнат от лицето на Земята. Любовта на
майката и на бащата, на братята и на сестрите продължава
живота на човека. Щом го обичат, те искат той да живее
и с това продължават живота му. Значи Любовта продължава живота. Дето има Любов, там има и Живот; където
отсъства Любовта, там няма Живот. Докато близките ни
обичат и желаят да живеем, ние ще живеем. Щом те пожелаят да умрете, вие изгубвате живота си - това е един от
вътрешните закони на Битието. Като знаете това, дръжте
връзката си с Бога. Прекъсне ли се тази връзка, животът
ви се прекъсва. А щом животът ви се прекъсва, нещастията
идват едно след друго.
Следователно, ако страдате, не търсете причината вън
от себе си, но знайте, че сте нарушили своите святи отношения с Първата Причина. Щом възстановите тази връзка, животът ви отново ще потече правилно. Човек живее
в един Божествен свят, който е хармоничен, но той, със
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своите мисли, чувства и постъпки, нарушава тази хармония
и с това си създава своето нещастие и страдания. Всяка
мисъл, чувство и постъпка оставят своя отпечатък както в
Природата, така и върху човешкото лице и тяло. Те дават
линиите на неговия външен образ. От линиите, които човек изработва, зависи неговото светло или тъмно бъдеще.
С мислите и чувствата си човек подобрява или влошава
състоянието на удовете си. Например, ако човек постоянно
се тревожи и държи в ума си еднообразни мисли и чувства,
в това време зрението му отслабва.
Ние трябва да знаем, че състоянието на нашите удове
и отношението на хората към нас зависят от нашите отношения към Първата Причина на нещата. Хората не могат
да имат правилни отношения едни към други, докато нямат
правилни отношения към Бога. Със ставането си от сън
човек трябва да се обърне към Великото Съзнание в живота, да се свърже с Него и да възприеме поне една Негова
мисъл или едно Негово чувство. Направи ли човек тази
връзка, приеме ли нещо от Бога, работата му през целия
ден ще върви добре и той ще бъде весел и готов на услуги
към всички свои приятели и познати.
"Няма по-велико нещо от това, Бог да проговори на
човека чрез Своите мисли и чувства и да му даде импулс
за работа. Това значи да осмисли човек живота си. За онзи,
който е осмислил живота, всички врати са отворени. Където
и да похлопа, веднага вратата му се отваря и казват: "Добре
дошъл". За да възстанови човек връзката си с Бога, още
от ставането си от сън трябва да мисли за Него. Ще Го
търсите, ще мислите за Него, докато приемете поне една от
мислите Му. Това ще стане като прочетете нещо било от
Библията, или от живота на святи и добри хора. Ще прочетете нещо от беседите, в които е вложена Божествената
Мисъл. След това ще започнете работата си. Докато не дадете храна на ума и сърцето си, никаква работа не предприемайте. Започнете ли една работа без Бога, никакъв
успех не очаквайте. Според Мене всяка работа трябва да
се предшества от мисъл и чувство за Бога. Сегашните хора
не успяват в живота си, защото започват работата си без
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мисъл за Великото в света. Каквото и да предприеме човек
в живота си, трябва да се допита по вътрешен път до Бога.
Човек трябва да бъде като дете към Бога, за всичко да се
отнася до Него. Каквито са отношенията на хора. които се
обичат, такива трябва да бъдат и отношенията на човек към
Бога. Като ни обича, Бог постоянно мисли за нас, как да ни
помогне, за да задоволи нуждите ни. Като знае това, човек
трябва да бъде готов да пожертва всичко за Бога. Види ли
готовността на човека да се жертва, Бог му проговаря. Една
дума ще му каже, но тази дума ще го повдигне, ще осмисли
неговия живот. Не може ли да направи тази жертва, той е
осъден на смърт - физическа и духовна. Духовната смърт
подразбира изгубване на Любовта. А това значи прекъсване на връзката с Бога, прекъсване притока на Живота и
тогава идват всички страдания и нещастия, кармата му от
миналото се проявява. При това положение трябва да дойде
някое светло Същество от невидимия свят, което да разпръсне този тъмен облак, който е застанал между човека и
Бога, да възстанови връзката на човека с Бога".
"И Христос, като дойде на Земята, имаше именно тази
задача - да свърже хората с Бога, да премахне този тъмен облак, който отделя тяхното съзнание от връзката с
Божественото Съзнание. Божественото Съзнание е подобно
на Слънцето, което изпраща Светлина и Топлина на всички
същества. Но когато черни облаци се натрупат на небето,
те прекъсват връзката на хората със Слънцето. И тогава,
особено през зимата, земята се сковава от мраз и лед, и животът престава. И Христос, с идването си на Земята, имаше
за задача да разпръсне този тъмен облак, който беше надвиснал над човечеството и да постави човешките души отново под действието на Божественото Слънце на Любовта и
Мъдростта, за да възраснат в тях всички зародиши на способности и добродетели. И Христос, когато беше на кръста,
се обърна към Бога с думите: "Господи, в Твоите ръце предавам Духа Си". С други думи Христос се обърна към Бога
със следните думи: Господи, понеже бях свързан кармически с греха на хората, Аз се наех да го нося. До
едно място го носих на гърба си, но разбрах, че няма
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защо да го нося докрай. Ето, сега предавам Духа Си
в Твоите ръце, натоварен с греховете на човечеството. След това тежко изпитание дойде Възкресението на
Христа. С Възкресението на Христа настъпва нова епоха
в света - ликвидиране кармата на човечеството. Христос
не можеше сам да разреши този въпрос, но го предостави
на Бога. Така и всеки човек не може сам да реши въпросите на своя живот, ако не е свързан с Бога. А за да бъде
свързан с Бога, човек трябва да има устойчива вяра като
диаманта. Но преди да дойде до тази вяра, той трябва да
има доверие в своите ближни, да има вяра в Божественото,
което работи във всеки човек.
"Така че, философията на Живота седи в това, човек
да поддържа връзката си с Бога. А това значи да е в хармония с целия Космос. И тогава силите на Космоса, които
са сили на Бога, ще действат хармонично в него, както в
неговото тяло, така и в неговото съзнание, в неговата душа,
в неговото сърце и в неговия ум. И животът му няма да
бъде мъчение и труд, но радост и песен. Това значи човек
да се отрече от старото, от робството на греха и да влезе
в новия живот, който носи свобода за душата, светлина за
ума и чистота за сърцето. Това е подразбирал Христос, когато е казвал да се отрече човек от майка си, от баща
си, от братята и сестрите си - да се отрече човек от
стария живот на греха и робството и да влезе в новия живот на Свободата. Който се е отрекъл от стария живот, той
не умира, а заминава. Като дойде денят за заминаването
му, той поканва приятелите си на угощение, разговаря с
тях, взема писма до близките им от Онзи свят и след като
се прости с всички, тръгва за планината, далеч от света,
където е живял".
Такава е философията на Живота според Христовото
учение, което е учение на Синовете Божии, на Белите
Братя. Само с тази философия, само с това разбиране човек може да прогресира и да се развива правилно. Тази
философия е изложена в Евангелията, но те трябва да се
четат не по буква, а по Дух, за да открие човек законите на
Живота, които са скрити в тях.
124

Историческият път на Бялото Братство

3. ТАЙНАТА НА ИСТОРИЯТА ВЪВ
ВРЪЗКА С ЕВАНГЕЛИЕТО НА
МАТЕЙ
Хегел казва, че историята е разкриване на Мировия
Дух. Когато посадим в земята едно каквото и да е семе, то
първо се поляризира и пуска коренчета надолу и стъбло нагоре, постепенно израства, цъфва и завързва плод. Целият
този процес представя историята на това семе. Подобно
нещо представя и човечеството. То, като един зародиш на
Мировия Дух, е посадено в материята и минава през процеса на "развитието, като преминава през много фази и степени на развитие на съзнанието. Крайната цел на човешкото
развитие е да даде плод, в който да се изявят възможностите на зародиша. Такова нещо представя историята на отделните народи, както и на цялото човечество.
Матей в началото на своето Евангелие ни разкрива историята на еврейския народ от Авраама да Исуса. В този
история на еврейския народ са разкрити законите на това
развитие, както и въобще законите на всяко историческо
развитие, на развитието на човечеството, както и тайната
на тази история, на това развитие.
Матей показва, че това развитие на еврейския народ е
минало през три по четиринадесет поколения, което прави
четиридесет и две поколения. Но това разделяне на историята на еврейския народ на три периода по четиринадесет
поколения не е случайно, а има дълбок смисъл. По нататък
ще спомена накратко какъв е смисълът на това троично
разпределение и какъв е смисълът на тези четиридесет и
две поколения. Тук само ще кажа, че крайният резултат,
крайният плод на цялото това развитие на еврейския народ
е Исус, чието раждане е описано като завършек на развитието на еврейския народ; Той е плод на цялото развитие
на еврейския народ.
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Говорейки за Евангелието на Матей, във връзка с
Тайната на историята на човешкото развитие, Щайнер казва следното: "Това, което Исус Христос е бил като човек,
как Той е действал като човек в тридесет и трите години на
Своето земно съществуване, ни е разкрито в Евангелието
на Матея. Това, което се съдържа в Евангелието на Матея,
ни дава един хармоничен в себе си образ на човека. Ако
в Евангелието на Йоан ни е описан един принадлежащ на
целия Всемир космически Богочовек; ако в Евангелието на
Лука Христос ни е представен като едно пожертващо се
Същество на Любовта, а в Евангелието на Марко Христос
ни е представен като въплъщение на Мировата воля, то
в Евангелието на Матей ние имаме истинския образ на
идеалния човек Исус от Палестина; на Онзи човек, Който
живя тридесет и три години, в Който се намира като единство всичко, което можем да добием при разглеждането
на другите Евангелия. В Евангелието на Матей образът
на Исус Христос застава пред нас напълно човешки, като
отделен земен човек, Когото обаче не можем да разберем,
ако предварително не познаваме това, което ни дават другите Евангелия за Него. Ако и тогава отделният човек избледнява, то в този избледнял образ ни е предадено това,
което ни разкриват другите три Евангелия. Един образ за
личността на Исус Христос може да ни даде разглеждането
на Евангелието на Матея.
"Когато разглеждаме Евангелието на Матея, пред нашия поглед ще изпъкне интимно и прецизно онова, което
се ражда от древноеврейския народ: човекът Исус, как Той
се корени в Своя народ. И ние ще познаем защо кръвта
на древноеврейския народ трябваше да бъде използвана
по съвършено определен начин, за да допринесе за земното човечество именно тази кръв на Исуса Христа. При
разглеждане на Евангелието на Матея пред нас застава
същността на древноеврейския народ и мисията на този народ за цялото човечество, раждането на новото време, раждането на християнството от древноеврейския свят. Чрез
Евангелието на Матея ние добиваме познания и чувство
за Това, Което живя всред човечеството, всред човешкото
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развитие на Земята, чрез Исуса Христа от Палестина. Това,
което Исус Христос бе като човек, това, което е, докато бе
човек, всички Тайни на човешката история и на човешкото
развитие, се съдържат в Евангелието на Матея."
Така че, в Евангелието на Матей трябва да търсим
Тайните на човешката история. Чрез разглеждането на
това Евангелие ние се запознаваме със законите, по които
се развива човешката история, човешкият живот, човешката съдба.
За да разберем мисията на еврейския народ за общото
човешко развитие, трябва да знаем характера на епохата, в
която протича развитието на еврейския народ. По това време
човек трябваше да се оформи като едно чисто земно същество, да прекъсне връзката си с духовните светове, с които
е бил във връзка до тогава и да изработи едно чисто земно
съзнание, което да получава своите въздействия от окръжаващия го материален свят. Това било епохата, когато трябвало да се развие човешкият аз и заедно с него човешкият
ум, което било мисията на Петата следатлантска култура
- западноевропейската. За тази цел било необходимо да се
създаде един народ, който да е така устроен, че да прекъсне
връзката си с духовния свят, каквато е имал до тогава и да
бъде способен да обърне погледа си към окръжаващия свят
- да го проучва обективно с ума си. С това се е целяло да
се обособи човек като едно самостоятелно същество, което в
течение на развитието да разкрие своите вътрешни възможности, които са чисто Божествени и да открие Бога в себе
си. Значи задачата така е поставена, че човек да се осъзнае
в своето физическо тяло като храм на Бога.
В лицето на Авраам Провидението избра един такъв
човек, чието тяло е било така устроено, че е било подходящ
инструмент за развиване на логичната мисъл. Той трябвало
да дойде до познаване Тайните на света по пътя на ума. За
изграждането на своето познание той не се е осланял вече
на древното ясновидство, а върху наблюденията на явленията във външния свят. С това се слага началото на онази
култура, плодовете на която намираме днес в цялата западноевропейска цивилизация. Авраам бил така устроен, че
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той откривал Бога и Йехова, проявен в цялата Природа. И
когато човек проникне със своята мисъл всичко, което съществува във външния свят, определено чрез число, мярка
и тегло, той се приближава към Бога, Който е изявен в тези
числови отношения. В прадревни времена процесът е бил
обратен - посветените намирали Бога първо в своята душа
и тогава Го откривали във външния свят. Тук процесът е
обратен - посветените намирали Бога първо вън, проявен в
света, и след това Го намирали в своята душа.
Но за да се развие тази способност на Авраам за познаване на Бога във външния свят и да се предаде по-нататък, е трябвало да се предаде на поколенията по закона на
наследствеността сред един народ, свързан помежду си с
кръвно родство. Затова Авраам е трябвало да има наследници. Авраам се е отличавал с голяма преданост към Бога,
с Когото е бил свързан. Тази преданост е трябвало да се
усъвършенства и да се предаде в наследство. Предаността
е най-голяма тогава, когато е в състояние да пожертва даже
това, което трябва да стане в бъдеще. За тази преданост
Авраам бил изпитан чрез желанието на Бога да принесе в
жертва своя син Исак, чрез когото той е трябвало да осъществи и предаде по-нататък това физическо устройство,
което притежавал. И той стигнал толкова далече в своята
преданост, че бил готов да принесе в жертва Исак. Но когато Бог вижда готовността на Авраам да пожертва сина си,
Той го спира, като му връща отново сина. По такъв начин
му се дава възможност да предаде по наследство това, което е носил в себе си - новият начин на връзка и разбиране
на Бога.
Ако вникнем по-дълбоко в този разказ, ще открием, че
се намираме пред един световно-исторически факт, който
хвърля голяма светлина върху Тайната на историческото
развитие на човечеството. Това ще се изясни в следващото
изложение: човек такъв, какъвто го познаваме като физическо същество, е роден от звездния свят и той носи в себе
си законите на звездния свят. И законите на този звезден
свят трябва, така да се каже, да бъдат записани в течащата през поколенията кръв на древноеврейския народ от
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Авраам насам. В древноеврейския народ всичко трябвало
да бъде така устроено, че да тече по-нататък потокът на
закономерността, която е устроила от Всемира физическото
тяло според числото, мярката и теглото в смисъла на реда,
съществуващ в звездния свят. Това е показано в Библията с
едно изречение, което там е неправилно преведено, където
е казано, че Бог иска да направи еврейски народ толкова
многоброен, като звездите на небето. Но смисълът на това
изречение е, че Бог иска да направи да царува в размножението и разпространението на евреите по Земята онова
отношение на числата, което царува и в звездите на небето.
В неговото развитие еврейският народ е трябвало да бъде
устроен според хармонията на числата и на звездите.
Както ни разказва легендата, Авраам имал двама сина:
един от Агар - робинята, наречен Исмаил, и друг - от Сара,
наречен Исак. Исмаил е, така да се каже, изпъден и отпада
от правата линия на Авраамовото наследство. Той образува
друг народ исмаиляни, които нямат нищо общо с еврейския народ. При него не се предава основното качество на
Авраам, а тази природа на Авраам, която е по атавизъм
наследена от древни времена. Исак имал двама сина - Яков
и Исав. Исав също отпада от линията, по която се предава същността на Авраамовото наследство; той образува
друг народ, който също няма нищо общо с еврейския народ.
Яков от своя страна има дванадесет синове, които отговарят на дванадесетте зодиакални знаци, което показва, че
еврейският народ ще се развива по законите на звездите.
Легендата ни разказва, че между дванадесетте синове на
Яков имало един Йосиф, когото братята му не обичали и го
продали на египтяните. Това не е случайно явление. Йосиф
имал ясновидска дарба, което противоречало на основната
способност на Авраам и в следствие на това е била тази омраза от страна на братята, които вървят по основната линия
на Авраам. Той, така да се каже, отпада от общата мисия.
Легендата също разправя, че когато Авраам бил готов
да принесе Исак в жертва, т.е. да се откаже от мисията си
да създаде един народ, който да познава Бога не по пътя
на откровенията, а по пътя на мисълта и проучване на
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външната Природа, в замяна на Исак, който символизира
логичната мисъл, бил принесен в жертва един овен. Това
е последната ясновидска способност, която се обуславя от
двулистния лотосов цвят, който се намира между очите.
Способността на Авраам за логично мислене е трябвало
да се предаде по-нататък по наследство. Но в синовете на
Яков, Йосиф имал запазена тази ясновидска дарба и затова той е трябвало да бъде отхвърлен. За да се развива по
линията на основната способност на Авраам - логичната
мисъл - еврейският народ е трябвало да развива тази способност, като насочва погледа си към външния свят и в
закономерността и единството, което царува в този свят,
той виждал външната проява на Бога. Те знаели също, че
това, което се проявява във външния свят като Творец на
явленията в света, е едно и също със Същността на човека,
с неговия Дух.
Еврейският народ, който отправял своя поглед към външния свят, нямал никакви собствени преживявания за духовния свят, нямал никакви откровения за този духовен
свят. Това евреите трябвало да научат от друг народ, който
имал такива преживявания. Този народ били египтяните.
И така Йосиф, който бил продаден на египтяните, образува връзката между древния еврейски народ и египтяните,
народ, при който можело да бъде научено това, което древноеврейският народ не притежавал като собствена опитност. Това, което днес човек може сам да съедини - своите
собствени вътрешни преживявания с познанията, добити
от външния свят, еврейският народ трябвало да го направи
като отиде при египтяните, които притежавали във висока
степен тази духовна опитност. Тази вътрешна способност
за преживяване на духовни откровения той трябвало да
постави в хармония с ума, който бил добил в пътя на логичното мислене. Йосиф бил този, който направил връзката на
еврейския народ с египтяните, а Мойсей, който беше египетски посветен, а същевременно притежаваше и логичната
мисъл, осъществи тази връзка, тази хармония между древноегипетските преживявания и опитности, и между познаването на външния свят по пътя на логичното мислене.
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Когато това е било постигнато, еврейският народ трябвало
да бъде изведен от Египет, за да преработи по свой начин
изпитаното, но неизживяно в Египет. Заложбата, дадена на
еврейския народ от Авраам, трябвало да бъде запазена чиста
от другите народи; качеството, предадено на кръвта, трябвало
да бъде запазено непокварено. Но от друга страна трябвало
да бъде спасено и това, което древните народи били придобили. Това, което египетският народ притежавал като благо
на Мъдростта, било въплътено чрез Мойсей в древноеврейския народ, притежаващ логичното мислене. След това този
народ трябвало отново да бъде изолиран, откъснат от Египет,
за да култивира наследеното от Авраам, като го свързва с
това, което е придобил от Мъдростта на египтяните.
Предавайки по наследство заложбите на Авраам и усъвършенствайки ги, еврейският народ трябвало да създаде
едно тяло, което да бъде така организирано, че да бъде добър
проводник на силите на Логоса, Който трябвало да се всели в
едно земно тяло. Това тяло трябвало да съчетава способностите на логичното мислене със способността да преживява
откровенията на духовния свят и да ги свързва с познанието
на външния свят, като по такъв начин прави възможно тези
откровения да се приложат в обективния живот, който протича през народа и човечеството, и създава история.
За да изпълни мисията си, еврейският народ трябвало
да бъде заведен в плен на Вавилон, където по това време работил великият Учител Назаратус или Заратус, който
според окултната наука е бил превъплътеният Заратустра.
И най-добрите еврейски пророци, начело с Данаил, преминаха своята подготовка под неговото ръководство. С това
той подготви еврейския народ, за да изпълни своята мисия
- да създаде подходящо тяло, в което да се всели Логосът.
Развитието на еврейския народ може да бъде сравнено
с развитието на отделния човек, което развитие преминава
през периоди от седем години. До седмата година расте и
укрепва физическото тяло; от седмата до четиринадесетата
- етерното тяло, а от четиринадесетата до двадесет и първата - астралното тяло. Еврейският народ изминава първия
период от Авраам до Давид, като минава през четиринаде131

Влад Пашов
сет поколения. В течение на това време е направено всичко, което е в състояние да укрепи свойствата на кръвта. В
течение на втория период се преминава вътрешно укрепване, което продължава до вавилонското робство, когато
еврейският народ се среща със Заратустра. Това е периодът на вторите четиринадесет поколения. Третият период е
след вавилонското робство и обхваща също четиринадесет
поколения. Всичката опитност, която еврейският народ е
събрал в течение на тези три периода, е съсредоточена в
един човек. Връхната точка на това развитие бе раждането
на Исус, който е плодът на цялото развитие, развитието на
древноеврейския народ.
И сам Исус преживява по духовен начин цялата история на еврейския народ. Според схващането на окултната
наука, в Исус се въплъщава Духът на Заратустра, който
е един от първите посветени от човешката раса и който
е бил във връзка с Христа, преди да слезе на Земята. И
затова легендата ни разказва, че когато Исус се родил, на
Изток се явила звезда, която мъдреците видели, и разбрали,
че това е техният Учител Заратустра, който се е въплътил
и тръгнали да го търсят. Те тръгват от Халдея, откъдето
тръгна и Авраам. Понеже в личността на Исус се съдържа
и екстракта, есенцията на цялото развитие на еврейския
народ, затова Той трябваше да преживее, така да се каже,
цялата история на този народ. Авраам принася в жертва
Исак. Мъдреците от Изток принасят жертва пред детето
Исус - злато, смирна и ливан. В еврейския народ имаше
Йосиф, който имал ясновидска дарба; при Исус баща му
има ясновидска дарба във форма на съновидение. Той чрез
съновидение узнава за раждането на Исус и след това за
бягството в Египет. Детето Исус отива в Египет, както еврейският народ и след това е върнат назад, както еврейския народ бил изведен от Египет от Мойсей. Така че, в
живота на Исус имаме едно повторение на цялата съдба
на древноеврейския народ, до неговото връщане от Египет
в Обетованата земя. Това, което се бе разиграло в течение
на много векове като външна история на еврейския народ,
се повтаря сега в съдбата на Исус.
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Това е смисълът в голям мащаб на Тайната на човешката история въобще. Защото историята на еврейския народ
е символична история на цялото човечество в развитието на
бялата раса. Историята на един народ, както и историята
на цялото човечество, е развитие на човешкото съзнание и
описание на фазите, на степените, през които то минава.
А това, което познаваме като външна политическа история, това е едно отражение на историята на развитието на
човешкото съзнание. И така, както описахме в предишните страници раждането и развитието на еврейския народ
- като родоначалник на логичното мислене, като история на
развитието на човешкия ум, това се отнася до развитието
на петата човешка раса, която достига своя връх в петата
култура - западноевропейската, в течение на която се развива човешкият ум. С това развитие погледът на човека е
насочен към изучаването на външния свят с неговата закономерност. Върховете на този прогрес откриват, че зад тази
закономерност стои една Велика Разумност, която евреите
виждали в лицето на Йехова.
За да разберем правилно историята на човечеството,
трябва да имаме предвид следния факт: първоначално е
съществувала любовта на кръвните връзки. Обичали са се
и са се женили хора от сродна кръв, от едно племе. С течение на развитието това се изменя и хората започват да се
женят за по далечни хора, и любовта от близките сродници
се пренася към тези, които са смятани като чужди. Това е
важен етап в развитието на човечеството. В тези времена,
както и сега, в човека, както и в човечеството, са действали
две сили с противоположни тенденции. Едната сила, която
е поддържала връзката на кръвното родство, е искала да
обедини човечеството като едно цяло; другата сила е имала
обратна тенденция - тя се стремила да обособи всеки един
човек като една силна и самостоятелна личност. Докато е
съществувала първата връзка, е действала първата сила;
когато бракът започва да преминава към по-далечни хора,
тогава започва да се проявява втората сила, която постепенно взима доминиращо влияние. Тези две категории сили
са действали винаги в развитието на човека и човечеството.
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Чрез това азът на човека, който е едно земно произведение,
е бил увличан ту в едната, ту в другата посока. От една
страна той е бил насочван към Любов спрямо хората, а от
друга страна - към вътрешна самостоятелност. Но в определен момент от развитието настъпва криза по отношение
на взаимодействието между тези две сили. Тази криза, този
решаващ момент е бил на лице в човечеството, когато чрез
действията на Римската империя върху една голяма част
от земното кълбо, народите били размесени. Това било един
решаващ момент в развитието на човечеството, момент, когато трябвало да се реши какво трябва да стане с въпроса
за близкия и далечен брак. Хората се намирали пред опасността или да изгубят своя аз чрез оставане в отделните
племена, или да изгубят всякаква връзка с човечеството и
да станат само отделни, самостоятелни, егоистични индивиди. Този момент бил на лице и трябвало да стане нещо, с
което да се преодолее и разреши правилно тази криза. За да
се разреши този въпрос, човешкият аз трябвало да узрее, за
да развие в себе си самостоятелност, свобода, като развие
същевременно в себе си свободно душевната Любов, която
вече не е свързана с кръвното родство.
Азът се намирал пред този решителен момент, той
трябвало да стане самостоятелен. Така цялото човечество
по това време е стояло пред раждането на аза, пред едно
такова раждане на аза, чрез което той е трябвало да дойде
до една Любов, родена от самия него. Азът е трябвало да
развие Любовта в себе си и от Любовта да развие свобода.
И всъщност, само едно такова същество е истински човек.
Истински човек е този, който развива един такъв аз. Защото
онзи, който обича само затова, защото към това го тласкат
кръвните връзки, изразява на по-висока степен това, което
съществува на по-ниска степен и в животинското царство. Едва в момента, който току-що описахме, човечеството
било назряло да премине към една нова форма на живота.
В този момент по Земята трябвало да премине онова влияние, което прави от човека истински човек.
Чрез своя напълно развит аз, човекът е венец на земното творение. Всички други живи същества имат имена,
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които могат да им бъдат дадени отвън. Азът има такова
име, което той сам може да даде на себе си. В аза говори и
се проявява Бог; в аза не говорят вече земни отношения на
кръвни връзки, но в него говори Царството на Духа. Духът
от Небесата говори, когато този аз е стигнал до себе си, т.е.
когато е пробудил Божественото в себе си, което го прави
от една страна самостоятелен, силен и мощен, а от друга
страна го свързва с всички същества връзката на духовната
Любов, която се ражда свободно в него по подтик на Духа,
който живее в него.
За да разберем по-добре този въпрос, нека да кажа, че
до този момент в развитието на Земята са съществували
три царства: минерално, растително и животинско. Редом
с тях съществувало още едно царство, което наистина се
е издигнало над тези трите, но което още не е стигнало до
своето съвършенство, което не е било приело още в себе
си напълно своята свръхземна същност. Това царство се
състои в това, че в един аз, в една душа може да бъде
приет духовният свят, Царството Небесно, нещо, което никое друго същество по Земята не може да направи. Това
царство на езика на Библията се нарича Царство Небесно
или Царство Божие. А в смисъла, в който тук говорим,
това Царство Небесно не е нищо друго, освен перифраза на
израза човешко царство - царство, чрез което се проявява
или въплътява Небето чрез аза, който живее в човека. Във
времената, когато азът не е бил още пробуден в човека, той
не е бил истински човек, а същество на път да стане човек.
С раждането на аза човек става човек и може да каже за
себе си аз: аз съм човек, аз съм онова същество, в което
Бог живее. С това е настъпил моментът, когато Царството
Небесно слиза на Земята. И когато Йоан Кръстител и сам
Исус Христос е казал: Наближило е Царството Небесно,
разбирали са, че сме в епохата, когато се пробужда азът в
човека и той се осъзнава като едно Божествено същество.
С това те са охарактеризирали най-дълбоко своята епоха.
Затова именно в този епоха е трябвало да се роди Христос
на Земята. Той трябвало да донесе на човечеството онези
сили, чрез които азът да развие посочените по-горе качест135
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ва. Учителят нарича това разцъфтяване или пробуждане
на човешката душа.
Така цялото развитие на човечеството е разделено на две
части: времето преди идването на Христа, когато Царството
Небесно не е било още дошло на Земята и времето след
идването на Христа, когато Царството Небесно е дошло на
Земята, когато човешкото царство добива своето най-високо
значение. И затова Христос казва още: "Царството Божие е
вътре във вас". Древноеврейският народ е бил предназначен да даде тяло в плът, телесна обвивка, която била узряла, за да приеме Носителя на Царството Небесно.
Такива са Тайните, които се разкриват, когато вникнем
в дълбокия смисъл в Евангелието на Матей и обгърнем с
поглед историческите факти.
Така че, еврейският народ е бил предназначен да развие един такъв човешки организъм, в който имало заложба
да може да схваща и разбира външния свят посредством
логическото мислене и така да се издигне постепенно от
физическия свят до познаването на духовния свят, в който
се изявява Бог. В лицето на Авраам бил избран един човек, чийто мозък е бил така изграден, щото той е могъл да
стане родоначалник на цял един народ, наследяващ от него
по-нататък тези качества. Този народ приел всичко това,
което произхождало от Авраама първо не отвътре, но той
получил всичко това като едно откровение първо отвън. С
това ни е дадено нещо извънредно важно за различаването на цялата заложба на този народ от другите народи
на древността. Еврейският народ се различава коренно от
другите народи.
Тази подготовка на еврейския народ е била необходима, за да се даде възможност да се подготвят хората за великия момент, който настъпил, когато Христос се намирал
на Земята. Това е бил моментът, когато старото ясновидство и кръвното родство са били изгубили своето значение
и за човечеството настъпило нещо ново, а именно, пълното
проявление на аза и свързаният с него човешки ум. Чрез
размесването на кръвта е било изгубено това, което в древни времена е имало голямо значение, но в замяна на това
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е настъпило пълно проявление на човешкия аз. Така наред
с другите природни царства се ражда същинското човешко
царство, или Царството Небесно на Земята.
За да разберат хората идването на Христа, те е трябвало
предварително да бъдат подготвени. Това именно трябва да
се знае за правилното разбиране на Евангелието на Матей,
за да могат поне отделни хора, макар и малко на брой, да
разберат Христовото събитие. Това е трябвало да се знае,
защото Христос е бил Онзи, Който е донесъл на хората
възможността не само да получават физически впечатления от външния свят, а да приемат и Духа отвън. Затова е
трябвало да бъдат подготвени отделни хора. И такива хора
са били подготвяни в течение на цялата еврейска история,
за да подготвят Христовото събитие. Тези хора са били само
малцина сред еврейския народ, които са знаели за идването
на Христа на Земята, Който представя-висшия Аз на човечеството, Който роден веднъж сред човечеството, трябвало
да се роди във всяка една отделна човешка душа. Хората,
които са били подготвени да могат да знаят и познават
ясновидски, какво е всъщност Христос, са се наричали назареи. Чрез ясновиждане тези назареи са могли да прозрат
това, което се подготвяло в древния еврейски народ, за да
се роди Христос в този народ и да бъде разбран.
Назареите принадлежали към окултната школа на есеите и са имали много строги правила за живот, за да се
подготвят за своята мисия. През време на своята подготовка
назареецът е трябвало да бъде доведен до определена ясновидска опитност, която е трябвало да му даде представа
колко близо е било човечеството до идването на Христа.
Йоан Кръстител е бил последният велик назарей. Той изживял края на назарейството не само за себе си, но е правил да изживеят това и тези, които той искал да направи
човеци в пълния смисъл на тази дума. Този завършек на
назарейството е бил това, което познаваме като извършване
на кръщението от Йоан в реката Йордан.
Смисълът на това кръщение е бил в това, че като се
потапя човек във водата, етерното тяло в областта на главата се излъчва и човек за момент добива едно ясновидство
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• вижда целия свой живот, като същевременно вижда какво
всъщност е бил човек в тази епоха. Ако един човек би изживял това кръщение три хиляди години преди Христа, той
би осъзнал, че най-доброто духовно благо, което може да
бъде дадено на един човек, трябва да дойде като едно старо
наследство, защото това, което в древни времена е могло да
бъде дадено от духовните светове, е било всъщност нещо
наследствено. То е било като образ в етерното тяло и е
формирало физическото тяло. Именно на онези, които са се
издигали над нормалното развитие на човечеството, се е показвало при кръщението, че цялото това знание е почивало
на старото вдъхновение. Такова знание се е наричало виждане -на етерната душевна природа във формата на змия.
Онези, които са изживявали това, са били наричани чеда,
рожби на змията, защото те са били прозрели как тъмните
същества се вмъкнали в човеците, в тяхното етерно тяло и
те виждали, че това, което формирало, което изграждало
физическото тяло, е било създание на змията.
Но при Йоановото кръщение се е представяло съвършено друга картина - човек виждал творческите сили на
етерното тяло не вече под образа на змията, а под образа на
агнето. Това етерно тяло не е било вече проникнато отвътре
от това, което идва от тъмните сили, но то е било напълно
обладано от Божествените сили, които през явленията на
външния свят озаряват душата на човека. Това виждане
на агнето при Йоановото кръщение показва, че човешкото
развитие е отишло много напред, че човек е станал друго същество: сега вече Азът е добил власт на Земята, че
Азът, оплоден от външния свят, притежава голяма сила. Не
всички, които Йоан кръщавал, били подготвени да видят
това, да имат това преживяване. Те виждали само известни картини от своя минал живот. Но тези, които са били
подготвени, те виждали образа на агнето в своето етерно
тяло и разбирали знамението на времето. Разбирали, че е
настъпила нова епоха в развитието на човечеството, че са
пред едно велико събитие в световната история.
Тази е била задачата на назареите. Чрез кръщението те
познавали колко близо е идването на Христа. Те познавали
това по устройството на етерното тяло, което при кръщени138
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е трябвало да покаже, че е било дошло времето, когато Азът
е можел да се прояви в човешката природа. С това той е бил
човекът, който сложил край на старото време. Той е трябвало да основе една общност около себе си, на която е можел
да покаже, че обръщайки се към Аза, Христовият Принцип
можел да навлезе в човечеството. Той образувал около себе
си една общност, която можела да разбере наближаването
на Христовото събитие. Той е бил развил назарейството в
най-висша степен, така щото от едно пророчество то станало едно изпълнение. В тази светлина трябва да се разбират
думите и проповедта на Кръстителя. Ако разбираме нещата
буквално, то Йоан излиза пред нас като един кавгаджия,
когато говори на фарисеите и садукеите, като ги нарича
рожби ехидни и други подобни. Но когато разберем думите на Йоан Кръстител в тяхната вътрешна светлина, ще
видим, че това не са фанатични ругатни, но зад тези думи
се крие едно високо значение и един дълбок смисъл.
Този дълбок смисъл ще се разбере само когато разберем правилно развитието и мисията на еврейския народ.
В своето развитие той на няколко пъти отхвърля нещо от
себе си, което не следва правата- линия на Авраамовото
наследство и впоследствие той получава отвън това, което е отхвърлил по-рано и което не тече в неговата кръв.
Така, както е предадена историята, у Авраам е имало и
други качества, освен тези, които развива еврейския народ,
защото от него произхождат няколко народа, които носят
плюс наследството на Авраам по права линия и нещо от
преди Авраамовия живот на човечеството. Така най-напред
отпада Исмаил, от който се развиват исмаилтяните, които
се заселват около Синай, от където впоследствие минават
евреите и получават десетте Божии заповеди. След това
отпада Исав, от когото се развиват едомците; след това, което евреите отхвърлят от себе си, е трябвало да го получат
отново отвън, като дар. Така на еврейски агар, значи още
Синай, което значи скалиста планина, голям камък. Така
че, Мойсей получил своите закони от големия камък, който
е едно външно изображение на Агар. Така че това, което
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еврейският народ получи като закони, не е произхождало
от най-добрите качества на Авраам, а е произхождало от
Агар, от Синай. Така щото онези, които са привърженици
само на закона, какъвто той е бил даден на Синай, фарисеите и садукеите, са изложени на опасността да останат
назад в своето развитие. Те са онези, които при Йоановото
кръщение не виждат агнето, а виждат змията. Затова Йоан
Кръстител ги нарича рожби ехидни, рожби на змията. И
тогава неговите думи се превръщат в едно предупреждение
към фарисеите и садукеите, когато той им казва: Вие, които сте привърженици на змията, внимавайте, за да
можете при кръщението да видите правилно, а именно не змията, а агнето. Той им казал по-нататък, че не
трябва да си въобразяват, че техният отец е Авраам, защото
у тях това са само думи, тъй като те се кълнат в това, което идва от Синай, от закона, но той е престанал вече да
има значение. Йоан им казва още: Аз ви казвам, че от
юдейството ще израсне нещо, което действително е
било предадено през поколенията надолу, и което не
се кълне само в камъка Синай, но върху това, което
се намира навсякъде около нас. Чада Божии могат
да
се родят, когато зад сетивното хората виждат
духовното. От тези камъни Божието Слово може да.
събуди чада Авраамови. Вие никак не разбирате думите: "Наш отец е Авраам".
Апостол Павел в Първото послание към Галатяните, 4-та
глава, от 21 в и до 26-ти стих изяснява този въпрос, като казва следното: "Кажете ми вие, които желаете да бъдете под
закона, не чувате ли що казва законът? Защото е писано,
че Авраам имаше двама синове, един от слугинята и един
от свободната. Но този, който беше от слугинята, се роди по
плът, а онзи който бе от свободната, по обещание. И това
е иносказание, защото тези жени представят двата Завета,
единият от Синайската планина, който ражда чеда в робство, и той е Агар. А този Агар представя планината Синай
в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото е в
робство с чедата си. А горният Ерусалим е свободен, който
е майка на всички".
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Йоан като казваше покайте се, тези думи означават:
произведете във вас едно изменение на чувствата, на разбирането. И когато се казва, че Йоан кръщавал с вода за
покаяние, подразбира се кръщение с вода за изменение на
разбиранията на хората. Когато кръстеният излезе из водата, той трябва да измени своето схващане, не трябва вече
да гледа назад към старото, към старите предания, а напред
към това, което притежава освободеният Аз, който бе даден
чрез Исус Христос. Така че, целта на Йоановото кръщение
е била да измени схващането на хората. Йоан кръщавал с
вода затова, да събуди в отделните хора силата, позволяваща им да познаят, че е наближило Царството Небесно и с
това да могат да разберат кой е Исус Христос.
Мисълта на апостол Павел за Авраам и за двете негови
жени, които отговарят на двата Завета ясно показва, че в
легендата за Авраам, който е бил една действителна историческа личност, един посветен със специално посвещение
и мисия, е скрита Тайната на историята на бялата раса,
която именно се развива по този път, по който се посочва,
че се развива еврейският народ от Авраам. В разказа на
Авраам ни се разкрива историята на човечеството, която се
простира между четвъртата и петата следатлантски култури и Тайната, свързана с това развитие, а също и законите
на това развитие.

4. ТАЙНАТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И
ДВЕТЕ ПОКОЛЕНИЯ
Матей започва своето Евангелие с историческото развитие на еврейския народ от Авраам до Исус, в течение на
което този народ минава през четиридесет и две поколения,
които Матей разделя на три по четиринадесет. Като резултат, като плод на цялото развитие е тялото на Исус от
Назарет, което носи в себе си есенцията, най-хубавото, което е текло през кръвта на този народ, предадена от Авраам.
Но понеже всичко преходно е символ на една духовна ре141
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алност, то и тази история на еврейския народ е символ на
един духовен процес, през който минава както цялото човешко развитие, така и развитието на всеки отделен човек,
когато влезе в пътя на окултното развитие.
Във втория том на тази книга, в главата за Братството
на есеите подробно разгледах Тайната на четиридесетте и
две степени, през които минава ученикът на есеите в пътя
на своето духовно развитие. Там също споменах, че Матей
е бил ученик в школата на есеите и в тази история за четиридесет и двете поколения той ни описва 42-те степени, през
които минава развитието на един ученик от тази школа. На
всяка една степен ученикът има специфични изживявания
и опитности и развива специална страна на своята духовна
природа. Когато достигне до четиридесет и втората степен,
той е изминал вече пътя на ученичеството и става посветен.
Също така, когато едно възвишено Божествено Същество,
каквото беше Христос, трябва да слезе на Земята, то също
трябва да мине през 42 степени, но вече отгоре надолу,
докато слезе до физическия свят.
Ще предам накратко това, което съм казал там по
този въпрос.
Според окултната наука, действието на закона за наследствеността престава да действа, когато човек се издигне
през четиридесет и две степени в редиците на прадедите.
Есеите са познавали този закон. Едва тогава човек е изхвърлил от своята душа всичко, което е наследил в течение
на поколения. Та колкото повече човек се е издигнал в
редиците на прадедите, толкова той има в себе си по-малко
и по-малко от онова, което се е породило като оцапване на
вътрешната му същност чрез наследствеността. Като премине през 42 степени нагоре се изгубва влиянието на наследствеността, и тогава човешката душа се пречиства така,
както е излязла от Бога. Ето защо пречистването на есеите
било насочено към това, да изхвърлят чрез преработване,
чрез вътрешни упражнения всичко онова от своята душа,
което е проникнало в нея като нечистота в течение на 42-те
поколения. Ето защо всеки есей е трябвало да мине през
трудни вътрешни упражнения, през една трудна мистична
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дисциплина. Тези упражнения позволявали, минавайки през
42-те степени, да пречисти своята душа. Тогава той е знаел
вече, че се е освободил от всички влияния на физическия
свят, от всичко онова, което е било създадено като нечистота в неговото вътрешно същество. Така минавайки през 42-те
степени, есеецът се издигал така високо, че чувствал своята
най-вътрешна същност, централната ядка на своето същество, сродна с Божествения Принцип. Ето защо есеецът си
е казвал: "Аз се издигам нагоре до Бога, което е моята цел,
като преминавам през 42-те степени." Те са познавали този
път нагоре от собствена опитност. Но есеите знаели и друго
нещо, а именно, че както човек трябва да се издига през
42-те степени нагоре, които съответстват на четиридесет и
две поколения, за да стигне до Бога, така и Бог, когато иска
да слезе до човека, да проникне в неговата кръв, трябва да
слезе през 42 степени надолу, т.е. да измине обратния път.
Така че, щом човек се нуждае от 42 степени, за да се издигне до Бога, така и Бог се нуждае от 42 степени, за да слезе
надолу и да стане един човек между човеците.
Така учели есеите, начело със своя учител Ешуа Бен
Пандир. Това учение на есеите може да се резюмира по
следния начин: Онова Същество, Което е вдъхновявало
Авраам и е вложило в него Божествения зародиш, се нуждае от 42 поколения, за да слезе напълно в човечеството. За
това учение говори и Евангелист Матей в началото на своето Евангелие, което показва, че той е бил есей. Ешуа Бен
Пандир е казвал на есеите, че те живеят един век преди
изтичането на 42-те поколения. Завършването на 42-те поколения щяло да стане след един век. И той е обърнал внимание на евреите, че те могат да се издигнат нагоре през
42-те степени само до определена степен, където може да се
свържат с историческите факти. Оттам нататък те можели
да се издигнат по-нагоре само по благодат свише, а не че
е настъпило времето, когато това ще бъде естествено събитие. Тогава ще се роди един Човек, Който ще бъде способен
да се издигне със Своята собствена кръв толкова високо, че
в Него ще може да слезе онази Божествена сила, от която
Той се нуждае, за да се изяви в кръвта на еврейския народ
целият Дух на еврейския народ. Духът на Йехова.
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Така че всичко, което е свързано с физическото и етерното тяло, които са свързани с наследствеността, е свързано с 42-те поколения. Защото всичко, което е свързано във
времето, което се отнася до времето, е свързано с числото
седем. Ето защо и развитието нагоре, над физическата наследственост, е било свързано у есеите с числото седем. Те
са си казвали: "Ние трябва да преминем през шест пъти
по седем, т.е. през четиридесет и две степени, за да се освободим от всичко, което е наследено през поколенията.
И тогава ще стигнем до следващите седем степени, които
представят Христовото съвършенство на числото седем, т.е.
седем по седем е равно на четиридесет и девет степени. Но
това, което се намира над 42-те степени, не трябва да се
причислява към силите и съществата, които действат във
физическото и етерното тяло. Цялото развитие на физическото и етерното тяло е завършено след седем пъти по седем,
т.е. през 49 поколения. Обаче за последните седем степени
е постигнато цялостно преобразяване. Там вече не съществува нищо от първите поколения. В онази област, където
навлизаме след 42-те поколения, ние вече нямаме работа с
едно човешко съществуване, а с едно свръхчовешко съществуване. Следователно ние различаваме шест пъти по седем
поколения, които са напълно свързани със Земята, а това,
което е над тези 42 поколения, то ни извежда вече извън
Земята, то е плод на духовния свят. Така че, есеите са знаели, че след като физическото тяло мине през 42 поколения,
то се намира вече в началото на своето одухотворяване, на
своето обожествяване. Следователно, това тяло се пада в
началото на 43-то поколение.
Същественото у есеите е било това, че те са се научавали да възприемат всички сили, които произхождат от
42-те поколения. Те са знаели да отклоняват своя поглед и
са се потопявали в собственото си физическо и етерно тяло,
и там са виждали кой е живял в тях в смисъла на Тайната
на 42-те поколения.
Есеите също са знаели, че човек, освен че може да се
потопи в собственото си физическо и етерно тяло, може да
се издигне със своя живот да влезе в Космоса, където може
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да познае Тайните, които стоят в основата на Космоса. За
тези неща по-подробно ще се спра в главата за Тайната на
изкушението на Христа от дявола.

5. ТАЙНАТА НА ИЗКУШЕНИЕТО
НА ХРИСТА ОТ ДЯВОЛА
При кръщението на Исус от Йоан Кръстител в реката Йордан, в тялото на Исус се вселява Христовият Дух,
вселява се Логосът, Господарят на Слънчевата система. Но
това не е един прост и еднократен процес. Христос постепенно се вселява в телата - астрално, етерно и физическо,
на Исус. А всяко от тези три тела е свързано с определени
сили на Природата, които пораждат и съответни способности, и възможности на тези тела.
Така че, в човека Исус от Назарет се въплътява
Христовото Същество. Телесно-душевната част на най-великия човек стана носител на слизащото от духовното царство
Христово Същество. Това въплъщение, това човекоставане
е една от най-великите Тайни. В това въплътяване е скрита
Тайната за отношението между тялото, душата и Духа, за
проникването на земночовешкото от Небеснобожественото.
Първичното християнство е познавало това отношение,
но в по-късни времена се забравя тази Тайна. Аполикарис от
Лаодикия, който е поддържал това учение за троичността на
човешкото същество и за Тайните на Божественото въплътяване, на втория Вселенски събор, станал в Константинопол
в 381 г., е бил обявен за еретик заради това си разбиране.
Той учел, че човек се състои от тяло, душа и Дух, както са
учили и първите християни. Същото имаме и при Исус от
Назарет, но после при кръщението в Йордан, на мястото на
Духа на Исус се вселява Духът на Христос. След кръщението в Йордан, Исус Христос е имал едно човешко тяло и
човешка душа. обаче един Божествен Дух. Така че, в Исус
от Назарет е живял най-зрелият, най-всеобхватният дух на
5

Влад Пашов
човечеството, който при кръщението в Йордан напуска тяло
на Исус, което се заема от Христовия Дух.
В Евангелието се казва, че след кръщението Исус бил
отведен от Духа в пустинята. Ще приведа буквално целия
този пасаж, защото е пълен със съдържание и значение.
Това е дадено в началото на 4-та глава.
"Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да
бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет
дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде, и Му рече: Ако си Син Божи, заповядай
на тези камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза:
Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко
Слово, което излиза из Божиите уста." Тогава дяволът Го
завежда в Светия град, поставя Го на крилото на храма
и Му казва: Ако си Син Божи, хвърли се долу; защото е
писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце
ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус
му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа, твоя Бог".
Пак Го завежда дяволът на една много висока планина,
показва Му всичките царства на света и тяхната слава и
Му казва: Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се
поклониш. Тогава Исус му каза: "Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само
Нему да служиш." Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели
дойдоха и Му прислужваха".
Ще представя как предават сцената за изкушението
и другите Евангелия, и тогава ще се спра върху неговото
значение.
Марко предава изкушението много накратко по следния начин: "И веднага Духът го закара в пустинята. И
беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатаната,
и беше със зверовете; и ангелите Му служеха."
Лука предава изкушението но следния начин: "А Исус,
пълен със Светия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден
от Духа в пустинята четиридесет дена, дето бе изкушаван
от дявола. И не яде нищо през тези дни; и като изминаха
те, Той огладня. И дяволът Му рече: Ако си Син Божи,
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заповядай на този камък да стане хляб. А Исус му отговори: Писано е, "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко
Божие Слово].
Тогава като Го възведе [на една планина] нависоко и
Му показа всичките царства на Вселената, в един миг време, дяволът Му рече: На тебе ще дам всичката власт и славата на тези царства, (защото на мене е предадена, и аз я
давам комуто ща), - и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще
бъде Твое. А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа
твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш". Тогава Го
заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му
рече: Ако си Син Божи, хвърли се оттук долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят:
и на ръце ще Те дигат, да не би да удариш о камък ногата
Си". А Исус в отговор му рече: "Да не изпиташ Господа твоя
Бог". И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли
от Него за известно време."
Йоан не говори нищо нито за кръщението, нито за изкушението.
Така, както е даден разказът за изкушението и в трите
Евангелия, ясно е, че това не е едно физическо явление,
а едно окултно мистично преживяване. Казва се, че Исус
бил отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от
дявола. Тук е важно, че Духът ръководи този процес на изкушението. Духът не е нещо физическо, а също и дяволът
не е нещо физическо. Следователно и пустинята, в която
Духът отвел Исус, не е физическата пустиня, която се простира около Йордан. Възможно е Исус, след кръщението,
да се е оттеглил в пустинята, за да се приготви за Своята
работа. Но в случая с изкушението не се касае за тази пустиня. Също забележително е, че изкушенията са три. което
не е случайно, а отговаря на един факт, който е свързан с
човешкото естество. Интересно е също така, че Христовото
Същество, като се вселява в тялото на Исус, първата Му
среща е с дявола, който Го изкушава. Важно е също кой е
знаел за тази среща на Христос с дявола в пустинята, когато никой не е бил там. Никъде не се казва, че Христос е
разказал на учениците Си, за да я запишат. Следователно и
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това е едно основание, че Евангелията са окултни съчинения и са написани по откровение от духовния свят.
Преди да разгледам накратко сцената на изкушението,
ще кажа това, което вече съм казал: че Евангелията не са
обикновени книги, а са окултни, езотерични, мистични съчинения. Те са, така да се каже, мистерийни книги, които
изнасят на забулен език това, което е ставало в древните
Мистерии. И Христос с целия Си живот - от Кръщението в
реката Йордан и Изкушението, до Голгота и Възкресението,
изнася на голямата историческа сцена това, което се е извършвало в древните Мистерии, когато даден човек минавал през процеса на Посвещенията. И затова е казано,
че когато Христос бил на кръста и напускал физическото
Си тяло, завесата на храма се раздрала. С това е показано, че това, което в древността е ставало в храмовете за
Посвещение пред ограничен кръг от хора, сега чрез Христа
е достояние на цялото човечество.
При древните Посвещения е имало два момента: първо,
навлизане в собствената вътрешност, където на човека се
разкривали Тайните на неговото собствено същество и човек
ги е преживявал; вторият момент е проникването на човека
в Космоса, където му се разкривали духовните основи на
Космоса и свързаните с това Тайни. Накратко ще опиша и
единия, и другия процес, за да можем да разберем както изкушението на Христос от дявола, така и Тайната на Голгота,
на която по-нататък ще се спра подробно в отделна глава.
Човешкият дух и човешката душа са облечени в три
обвивки или тела, за да се изявят в проявения свят. Това са
така наречените три тела, които не са тела, но обвивки - астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло. При процеса на
Посвещението на ученика се дава възможност да преживее
същината на тези три свои обвивки, които поначало имат
чисто Божествен произход. Но в процеса на слизането, след
така нареченото грехопадение, в тях се вливат и силите
на съществата на първия принцип, които ние обикновено
наричаме тъмни сили, а Щайнер ги нарича луциферически
и ариманически същества, по имената на техните ръководители - Луцифер и Ариман. Това са двата полюса на тъм148
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ните сили, от които Ариман работи във физическия свят, в
най-гъстата материя, а Луцифер работи в астралния свят и
в астралното тяло на човека.
Така че, в трите човешки обвивки действат едновременно два вида сили - чисто Божествени сили, които са
свързани с Христос и с Белите Братя, и силите на тъмните същества. Това е един окултен факт, който се разкрива на човека в неговата същина само при Посвещението.
Посвещението така се води, че ученикът последователно
трябва да се потопи, да преживее своето пребиваване във
всяка една от тези обвивки. Първо ученикът се потопява в
своето астрално тяло и там се среща първо със силите на
тъмните същества, които пораждат желанията и страстите
в човека; след това преминава в етерното поле и най-после
във физическото тяло, където първо има среща със силите
на тъмнината, а след това прониква до дълбоката основа
на тези обвивки, която е чисто Божествена. Ако ученикът
се поддаде на внушенията и изкушенията на тъмните сили.
които действат в неговата вътрешност, той е загубен и не
може да дойде до познаване до чисто Божествените сили
на своето естество - той безвъзвратно попада в бездните
на ада. Но за да не стане това. понеже в миналото човек
не е бил укрепнал духовно, за това йерофантът. който извършва Посвещението, е имал дванадесет души посветени
като помощници, които са неутрализирали, така да се каже.
тъмните сили, с които е влизал ученикът в контакт и са ги
обезвреждали, за да не дойде ученикът до катастрофа.
Когато човек слиза неподготвен в своето физическо и
етерно тяло, те го обхващат така, че вътрешните преживявания, които настъпват тогава, изключват познаването на
вътрешната Истина и пред човека застават лъжливи, измамни образи. Така той се свързва с всичко онова, което
живее в него като егоистични желания, лоши наклонности
и егоистични инстинкти, и т.н.
Това, което очаква човека, когато той може да проникне неподготвен в своята вътрешност, е това, че тогава в човека се събужда всичкият егоизъм, всичко, което довежда
човека дотам, да си каже: Всички сили, които съществуват
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в мене, всички страсти и вълнения, които са свързани с
мене, с моя аз, с моята личност и които не искат да знаят
за духовния свят, аз искам да ги имам така, че да мога да
се свържа с тях и да действам, усещам и чувствам само от
моята егоистична същност. Следователно тази е опасността, че човек чрез такова потопяване в своята вътрешност
достига до най-високата степен на егоизма, и в него се
проявяват най-различни форми на егоизъм. И когато те се
проявяват, човек съвсем не вярва и не подозира, че той е
жертва на тези форми на егоизъм. Той вярва във всичко
друго, но не и в това, че е станал свръхегоист. Това е естествено явление, но човек ако иска да проникне безопасно в
духовните светове, трябва да превъзмогне този егоизъм, да
го победи, да го превърне в енергия във възходяща степен,
да го превърне в алтруизъм. Но затова се иска усилия на
човешката воля за превъзмогване.
Така човек се вижда обективно нападнат от тъмните
демонични същества. Такова изживяване са имали християнските мъченици и светии, когато са откъсвали своя поглед
от външния свят и са се потопявали в своята вътрешност.
Те описват изкушенията и съблазните, които са ги обхващали. И затова даденото в тяхните жития отговаря напълно
на Истината. Затова е полезно да се четат биографиите на
светиите и мъчениците, да се види как страстите, вълненията, инстинктите и всичко, което съществува в човека,
работят. Когато човек намери сили в себе си да преодолее
тези отрицателни сили, които работят в неговото вътрешно
естество, той се среща с дълбоката основа на своето същество - с Божествените сили, които работят в него. Това
е една страна на Посвещението, която ни е необходима, за
да разберем разказа за изкушението.
Другата страна на Посвещението е съзнателното
проникване на ученика в Космоса. Ние сме потопени в
Космоса, но не съзнаваме това. През време на съня нашата душа се разлива, така да се каже, в пространството на
нашата Слънчева система и влиза във връзка със силите,
които се излъчват от всички планети и от Слънцето, с което черпи сили за своето дневно съществуване. Но човек
150

Историческият път на Бялото Братство
няма съзнание за това свое присъствие в духовния свят, в
Космоса. Посвещението се състои именно в това, че чрез
него човек се научава да живее не само несъзнателно в
Космоса, а да има пълно съзнание за този свой живот в
Космоса. Тази е същината на Посвещението за влизане на
човека в Космоса. Ако човек проникне с будно съзнание в
този необятен свят, без да е подготвен за това духовно, за
да може да издържи на величието и Светлината, които се
разкриват пред неговия поглед, от тези силни впечатления,
които получава, той ще преживее едно ослепяване, което
ще се отрази болезнено върху неговата душа.
Когато човек иска да проникне в Макрокосмоса чрез
Посвещението и мисли, че всички неща трябва да съвпаднат с неговата гледна точка, той никога не би могъл да се
справи и оправи там. За да може да се ориентира в този
нов обширен свят, той трябва да развие известна гъвкавост
на своето съзнание, трябва да добие възможност да разглежда света всестранно и никога от лично гледище. Според
окултната наука човек се нуждае от дванадесет гледища,
от дванадесет становища, за да се ориентира в лабиринта
на Космоса.
Това са, казано с няколко думи, двете страни на древните Посвещения. Това е обширна област, за която би могло да се напише цял том, но аз само споменавам за нея
за изяснение на изкушението и Голготската Мистерия. Но
след слизането на Христос на Земята се установява едно
ново християнско Посвещение, за което също ще кажа няколко думи.
При древните Посвещения човек не е бил напълно самостоятелно същество. Той се намирал под влиянието на
своя посветител, който обезвреждал излизащите от него демони. Но след Христос това е трябвало да отстъпи място на
друго Посвещение, при което човек да може да се справи
сам със себе си, със силите и съществата, с които влиза в контакт. При това Посвещение онзи, който извършва
Посвещението, казва само: това и това трябва да се направи, като дава правила и методи как да се работи, а човек
сам се справя по-нататък. Така човек, без една външна
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помощ, може да се издигне в Макрокосмоса и да слезе в
Микрокосмоса като едно свободно и самостоятелно същество, като му са посочени методите и пътищата за това.
Но за да може да стане това, трябвало Христос да
слезе на Земята. За човека, който иска да мине през
Посвещение. Христос е изходната точка за свободно слизане в Микрокосмоса и за свободно влизане в Макрокосмоса,
във Великия свят. Това слизане в Микрокосмоса и възлизане, разширяване в Макрокосмоса трябваше да стане
веднъж по един всеобхватен начин от Христос, слязъл във
физическото тяло. Христос един вид извършва като образец
пред цялото човечество това, което с течение на развитието
на човечеството ще могат да постигнат много хора.
Христос като Бог слезе в едно физическо тяло и със
слизането Си прониква през трите тела-обвивки на човека
Исус. В течение на това слизане Той се срещна последователно със силите, които действат в тези тела. С това Той
дава един импулс, благодарение на който всеки човек, който търси Посвещение, може да изживее по свободен начин
слизането в Микрокосмоса - във физическото и етерното
тяло. и да възлезе в Макрокосмоса, в Божествено-духовния
свръхсетивен свят.
При древните Посвещения ученикът е прониквал в
Тайните на Микрокосмоса, но ненамирайки се в тялото си.
Той бил, така да се каже, напълно свободен от физическото
си тяло и когато се връщал назад, той можел да си спомни
за преживяното в духовните сфери, но не е могъл да пренесе тези преживявания във физическото тяло. Това е било
само един спомен, но не и едно пренасяне на преживяното
вътре във физическото тяло.
Това положение на нещата е било коренно променено
чрез слизането на Христос в едно физическо тяло. Преди
слизането на Христос на Земята не е съществувало едно
физическо и етерно тяло. което да е било способно на гореописаното преживяване - Азът да проникне цялата човешка
вътрешност чак да етерното и физическото тяло. По-рано
положението е било такова, че никой човек не е могъл със
своя аз, със своя дух да проникне до физическото и етерно152
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то тяло. Това станало за пръв път при слизането на Христос
в тялото на Исус. Христос също се е разлял в Макрокосмоса
без чужда помощ, а чрез собствените сили на Своя Дух.
Благодарение на това човек добил възможността и способността да прониква постепенно както в Микрокосмоса, така
и в Макрокосмоса.
Това са двата основни стълба, които се изправят в двете Евангелия - това на Матей и това на Лука. Христос
- най-висшата индивидуалност, свързана със Земята, е въплътен в човешко тяло. И Той със Своя живот на Земята
показал на хората двете страни на Посвещението - слизането в Микрокосмоса и възлизането в Макрокосмоса. При
слизането във физическото и етерното тяло Христос остава
неуязвим за всички съблазни и изкушения, които наистина
идват към Него, но са отблъснати. Също така Той е защитен и против онези опасности, с които човек се среща при
възлизане в Космоса.
В Евангелието на Матей е описано как след кръщението, извършено от Йоан, Христовото Същество действително е слязло във физическото и етерното тяло на Исус.
Описанието на това събитие е разказът за изкушението.
Тази сцена на изкушението предава с всички подробности
изживяванията, които човек въобще има, когато слезе по
същия начин във физическото и етерното тяло.
Това първо забележително събитие в Евангелието на
Матей е сцената с изкушението. Тя предава едната страна
и на Посвещението - слизането във физическото и етерното
тяло, в Микрокосмоса. Другата страна на Посвещението
- разширяването в Макрокосмоса - е също описано в
това Евангелие по един твърде забележителен начин, как
Христос предприема това разширение, това възлизане в
Макрокосмоса с човешката природа.
Христос направи това не за Себе Си, Той не се нуждаеше от това, но Той го извърши за хората. До идването
на Христос този процес не е бил извършван в едно човешко физическо и етерно тяло. Дотогава не е съществувало човешко тяло, което да е било проникнато от Христа.
Дотогава в пространството е излизала и се е разширявала
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Божествената същност на човека, но това, което живее в
човека, не е излизало в пространството. Това можа да направи само Христос. Той взе със Себе Си това, което живее в
човека и го изнесе и разля в пространството. Това можеше
да извърши в човешката природа само един Бог.
И това второ събитие ни е описано, с което ни се показва, че втората страна на Посвещението, излизането в
Космоса, е било действително извършено от Христос в човешката природа. Той бе помазан като всеки друг човек,
за да стане чист, за да стане неуязвим против това, което
би могло да дойде към Него от физическия свят. Така ние
виждаме как помазването, което е играло роля в древните
Мистерии, ни се явява отново на по-висока степен на историческия път, докато то е било само в храмовете. И ние
виждаме как сега Христос изразява израстването и разливането в целия свят при Тайната Вечеря, когато Той обяснява на учениците, че се чувства във всичко, което съставя
твърдата част на Земята, което е изразено с думите " Аз съм
Хлябът на Живота", а също така и в течния елемент на
Земята. Това съзнателно излизане във великия свят е показано при Тайната Вечеря, така както и човек излиза несъзнателно през време на съня. И онова чувство, което човек
трябва да изпита при приближаващото се заслепяване, ние
го виждаме изразено от Христос с думите "Душата Ми е
смутена до смърт". Христос изразява фактически това,
което иначе човеците изживяват като едно умъртвяване,
като едно парализиране, като едно ослепяване. В сцената
от Гетсиманската градина Той изживява това, което може
да се нарече напуснатото от душата физическо тяло
проявява своето собствено състояние на страх. Това,
което е изживяно в тази сцена, ни показва, как душата
се разширява в света и как тялото е напуснато. И всичко,
което следва след това, действително ни рисува проникването навън в Макрокосмоса - Разпятието и полагането в
гроба и всичко, което се е извършвало в древността само
в Мистериите. Това е разширяването в Макрокосмоса, което е описано по този начин в Евангелието на Матей. И
Евангелието ни показва ясно, че досега Христос е живял
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в едно физическо тяло, но сега Той се разширява в целия
Космос. И който иска да Го търси, не би Го видял в това
физическо тяло, а би трябвало да Го търси като такъв,
Който е проникнал цялото пространство като Светлина.
След като Христос действително извърши това, което порано се е извършвало в Мистериите в течение на три и
половина дни с чужда помощ, сега Христос го извършва
сам, за което загатва, като казва: "Съборете този храм и Аз
в три дни ще го издигна." С това Той загатва още, че след
тази сцена хората не трябва да Го търсят в едно физическо тяло, а в Духа, който прониква цялото пространство.
Той казва: "Отсега нататък ще трябва да търсите Сина
Человечески отдясно на Силата и Той ще ви се яви в облаците." Там трябва да търсим Христос, разлят в света, като
образец на Великото Посвещение, което човек изживява,
когато напусне тялото си и се разширява в Макрокосмоса
посредством Посвещението.
С това ние имаме началото и края на същинския живот на Христос, който започва с раждането на Христа в
тялото, при Йоановото кръщение. Там животът започва с
една страна на Посвещението - слизането във физическо
и етерно тяло, което е описано в разказа за изкушението.
Евангелието ни разкрива и втората страна на Посвещението
с разширението в Макрокосмоса, със сцената на Тайната
Вечеря и представените по-нататък процеси - бичуването,
слагането на трънения венец. Разпятието и Възкресението.
Това са двете точки, между които се развиват събитията в
Евангелието на Матей.
Пак повтарям, че всичко, което е описано в Евангелието
като исторически живот на Христос - от Кръщението до
Възкресението - е действително такъв, както го описват.
Но всичко това е ставало и в древните Мистерии при
Посвещението. Сега Христос изнесе това, което е ставало в
храмовете за Посвещение на световноисторическата сцена.
След като човек победи тъмните сили, с които се среща
първо при слизането в своята вътрешност, той се среща
със светлите Божествени сили, които са създали човешкото
тяло. Той вижда как над физическото и етерното тяло ра155
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ботят Божествените сили и Божествените същества. Тогава
човек е вече готов да стане вестител, свидетел на Тайните
на духовния свят. Такъв един човек, който е минал през
този процес на Посвещение и е проникнал в духовните
светове, минавайки през себе си, той може да каже: "Аз
проникнах в духовните светове, но затова бях подпомогнат.
Помощниците на Посветителя направиха за мене възможно
да издържа победа, без която иначе демоните от моята собствена природа биха ме разкъсали и смазали". Но чрез това
той остава зависим от колегиума от посветени през целия
си останал живот, зависим от онези, които го бяха подпомогнали. Силите, които го бяха подпомогнали, оставаха с
него в света.
Както казах и по-рано, това трябваше да се измени и се
измени със слизането на Христос на Земята в едно човешко
тяло. При днешното състояние на човешкото развитие азът
на човека не е буден за другия свят както е буден за физическия свят. Но едно истинско християнско Посвещение
се състои именно в това, да подготви човешкия аз да стане
така буден в духовните светове, както той е буден във външния свят. Външният свят, в който азът е буден, в древноеврейския езотеризъм е наречен Царство или Малхут.
При слизането на човека в своята вътрешност, преди
човек да слезе в своето етерно тяло и да проникне в него,
да възприеме неговите Тайни, той трябва да проникне съзнателно със своя поглед своето астрално тяло. Това е вратата, през която човек трябва да слезе в своите етерно и
физическо тела. В тези тела човек изживява нещо, което
е обективно, както предметите във външния свят са нещо
обективно. Както нашият поглед във външния свят обгръща
всичко, което съществува в този свят, така и за онзи, който
се потопява в своето астрално тяло, неговият поглед пада
върху всичко, което той може да възприеме в астралното
тяло и в астралния свят. Но сега човек вижда това не чрез
своя аз направо, а си служи с органите на астралното тяло.
И това, което човек възприема по такъв начин чрез астралното тяло, в древноеврейския езотеризъм е определено от
следните три думи: Нетцах, Йезод и Ход. Ако преведем
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тези думи на съвременен език, то думата Ход може да се
преведе с израза духовно естество, което може да се
изяви навън. А думата Нетцах изразява в значително погруба степен този стремеж за изявяване навън, а това, което
е между двете, е изразено с думата Йезод. Така ние имаме
три различни нюанси: първо - проявление на един астрален
факт, който се изявява навън, това е изразено с думата Ход;
след като този процес е, така да се каже, загрубял, това е
изразено с думата Нетцах, а междинният нюанс между
двата момента на проява е изразен с думата Йезод. Това
са, така да се каже, три различни свойства и качества, с
които са надарени съществата на астралния свят.
Като слезе човек до своето етерно тяло, той възприема
нещо по-висше от това, което е обозначено с горепосочените думи. Тук трябва да отбележа, че според схващането на
окултната наука, в най-нисшия свят - физическия - работят
най-висшите Божествени сили; в етерния - по-малко възвишени, а в астралния - още по-нисши Божествени сили.
При преживяването на астралното тяло човек изживява живота на първите четиринадесет поколения, за които
говори Евангелието; при преживяването на етерното тяло
той изживява живота на вторите четиринадесет поколения;
при изживяването на физическото тяло, той изживява последните четиринадесет поколения. Астралното тяло е найпокварено и най-неорганизирано от човешките обвивки и
то действа разрушително със своите страсти, инстинкти и
желания върху физическото тяло. Етерното тяло не е така
покварено от влиянието на тъмните сили, както астралното.
И това, което човек преживява при съзнателното слизане
в етерното тяло, в древноеврейския езотеризъм е било наречено с три имена, които трудно могат да се преведат на
съвременен език. Тези три думи са: Гедулах, Тиферет и
Гебурах. От думата Гедулах получаваме една представа за
всичко онова, което в царството на Духа, в духовния свят, е
величествено, велико, което прави впечатление на нещо поразяващо със своето величие. Напротив това, което е обозначено с думата Гебурах, има съвършено различен нюанс
от този в думата величие. Гебурах е нюансът на онова
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величие, на онази сила, която вече се изявява навън, за да
се противопостави, за да се бори, да се брани и да се изяви
навън като самостоятелна същност. Тази сила се изразява
навън чрез агресивно действие. Почиващо в себе си величие, вътрешност, която наистина се изявява навън, но не
чрез агресивност, а чрез това, че изразява в себе си духовно
величие, това е било обозначено с думата Тиферет, която
може да се преведе само когато комбинираме нашите две
съвременни понятия доброта и красота. Следователно
при слизането в етерното тяло човек се свързва със съществата, които се изявяват чрез тези три качества.
След това идва слизането във физическото тяло. Във
физическото тяло човек се запознава, така да се каже, с
най-старите, с най-възвишените Божествени същества, които са работили над него. Когато човек се потопи с будно
съзнание в своето физическо тяло, той идва в допир със
същества, цялата същност на които се състои в това, което
човек може да добие в малък размер, когато се стреми към
Мъдростта, към онова знание, което се добива в тежките изживявания на душата и което не може да се добие
в едно прераждане, а в течение на много прераждания и
то само отчасти да се добие. Защото само когато човек
преброди всички възможности на Мъдростта, той може да
стигне до пълно притежание на тази Мъдрост, да влезе във
връзка със съществата на Мъдростта. Качеството на тези
същества на Мъдростта древноеврейското окултно учение
нарича Хокма, което днес се превежда с думата Мъдрост.
Следният етап в изживяването на физическото тяло е едно
качество, което е малко огрубяване на първичната Мъдрост.
Това древноеврейските посветени са наричали Вина. Това
качество също е свързано с възвишени същества, които изцяло сияят с това качество. Най-висшето, до което човек
може да се издигне, когато той слезе във физическото тяло,
еврейските посветени са го наричали Кетер. Това име мъчно може да се преведе на съвременен език. Превежда се
обикновено с думата Венец или Корона и е израз на найвъзвишените Божествени същества. Така че, с това слизане
на човека в своята вътрешност - астралното, етерното и
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физическото тела, човек се среща със съществата, които
са работили над него. Затова всъщност това е едно издигане нагоре, едно възлизане, за да влезе във връзка с тези
същества. Но, както вече казах, преди човек да дойде във
връзка с тези Божествени същества, които са работили и
работят над него, той влиза в контакт със съществата на
тъмнината, които трябва да победи, за да може, преминавайки през тях, да влезе във връзка с Божествените същества. Защото всичко в проявения свят е поляризирано.
И Христос, минавайки през изкушението и побеждавайки тъмните сили, показа на хората Пътя, по който и
те могат да постигнат това. Той мина през изкушенията
чрез силата на Своето вътрешно Същество, чрез силата на
Своя Аз, на Своя Дух. Той победи всички нападки и изкушения на тъмните сили, които идват към човека, които
човек среща, когато слиза в своите астрално, етерно и физическо тела. Това е ясно описано в Евангелието на Матей.
Представени са всички форми на егоизъм и то така, че
ни се обръща до най-висока степен внимание върху тях.
Това, на което се натъква човек, който се стреми към едно
езотерично развитие, това, което застава срещу него като
пречка при неговото потопяване в своята вътрешност, то е,
че в неговото същество възниква лошата склонност винаги
да се занимава само със своята личност. Тази склонност се
среща най-силно подчертано у хора, които се стремят към
езотерично развитие. Това се дължи на факта, че човек
не знае как да се справи със себе си, когато всичко, което
възниква от неговата вътрешност, се съединява с неговото
същество. Той не знае какво да прави и с това става съвсем неопитен по отношение на себе си. Това става, защото
човек при това състояние желае да бъде изцяло аз, да бъде
напълно независим от външния свят. Тогава той изпада в
грешката, че отначало той би искал да бъде третиран като
едно дете, на което се казва всичко ясно какво трябва да
върши. Той би искал да бъде всичко, само не човек, който
сам си дава насока и цел в живота. Той има чувството, че
зависимостта от външния свят го смущава. И смущенията най-много се явяват, когато човек иска непременно да
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бъде независим, когато той трябва да обръща внимание на
своята егоистичност. Но когато човек иска така силно да
следва своята егоистичност, тогава той вижда, че не може
да се освободи от зависимостта на външния свят, от който
получава своите впечатления и своята храна за физическото
тяло. Той иска да яде, а тази храна я получава от външния
свят, който с това го свързва и ограничава. От това се вижда колко малък е човек без заобикалящия го свят и колко е
зависим от този свят. Когато тази егоистичност е достигнала
до най-високата степен, тя може да се превърне в желание
да може да стане независим от заобикалящия го свят, да
бъде способен по един чудотворен начин да произвежда
само онова, което го прави да се чувства така независим
от заобикалящия го свят, от който обаче се нуждае като
човек във физическо тяло. Това е фактически едно желание,
което може да възникне у този, който е тръгнал в Пътя на
Посвещението. У такива хора се събужда омраза, че са зависими от заобикалящия ги свят и сами не могат чудотворно да си произвеждат храната, че не могат сами да направят
така, че храната да се яви сама, когато пожелаят.
В разказа за изкушението се казва, че изкусителят,
който застава пред Христа, Му казва да превърне камъните в хляб, т.е. по магически начин да си достави храна.
Тук е най-високата стенен на изкушението. Втората степен
на изкушението се явява, когато посвещаваният се потопи
в своето астрално тяло и се вижда изправен пред всички
вълнения и страсти, които могат да направят човек найголям егоист. Когато се намери изправен пред това, той
би искал, без да го преодолява, без да се бори срещу него,
да се потопи направо в етерното и физическо тяло. Това
е в действителност едно положение, което може да бъде
описано като хвърляне в пропастта. И така е описано то
в Евангелието на Матей - хвърляне от крилото на храма
долу, хвърляне долу в това, което човек досега не е могъл
да преброди - в етерното и физическото тяло. Но човек не
трябва да прави това, преди да е победил страстите и вълненията, които идват от астралното тяло. Христос знаеше
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това и отговори на изкусителя, като със Своята собствена
сила побеждава изправения срещу него, като казва: "Не
трябва да изкушаваш Господа Бога твоего". След това идва
третата степен на изпитанието. Изкусителят Го издига на
една висока планина, откъдето Му показва всички земни
царства и иска да му се поклони, за да Му даде всичките
тези царства. Когато човек се потопява в своето физическо
тяло и не се освободи от своя егоизъм, тогава винаги изкусителят на физическия свят - Луцифер или дяволът - е този,
който кара човека да се мами относно самия себе си. Тогава
той му обещава това, което застава срещу самия него, но
което не е нищо друго, освен илюзия, създадена от нашето
собствено въображение. Когато този дух на егоистичността
е в нас, тогава ние виждаме цял един свят, но един свят
на илюзии и лъжа. И този дух на лъжата ни обещава този
свят, но ние не трябва да вярваме, че това е светът на
Истината, реалният Божествен свят.
Тези три степени на изкушението изживява Христос
като един образец пред човечеството. И веднъж това изживяно вън от древните Мистерии, изживяно чрез силата на
едно същество, което живее в трите човешки тела - даден е
импулс, за да може човечеството да постигне това в течение на развитието. Даден е импулс, за да може човек с аза,
който се намира в Малкут, в Царството, в сетивния свят, да
възлезе с този аз в духовния свят. Трябваше да бъде достигнато това състояние, щото това, което разделя двата свята да
не съществува вече и човек да може да възлиза в духовните
светове с аза, който живее в сетивния свят. Това бе постигнато за човечеството чрез побеждаване на изкушението от
Христа така, както е описано от Евангелието на Матей. С
това бе даден образец как живеещият в сетивния свят аз
може да влезе във висшите светове, като превъзмогне изпитанията, изкушенията, които му поставят тъмните сили.
В заключение на казаното върху изкушението, ще го
резюмирам по следния начин. Първото нещо, което трябва да имаме предвид при разбирането на разказа за изкушението, е да помним, че когато се говори, че Исус е
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бил отведен от Духа в пустинята, не трябва да се разбира
изключително външната пустиня. За Йоан Кръстител се
казва, че бил проповедник в пустинята. Исус е пренесен в
пустинята от Духа. И в двата случая пустинята е символ на
уединението на душата, областта на аза, отделното човешко
същество. Гръцката дума за пустиня е близка до думата
еремит, която значи отшелник, който търси уединение
за развитието на своята душа.
Слизайки от духовните светове в земно въплъщение,
Христос слиза в уединение в азовото битие на човека, в
пустинята. Така че, отнасянето в пустинята не е нищо
друго, освен самото въплъщение, даже ако действително
при Исус, след като бе приел в себе си Христа при кръщението, е настъпило едно външно оттегляне на уединено
място в пустинята.
Трите сцени на разказа за изкушението трябва да се
схващат на първо място вътрешно, като три степени на
слизането, на въплъщението, на завладяване на тялото, в
което слиза.
Още от най-древни времена Христос е бил победител
на силите на изкушението в духовните светове. Отдавна
войнствата на Христа бяха победили на Небето Сатана и
неговите пълчища и ги бяха свалили в Бездната. И затова
в Евангелието на Лука в 10-та глава, 18-ти стих, Христос
казва: "Видях Сатана да пада като мълния от Небето". Тези
тъмни сили бяха свалени на Земята. Сега Христос слезе на
Земята в царството на Сатаната. С това Той срещна отново
противниковите сили и неизбежно трябваше да влезе във
война с тях. Те са първите същества, които Христос срещна
на Земята. Той слезе в човешките глъбини и там срещна
силите на Бездната. Той ги срещна в съставните членове на
човешкото същество, в които се облича.
Самият Христос е като идващ от Небето Огън. Този
Огън-Дух се потопява в трите члена на човешкото същество, които отговарят на елементите земя, вода и въздух във
физическото тяло, в етерното или жизненото, и душевното
или астралното.
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При слизането във физическото тяло Христос среща
съществото, което иска да Го изкуси да превърне камъните
в хляб.
При слизането в жизненото тяло Той среща съществото, което иска да Го изкуси да си играе със жизнените сили,
като се хвърли от крилото на храма.
При слизането в душевното тяло той среща съществото,
което иска да Го изкуси да стане владетел на света, вместо
спасител на света.
Христос, като едно Велико и мощно космическо
Същество, разполагащо с власт и сила, слиза в света на
земните човешки принципи - тяло, живот и душа, в които
обикновено царува човешкият аз. Той много превъзхожда
тези земни човешки обвивки, благодарение на присъщата
Му космическа власт и сила. Затова Той можеше да превърне камъните в хляб; можеше да се хвърли от крилото на
храма и като умре докато пада, да почерпи от съкровищницата на космичните жизнени сили и веднага да оживее;
Той можеше също така да повиши до неимоверност слабите
човешки сили, че да принуди всички човешки души да Му
се подчинят и да Му служат. Но Христос имаше друго разбиране за тези неща. Като отхвърли троичното изкушение,
Той съзнателно се отрече от Своето космическо превъзходство и влезе в човешките обвивки действително като човек.
Той не бе слязъл от чисто Духовните висини на Земята да
си играе магически със силите на Земята, но да посее в
гнилия свят на Земята семето на едно ново човечество, на
едно ново съществуване.
В троичното изкушение се изпълнява човекоставането
на Христа. В битието на физическото тяло Той изтръгва
човешкото битие от властта на Ариман, който сграбчва с
нокти и задържа към себе си всичко мъртво, иска да му
предаде привиден живот, да превърне камъните в хляб. В
битието на човешката душа той изтръгва човешкото същество от властта на луциферическите сили, които с егоистична алчност искат да обвият цялото човешко същество
в мъгла, за да го владеят това са земните царства, които
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Сатана обещава на Христа. В битието на човешката жизнена сила той изтръгва човешкото същество от властта на
аримано-луциферическите сили, които искат да разрушат
сериозността на живота чрез несериозни магии.
Преди да завърша разказа за изкушението ще поставя
въпроса - защо Йоан не дава в своето Евангелие разказ
за изкушението? Според дълбокото окултно разбиране на
Евангелията той дава една друга сцена, която е успоредна със сцената на изкушението и предава същата идея.
В разказа за изкушението ни е предадена идеята за човекоставането на Христа и влизането му в трите обвивки на
Исус, при което Той среща тъмните сили, които побеждава
при завладяването тялото на Исус, с което дава началото
на завладяването и освобождаването на всички човешки
тела от властта на тъмните сили. Йоан е предал тази идея
с разказа за очистването на храма. Това е една от първите
дейности на Христа след сватбата в Кана Галилейска. И
след очистването на храма, като изгонва от него продавачите, Той казва: "Разрушете този храм и Аз в три дни ще го
съградя". И по-нататък се казва: "Той говореше за храма на
своето тяло". Така че, влизането в храма е вселяване в храма на тялото на Исус, откъдето Той е изгонил с бич всички
тъмни сили, които са обърнали храма на тялото във вертеп.
По такъв начин и Йоан е описал въплътяването на Христа
в тялото на Исус и борбата с тъмните сили, които среща по
пътя на това вселяване.
Такъв е дълбокият окултен смисъл на разказа за изкушението и, паралелно с него, за очистването на храма. С
това Христос обявява война на тъмните сили, които е победил в духовните светове, и сега слиза на Земята, за да воюва с тях и да ги победи, за да освободи както земния свят,
така и човека от тяхното влияние, да пренесе Царството
Небесно, Своето Царство на Земята и в човека. В неговите
обвивки и в неговия аз ще царуват и владеят отсега нататък
силите на Христа, силите на Съществата на Светлината.
Това е смисълът на слизането на Христа на Земята, това е
Неговата мисия.
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6. ПРОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА
Много пъти вече казах, че нямам намерение да тълкувам Евангелията, но искам само да посоча някои моменти
от тях, които ни показват техния окултен произход и окултен характер. Затова сега ще се спра накратко на проповедта на планината, която започва с деветте блаженства.
Когато Христос е говорил или действал, Той не е правил
това случайно или инцидентно, но с всяка Своя проповед
и с всяко Свое действие Той е вливал нови сили в земното
развитие, и специално в развитието на човека. Той ясно
е съзнавал мисията Си, че е дошъл на Земята да постави
началото на една нова епоха в човешкото развитие. Той
знаел повече от всеки друг, че старият цикъл на човешкото
развитие е приключен и започва нов цикъл. Старият цикъл
се характеризира с това, че на човека се е въздействало
отвън чрез норми, закони и правила - това е епохата на
Закона. Със слизането на Христос на Земята тази епоха,
която беше обусловена от определена фаза на човешкото
развитие, беше вече приключена и започваше новата епоха, когато човек трябваше да се развие така, че да действа
вече под вътрешни подбуди, а не под влиянието на външен
закон. Външният закон отстъпваше мястото на вътрешния
закон. Началото и принципите на тази нова епоха Христос
очерта, според Евангелието на Матей, с планинската проповед, която по съдържание отговаря на сватбата в Кана
Галилейска според Евангелието на Йоан. На сватбата в
Кана Христос превърна водата, като символ на простото
човешко съзнание, което определяше епохата на Закона,
на вино, което се явява като символ на пробуждане на самосъзнанието, определящо и началото на новата епоха. С
планинската проповед Той направи същото, като приключи
епохата на Външния закон и обяви епохата на Вътрешния
закон. Затова планинската проповед е епохална и е проповед към възлизащото човечество, което поема възходящия
път на своето развитие и постепенно взема съдбата си в
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свои ръце. Затова са му необходими нови принципи, нови
правила, нови методи, по които да живее и работи. Тези
именно нови принципи, нови правила и методи му бяха
дадени от Христа в планинската проповед, която е неизмерима по своята дълбочина и замах.
Така че, планинската проповед е епохално явление. С
нея се отбелязва началото на една нова епоха, която влиза
в света със слизането на Христа на Земята. Христос не е
само една личност, Той е една творческа сила, която влиза
в живота на човека и човечеството и създава нова епоха в
неговото развитие. До времето на Христа човекът и човечеството се развиваха под влиянието на външни импулси.
Със слизането на Христос на Земята, със силата, която
Той изля в земното развитие, Той стимулира Божествените
сили в човека и от този момент нататък човек започва да
се развива под импулса на Божественото, което е вътре в
него. Това Божествено намира своя върховен израз в това,
което наричаме човешки аз или развитие на самосъзнанието. Учителят казва някъде: "Самосъзнанието - това е зазоряване на Божественото в човешкото съзнание".
Това е именно новото, което влиза в света с идването на Христа на Земята. В миналото законът бе даден на
Мойсей на планината Синай и бе записан на каменни плочи. Тогава народът стоял долу, в подножието на планината,
и се вълнувал какво става горе, на върха на планината,
където Мойсей говори с Бога. Сега, при планинската проповед, Христос е на планината с учениците Си, а долу, в
полите на планината, стои народът и се вълнува, понеже
предчувства, че горе на планината се извършва нещо, което
има отношение и към него. И действително, сега с планинската проповед се извършва нещо, което има отношение към
народа. Затова той се вълнува. С планинската проповед се
дава импулс за развитие на Божественото вътре в човека,
което за в бъдеще ще стимулира човешкото развитие. И
затова Христос, обръщайки се към учениците, им казва:
Досега се казваше от Царството Небесно се открива
това или онова. Но отсега нататък вие ще изживеете
това, когато оставите вашето Божествено Начало
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да говори; вие ще го изживеете в това, което вашето
Аз ви казва. Оттук иде и постоянното повтаряне, което
Христос прави: Аз ви казвам, понеже Христос се чувства
като представител на онази човешка душа, която се проявява в израза Аз ви казвам, Аз присъствам с Моето
пълно Азово съзнание в това. Това не трябва да се взема
повърхностно, което се повтаря на много места в планинската проповед. Когато Христос казва много пъти Аз ви казвам, това е едно повторение, указващо онзи импулс, който
бе вложен в развитието на човечеството чрез Христа.
Ако в тази светлина се чете по-нататък планинската
проповед, ще се почувства, ще се види, че Христос е искал да каже: Досега вие не апелирахте към вашето
Божествено Начало, към вашето аз, но сега чрез това,
което ви донесох Аз, може да добиете Царството
Небесно чрез вашата вътрешна сила, чрез силата на
вашето Божествено Начало.
Целият дух на планинската проповед е проникнат от
новия импулс, който се дава на Божественото в човека.
Проповедта на планината се простира в пета, шеста
и седма глава на Евангелието на Матей. Тя е дадена след
изкушението и призоваването на учениците. Тя е началото
на Христовата дейност, първият мощен импулс, който дава
на човечеството.
Четвъртата глава завършва с думите: "И подире Му
вървяха голямо множество на Галилея и Декапол, от
Ерусалим и Юдея, и изотвъд Йордан". А пета глава започва
с думите: "А Исус, като видя множествата, възкачи се на
хълма и като седна, учениците Му дойдоха при Него. И
като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки: ..." Следват
блаженствата. Не се казва, че народът се е качил на хълма, а само Исус с учениците Си. Народът остава долу. Но
въпреки това в завършването на планинската проповед се
казва: "И народът се чудеше на поучението Му, защото
говореше като един, който има власт, а не като книжниците
и фарисеите". Това е едно привидно противоречие, но то е
именно едно указание, че проповедта на планината е едно
езотерично поучение.
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Има три гледни точки, от които се е разглеждала
планинската проповед в течение на човешкото развитие.
Първото гледище е, че планинската проповед - това са едни
несвързани и повече или по-малко случайно подредени и
едно от друго отделени Христови слова. Второто гледище
е, че с тези първи слова Христос е искал да даде един
вид християнско-морално учение или християнска етика.
Третото гледище е, че планинската проповед е една дълбока езотерична проповед и има отношение към Пътя на
душата към висините на съвършенството.
Както видяхме, планинската проповед започва с думите: "Исус, като видя народа, възкачи се на планината и
седна, и учениците Му се приближиха и ги поучаваше..."
От това е ясно, че проповедта е отправена към учениците,
т.е. към онези, които образуват езотеричната среда, сред
която Христос работи. На тях Той дава основните правила и
методи за Пътя, който има да извървят в процеса на своето
развитие. Но и народът не е безучастен в това, защото се
казва: "Като видя народ, качи се на планината, и там говори
на учениците Си". С това се загатва, че Христос, като вижда
народа, че е без учител и ръководител, качва се на планината и учениците около Него, за да ги подготви за учители
и ръководители на народа. Значи, косвено, проповедта на
планината има отношение и към народа. Следователно проповедта на планината не е едно морално поучение, не е четене на морал, не е основаване на един нов морал, който да
произтича от един външен закон, а произтича от вътрешния
закон на човека. Но когато в човека постепенно се пробуди
самосъзнанието, той осъзнава постепенно своите слабости,
своята изостаналост. Тогава човек започва да чувства какво
голямо разстояние го дели от високия връх на съвършенството. По такъв начин той осъзнава пропастта, която се открива между него и идеала на съвършенството. И човек стои
безпомощен на отсамната страна на пропастта. Пренасяйки
моралната проповед в християнската ера, хората се придържаха още към външния закон, въпреки че времето на
Закона беше вече изтекло. И проповядването на морал
увеличава още повече пропастта. Основаването на морал
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става само там, където се изгражда мост над пропастта. В
проповедта на планината ние виждаме как Христос гради
този мост. Той гради в пропастта, която отделя върха на
идеала от живота. Това е действително основание на морал,
това е мостът на моралното развитие. Христос иска всеки да
намери в себе си моралната основа, върху която да стъпи,
за да отиде към върха на идеала. Затова казвам, че в планинската проповед Христос не е развил една морална или
социална програма. Той не беше законодател като Мойсей,
но Той искаше да насочи погледа на човека навътре в себе
си, където да намери моралния закон. Тук вече човек е мярката. И затова Христос казва: "Всичко, което искате хората
да направят на вас, правете го и вие на тях. Това е законът
и пророците". Разбрано като външно морално правило, то е
било общо за всички религии. Но схванато като наставление
на учениците, на апостолите, които се готвят да бъдат ръководители на човечеството, то е един вид резюме на цялата
планинска проповед и може да се изрази по следния начин:
Всичко, към което искате да водите хората, осъществете го
първо в себе си.
За разбирането на планинската проповед е от значение
да разберем, че тя едно органическо цяло, а не отделни,
случайно изказани мисли. А така ще я разберем, като я
приемем като Път на душата, по който трябва да вървим,
за да стигнем до върха на съвършенството - това е наставление на учениците.
Началото на това Христово наставление започва с думата блажени, която се повтаря девет пъти в Блаженствата.
Заключението е образувано от образа за изграждането на
дома: "Ето защо, който слуша тези Мои думи и ги изпълнява, е подобен на разумен човек, който е съградил своя дом,
своята къща върху скала. И като дойде проливен дъжд и
причини наводнение, и бурята се блъска о дома, той не се
събаря, защото основата му е върху скала. А който слуша
тези Мои думи и не ги изпълнява, той е подобен на неразумен човек, който съгражда къщата си върху пясък. И когато дойде проливен дъжд и причини наводнение и бурята
бушува, тя ще се събори с голямо падане".
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Емил Бок, ученик на Щайнер, който се е занимавал
с разглеждане на Писанието, казва: "Думата блажени ни
отнася до Небесните висини, до които може да се издигне
човешката душа. Образът на съграждането на къщата върху скалата ни довежда до земната основа, в глъбините на
която трябва да слезе това, което трябва да бъде добре основано в човешкото съществуване. От блажените Небесни
висини до скалистата земна основа - този е душевният път
на планинската проповед.
В началото на Своята земна дейност Христос събира
учениците Си на върха на планината, за да ги доведе от
близките до Небето висини близо до човеците в земните
глъбини. Учениците могат да бъдат ръководители на човечеството само в дълбочината, върху скалата на земното
съществуване. Началото на Евангелието показва вече неумолимия, но също и величествен, сигурен реализъм на
християнството. Началото на всеки Път е превъзмогване на
отчуждаването от Земята, от света. Който не търси първо
Земята, скалистата Основа на Живота, той не може да се
стреми към Небето. Той трябва да застане на Земята като
на основа и да отправи погледа си към Висините. Такова
е и значението на гръцката дума антропос, която се превежда с нашата дума човек. В този смисъл човек е същество, което е стъпило с краката си на Земята и е отправило
погледа си към Висините".
Образът на съграждането къщата на скалата не е случаен. Това е съвсем ясно откриване на характера, който
Евангелието на Матей има. Душевният път на Евангелието
на Матей е пътят на човека Петър. Петър, в смисъла на
Евангелието на Матей, е апостолът. Петър значи Скала.
Това име дава Христос на Симон, когато го призовава за
Свой ученик. Планинската проповед довежда учениците до
изживяването на скалистата основа. Тя дава на всички тях
неизказано името Петър, като им дава скалата под нозете.
Земната дейност на Христа е като съграждането на
една къща, на един храм. И като мъдър строител Той слага
първо основите. Петровото естество е свързано със Земята
и със земна твърдост в душата на учениците, и е основата
на храма на човечеството, който Христос гради.
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Планинската проповед е полагане основата на храм.
И Той казва на Петър: "Ти си Петър и на тази скала ще
съградя Моята църква". С това основният камък е положен: скалата първо е подготвена, Симон първо е направен
Петър и с него всички ученици. Това е първият раздел
на възпитанието на учениците. Христос го осъществява в
планинската проповед.
От горната мисъл се вижда, че под Скала Христос
разбира нещо ново, което влиза в човешкия живот. Под
Скала в случая се разбира осъзнаването на Духа във
физическото тяло, проявено като Аз, като самосъзнание.
Върху тази скала Духът, проявен във физическото тяло
- Христос - ще съгради Своята църква. Това е състоянието
на всички ученици. Духът в тях се е пробудил, осъзнал се
е, затова те са Скала, Канара. И когато се казва в гръцката
митология, че Прометей е прикован на скалата, това е пак
същата идея - това е човешкият дух, който се осъзнава в
човешкото тяло, откъдето започва развитието на аза - възкачването на духа.
Много Тайни крие планинската проповед в себе си.
Всяка дума, всяко изречение в нея крие известна Тайна.
Сега няма да се спирам в тълкуването на планинската проповед, но ще направя само една схема, която ни разкрива
композицията на планинската проповед.
Планинската проповед ни рисува хода на съграждането на християнския храм на човечеството до полагането
на основите. Това значи, че най-първо съществува идеята,
която постепенно се въплъщава в материална форма.
Блаженствата и следващите ги непосредствено думи за
Солта на Земята, за Светлината на света, за Града на планината - тези думи показват духовния първообраз на това,
което трябва да бъде съградено. Блаженствата ни рисуват
първообраза на духовния човек. Следващите думи ни рисуват първообраза на духовната общност.
Думата блажени, с който започва планинската проповед, ни издига в духовните висини. Но следващите думи
-" нищите духом", веднага ни смъкват на Земята, защото
нищи съществуват само на Земята. С това ни е показано, че
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планинската проповед води от Небето на Земята, където е
Скалата, защото на Земята трябва да бъде съграден новият
храм на човечеството, основите на който Христос полага с
планинската проповед.
Деветте блаженства и думите за Солта, Светилото и
Града на планината са последвани от една група свързани
в себе си раздели върху Закона. От 6-те раздела, последните
пет ясно са свързани един с друг с това, че всичките започват по един и същ начин: "Чули сте, че е речено..., но Аз
ви казвам..". Също така, от тези пет раздела първите три са
свързани в едно цяло с това, че при тях първото изречение
съдържа думите: "на древните". "Чули сте, че е речено на
древните..., но Аз ви казвам..".
По този начин виждаме, че това, което се говори в петата глава, се оформява в три групи, както следва:
1. Деветте блаженства;
2. Думите за Солта, Светлината и Града и свързаното
с тях;
3. Думите за възобновяването на Закона.
Останалата част на планинската проповед, която се
простира в шеста и седма глава, е съставена също от три
групи раздели, които се състоят от по три части.
Първата група обхваща разделите за даването на милостиня, молитвата и поста. Втората група съдържа едно
тайно предупреждение, започващо с едно не: Не събирайте съкровища, не се грижете, не съдете. И третата група има задача да изкаже три съобщения за новия живот в
Духа: молитвата като път към духовната област; вратата
като начало на духовната област; различаването на духовете като оръжие на духовната област.
Казаното дотук за планинската проповед показва, че
цялата проповед може да се представи в следната схематаблица:
1. Деветте блаженства, които се групират на три групи
по три блажества.
2. Думите: "Вие сте Солта", "Вие сте Светлината на света", "Град на планината не може да се укрие".
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3. Установяването на Закона.
Христос казва: "Аз не дойдох да разруша Закона, но да
го изпълня".
"Чули сте, че е казано на древните: "Не убивай", но Аз
ви казвам..."
"Чули сте, че е казано на древните: "Не прелюбодействай", но Аз ви казвам..."
"Чули сте, че е казано на древните: "Не престъпвай
клетвата си", но Аз ви казвам.."
"Чули сте, че е казано на древните: "Око за око, зъб за
зъб", но Аз ви казвам..."
"Чули сте, че е казано: "Обичай ближния си, мрази врага си", но Аз ви казвам.."
4.Три групи от по три раздела:
- Първа група:
Когато давате милостиня;
Когато се молите;
Когато постиш.
- Втора група:
Не събирайте съкровища;
Не се грижете;
Не съдете.
- Трета група:
Искайте и ще ви се даде;
Влезте през тясната врата;
Пазете се от лъжливите пророци, различавайте духовете.
Ако се спрем по-конкретно на третия раздел за изпълнението на Закона, то ще видим, че убийството има
отношение към тялото, прелюбодейството има отношение
към душата, а лъжливата клетва има отношение към духа.
Следващата част от този раздел има отношение към закона
на Съдбата, изложен в първото изречение: "Око за око"
- към индивидуалната съдба на човека, за която се грижат
ангелите. А второто изречение: "Обичай ближния си, мрази
врага си" - се отнася до народната съдба, която се управлява от архангелите. Това е външно проявление на този
закон. Но той има и вътрешно мистично проявление.
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Отнесен към вътрешния живот на човека, законът за
убийството се изразява в задушаване на духовното чрез
телесното. Когато човек дава превес на телесното, с това
той убива духовното в себе си. Планинската проповед определя три степени на убиване. Тези степени на убиване са
изразени с думите: Който се гневи на брата си, който
казва на брата си рака, и който казва на брата си
безумни. Така гневът убива личното в човека и достига
до една криза в развитието, при която човек излиза вън
от своя път. С втория вид убийство се засяга целия народ
- защото синедрионът е представител на народа. Това е
убиване на човека в човека, с което са засяга целия народ.
Третият вид убийство, при което човек казва на брата си
"безумни", има отношение към цялото човечество и затова
го очаква ад - най-тежкото наказание.
Прелюбодеянието е омърсяване на духа чрез низшия
духовен елемент. Всяко смесване на низшето душевно с духовното, всяко въвличане на духа в нечистотата на низшето,
е прелюбодеяние. Това става с примесването на нечистите
чувства на удоволствия с духовните стремежи, невярност
спрямо посятите и заченати в душата семена да Духа.
Непосредствено след думите за прелюбодеянието стоят думите: "Ако дясното око те съблазнява, извади го и го
хвърли..., ако дясната ръка те съблазни, отсечи я и я хвърли
от себе си..." Интересно е защо става дума за дясното око
и за дясната ръка. Човек гледа и с двете си очи и действа
и с двете си ръце. Значи тук има скрит по-дълбок смисъл.
Човешкото тяло е поляризирано на положително и отрицателно, на мъжко и женско. Дясната страна е положителна,
мъжка, а лявата е отрицателна - женска. Дясната ръка е,
която напада, а лявата (женската) е, която отстъпва. В дясната страна се изразява по-силно стремление към земното,
докато в лявата страна се изразява бягството от земното,
стремеж към психичното. Затова можем да кажем, че десните око и ръка, дясната страна въобще, увлича духовното
твърде надолу в земното, както по отношение на познанието чрез окото, така и по отношение на действието чрез
ръката. Ето защо дясното око и дясната страна са прелю174
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бодействащите. И да се отсекат не подразбира физически,
но се подразбира техният стремеж да бъде насочен нагоре,
вместо надолу. Тогава те ще издигнат духовното по-високо,
вместо да го въвличат в земното.
Следващата мисъл е за клетвата, за заклинанието, магьосничеството. Това е властване над духа на даден човек
от страна на духа на друг човек. С клетвата, със заклинанието, се призовава един по-висш свят да вземе участие в
нашите действия и отношения. Човек апелира към Бога,
към възвишените същества, че това, което говори, е вярно.
В този смисъл клетвата е била един съд на Бога. И когато
човек се. кълне лъжливо, той е пострадвал, защото е получавал удара на своята клетва. И сега Христос казва: Не се
кълнете, не заклинайте. Отсега нататък човек няма
да апелира към висшия свят на свидетелство, но в
себе си, в своя дух той ще знае прав ли е или не е, и ще
казва само да или не. Но отсега нататък прегрешението
на клетвата не е само външно, но и вътрешно. Всяка духовна нескромност, всяко духовно възгордяване, всяко превъзнасяне, всяко прекомерно обещание, всяко вземане на
решение, което не се изпълнява, е една клетва и е престъпление, което носи след себе си обратен удар на съдбата.

7. ТАЙНАТА НА ДЕВЕТТЕ
БЛАЖЕНСТВА
Учителят е говорил специални беседи почти върху всеки стих от планинската проповед, в които е развил обширно
идеите, вложени от Христа в нея. Говорейки специално за
блаженствата, Той казва: "Христос, в Своята проповед на
планината, започва с деветте блаженства. Блаженствата, за
които Той говори, имат отношение към друг свят, те не се
отнасят към земния живот. За земния живот Христос казва: Вие сте Солта на Земята". В друго изказване Той казва:
"В деветте блаженства Христос е дал правила, как човек
трябва да живее. Деветте блаженства - това са девет опор175
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ни точки, върху които трябва да се съгради вашият живот.
Върху тях трябва да се гради и съвременният обществен
живот, и семейството".
Тези две мисли на Учителя показват, че деветте блаженства имат както езотерично значение като Път на душата
към съвършенство, така имат и свое екзотерично значение,
като правила и норми както за индивидуалния, така и за
обществения живот на съвременното човечество. Това се
отнася и за цялото Евангелие. То има една външна страна,
в която е изнесено моралното учение, което хората трябва
да следват, за да живеят разумно. Но то има и една вътрешна страна, в която се разкриват много от космичните и
мистични Тайни, в които се очертава Пътя към съвършенство, в които се очертава Пътя на ученика към Посвещение.
Но нещата са дадени така забулено, че трябва да се вдигне
булото, за да се открие този Път.
След като разгледахме накратко общия характер на
планинската проповед, сега ще се спрем по-конкретно върху деветте блаженства.
Блаженствата не са случайно девет. Това показва, че
те образуват заедно един духовен организъм. Те са като
девет члена на едно тяло. Заедно, те образуват образа на
духовния човек. Човекът в своя строеж е съставен от девет члена. Тялото в своето проявление е тройно - физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло. Душата в своето
проявление също е троична. Трите проявления на душата
са сърцето, умът и волята, или съзнанието. Тези три проявление на душата са обединени от това, което наричаме
човешки аз. Също и Духът е троичен в своето проявление.
Индуската философия нарича трите члена на Духа Манас,
Будхи и Атма. Западната окултна наука ги нарича Духовно
Себе, Дух-Живот и Човеко-Дух. Учителят казва, че това са
трите безсмъртни тела, с които човешкият Дух се облича и
ги нарича тяло на Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на
Истината. Той казва, че този въпрос принадлежи към една
от най-дълбоките Тайни на окултната наука.
Така че, деветте блаженства имат отношение към деветте члена на човешкото същество. С тях е показано как
човек може да бъде блажен, като приеме Духа в себе си.
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На каквото разстояние се намират деветте блаженства
от началото на Евангелието на Матей, на такова разстояние от неговия край намираме една част, която се състои
също от девет члена, които отговарят точно на групата на
блаженства. Това са деветте горки (23,13-36). Христос казва
блаженствата на учениците, на носителите и ръководителите на възлизането на света, на новото творение. Деветте
горки са отправени към книжниците и фарисеите, носителите и ръководителите на гибелта на света, на умирането на старото творение. Докато блаженствата ни насочват
към съграждането на небесния Ерусалим, то произнесените
горки в оплакването в Христовото пророчество са за гибелта на земния Ерусалим. В 37-ми и 38-ми стихове на 23-та глава, непосредствено след изказването на горките, Христос
казва: "Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който убиваш пророците
и с камъни убиваш проводените до тебе, колко пъти исках
да събера чадата ти, както квачката събира пилците под
крилата си, но вие не искахте. Ето, домът ви ще бъде напълно разрушен".
Така че, блаженствата имат значение към съграждането на новия Ерусалим, а изговарянето на горките имат
отношение към разрушението на земния Ерусалим.
Сега накратко ще разгледам деветте блаженства като
членове на един организъм, като всеки път към дадено блаженство ще цитирам съответстващото горко за сравнение.
Първо блаженство: "Блажени нищите духом, защото е
тяхно Царството Небесно".
Първо горко: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, които затваряте Царството Небесно пред человеците.
Вие не влизате в него и искате да попречите и на онези,
които искат, да влязат".
Съответното горко при Лука гласи: "Горко вам, книжници, защото сте отнели ключа на познанието. Вие не влизате и пречите на онези, които искат, да влязат". (11,52)
В миналото човек е бил във връзка с духовния свят,
затова е бил богат духом, поради връзката си с възвишените същества, с Духа. Но след като се прекъсва тази връзка, вследствие на втвърдяването на човешкото тяло, човек
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е станал беден духом, който иска, търси Духа. Но чрез
импулса, който Христос донесе за човека, чрез енергията,
която Той внесе в живота на човека, той може да изживее
в себе си Духа, проявен в неговия аз.
Тогава първото блаженство може да се преведе така:
Блажени бедните духом, защото те сега в себе си ще
намерят Царството Небесно - Духа. Това е новата истина, новото положение на физическото тяло, което е бедно
духом, поради факта на прекъсване на връзката с Духа.
Но сега, чрез импулса на Христа, то добива възможност да
намери Духа в собствените си глъбини.
Така че, някога е имало един богат живот на човешката душа, което е богатството на крепящите душата духовни сили. Някога е имало един ключ на познанието.
Човечеството е притежавало това богатство по силата на
своето детство. Със завършване на детските години на човечеството, настъпва и краят на онова подарено духовно
богатство и човек се сблъсква с твърдия камък на земното
тяло. Той иска да хване нещо живо, а хваща нещо мъртво.
Той се намира в студения, изоставен от Духа земен дом.
Сега пред човека остават две възможности, които са изразени в първото блаженство и в първото горко - да съзнае,
че е обеднял и да проси, да търси Духа и така се превръща
в човек, копнеещ към Духа, в един просещ Духа. Това е изразено в първото блаженство. Или да се превърне в човек,
който отрича Духа или най-малко отрича възможността за
връзка с Духа. Те са бедните духом, но се мислят за богати
и затова стават фарисеи и лицемери. За тях се отнася първото горко, когато към търсещите духом се отнася първото
блаженство.
Второ блаженство: "Блажени скърбящите, защото те ще
се утешат".
Второ горко: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, които изпояждате домовете на вдовиците и правите
дълги молитви. Вашата гибел ще бъде толкова по-голяма".
Скръбта произхожда от тежестите, които животът носи.
Тази скръб произхожда от материалните потребности на
живота. Душевно-духовното е подемната сила, която про178
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тиводейства на чисто материалното, създавайки лекотата в
живота. Тежестта на физическия живот се чувства толкова по-силно, колкото повече човек е обеднял духовно. Но
в човека има и друга една сила, с помощта на която той
носи бремето и тежестите на живота и на съдбата. Тази е
силата, която свързва душата с тялото и тя се изразява в
характера на човека. Колкото по-силен характер има един
човек, толкова повече той носи скърбите и страданията на
човечеството, защото той притежава истинско състрадание;
защото има едно състрадание, което лесно се превръща в
сантименталност. За първия род състрадание, с което човек
скърби за страданията на хората, се говори във второто
блаженство. Благодарение на него той разбира страданията
на хората и се стреми да им помогне.
Тази сила, която свързва душата с тялото, окултната
наука нарича етерно тяло. То обуславя характера на човека. В това етерно тяло се намира принципа на болката, на
страданието. Едно същество, което има астрално тяло, може
да страда само чрез повреждане на етерното тяло. Затова
второто блаженство гласи: "Блажени скърбящите, защото
те ще се утешат." Те могат да бъдат утешени, защото чрез
Христа една нова сила е била донесена за етерното тяло. И
когато свържат своя живот с Христа и се изпълнят с новата Истина, те ще изживеят в себе си утеха за всяка скръб
и страдание. А фарисеят не носи страданието на другите
хора, но той се обогатява материално от страданието на
хората. Той чувства неговата сила да расте, колкото повече
страданието кара хората да се нуждаят от него. Затова към
него се отнася второто горко.
Трето блаженство: "Блажени кротките, защото те ще
наследят земята."
Трето горко: "Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото преминавате суша и море, за да направите макар и един прозелит. И когато е станал такъв, вие правите
от него чадо на ада."
Като се говори за кротост, тук не се разбира овчедушие,
но се разбира едно състояние, при което човек е господар
на всички свои страсти, инстинкти, вълнения: гняв, възбу179
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да, ярост и пр. Кротък е онзи, който има пълно самообладание и пълна власт над себе си. Той не се стреми да владее
другите, но владее напълно себе си. И Христос казва за
Себе Си: Елате при Мене, защото Аз съм кротък и
смирен. Кротост и смирение вървят заедно. Само такъв
човек, който има пълно самообладание, който е кротък и
смирен, може да бъде истински ръководител и учител на
хората. Във всяко ръководство и властване, където липсва самообладанието и кротостта, се намесва жаждата за
власт и насилие. Това изпъква особено в религиозния живот. Онзи, който няма самообладание и не е хармонизирал
своя душевен живот, се проявява външно като фанатик.
Всеки стремеж да се правят прозелити и всичко пропагандно в религиозна дейност, е жажда за власт, произтичаща от
липсата на кротост, на самообладание. Всяко проповядване
на хората, което им насочва вниманието на тяхната греховност, е скрита жажда за власт.
Според окултната наука това блаженство има отношение към астралното тяло, което е носител на инстинктите,
вълненията, страстите, гнева и егоизма. И в миналото, когато човек е искал да се справя с тези сили на астралното
тяло, за да влезе във връзка с духовните светове, той се е
подлагал на известна процедура, която умъртвявала вредните инстинкти в астралното тяло. Но сега, след слизането
на Христа на Земята, човек получава в своята душа силата да обуздае инстинктите и страстите на своето астрално
тяло и да ги укроти. Ето защо, новата Истина по отношение
на астралното тяло гласи: Блажени са онези, които са
кротки, благи, чрез самите себе си, чрез силата на
своята душа, защото те ще бъдат онези, които ще
наследят
Земята.
Четвърто блаженство: "Блажени гладуващите и жадуващите за Правдата, защото те ще бъдат наситени."
Четвърто горко: "Горко вам заслепени водители, които
казвате, че трябва да се кълнем не в храма, а в златото на
храма. Безумни и слепи вие, които казвате, че не трябва да
се кълнем в олтаря, а в жертвата на олтаря. Вие безумни
и слепи."
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Първите три блаженства имат отношение и говорят за
обвивките на човешкото същество, за неговите тела, които
се носители на неговата вътрешна същност.
Втората група от блаженства и горки имат отношение
към душевния живот на човека, към вътрешните силови
течения, които оживяват душевно човешкия организъм.
Както във физическото тяло кръвоносната система прониква и оживява всичко, така и тези човешки душевни течения.
Тази душевна същност има в себе си един елемент, който
се стреми навън, един елемент обусловен в самия себе си
и един елемент, стремящ се навътре. В обикновения говор
тези три елемента на душевния живот обикновено наричаме сърце, интелект и съзнание или воля. В западната
окултна наука ги наричат Сетивна душа, Разсъдъчна душа
и Съзнателна душа.
Четвъртото блаженство има отношение към човешкото
сърце. Когато човек иска да изживее в себе си Христа, в
своето сърце той трябва да изпитва такъв порив, .какъвто
несъзнателно изпитва в своето тяло, когато чувства глад и
жажда. Той трябва така да гладува и жадува за душевното,
както тялото гладува и жадува за храната и питието. Това,
което човек може да постигне благодарение на факта, че в
него живее Христовата сила, можем да го наречем в широк
смисъл жажда за Правда. И когато в своето сърце човек се
изпълни с Христовата сила, той може да постигне, да намери в себе си възможност да утоли своята жажда за правда.
Който преминава през своя живот като през един храм, където би искал да приеме всичко земно като хляба и виното
на олтаря, той е истински религиозен човек. Религиозността
е въздухът, в който той живее.
Противоположно на това е фалшивата религиозност,
която счита като съществено това или онова, които съвсем
не са съществени, издава отделни предписания и правила,
с което създава почва за една псевдорелигиозност, за религиозно важничене, лицемерие и нетолерантност. За такива
се отнася четвъртото горко.
Петото блаженство: "Блажени милостивите, защото те
ще бъдат помилвани."
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Пето горко: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, които давате десятък за ментата, копъра и кимиона и
оставяте най-важното от Закона: правосъдието, милостта и
вярата. Това трябва да правите, но и другото да не оставяте.
Вие, слепи водители, които прецеждате комара, а камилата
поглъщате."
Петото блаженство стои в средата на блаженствата и то
отговаря на средата на човешкото същество, която е онази
точка от човешкото същество, която поддържа равновесието
между телесните части и стремящите се към външния свят
душевни части от една страна, и онази душевна част, която
е насочена навътре и е във връзка с Божественото - основаващият се в самия себе си аз. Тук човек се научава да
проявява индивидуално чувство на Любов, независимо от
всички традиционни отношения. Това е Любовта на душа
към душа, която извира от самото Божествено естество на
душата. Така Любов може да има само онзи, който е намерил себе си, който е разкрил Бога в себе си. Но който е
намерил и познал себе си, той е познал и Бога, и с това
намира и другия човек, понеже Бог живее в душата на
всички хора.
Това блаженство се отнася до това, което обикновено
наричаме интелект, което в западната окултна наука наричат Разсъдъчна душа. Тук изпъква с голяма сила азът на
човека, който обединява трите страни на душевния живот на
човека. Тук се пробужда самосъзнанието в неговата пълна
сила. Когато това самосъзнание, когато този аз е проникнат
от Христовата сила, той развива в себе си онази добродетел,
която наричаме милосърдие, която е свободен дар от човек
към човек. Това е онази добродетел, която минава от човек
към човек и се връща към този, от когото е излязла. Затова
е казано: "Блажени милостивите, защото те помилвани ще
бъдат". Това, което правим на другите, то се връща към нас.
Онзи, който е приел Христовата сила в себе си, той е, който
дава свободно на другите безкористна Любов, и това му се
връща. А онзи, който не е приел Христовата сила в себе си,
със своя интелект той се придържа само към формалната
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страна на Закона. И тогава между човек и човек не царува
милосърдие, а формална любезност и етикеция, която почива на безброй правила на общественото поведение. Това са
книжниците и фарисеите, за които се отнася петото горко,
които се придържат към буквата на закона.
Шесто блаженство: "Блажени чистите по сърце, защото
те ще видят Бога."
Шесто горко: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото очиствате блюдото отвън, а вътре е пълно с
неправда и грабеж. Фарисеи, о слепи, очисти първо чашата
и блюдото отвътре, за да бъде чиста и външността."
Това блаженство се отнася до това, което наричаме
Съзнателна душа или просто съзнание на човека. То е
това, което Учителят нарича Разумно сърце. В настоящата
епоха азът се проявява с всичката си сила в човешкото
съзнание. Онзи, който приеме в себе си Христовата сила,
вливайки своя аз в Разумното сърце и изживявайки за
пръв път своя дух в неговата чиста форма, той ще стигне по този начин до Бога, Който живее дълбоко в него.
Когато изживява в себе си Христа в своето Разумно сърце,
човек ще види Бога. Понеже азът във физическото тяло
се изразява чрез кръвта, а кръвта се разнася чрез сърцето
под влияние на космичния ритъм, то когато човек пречисти кръвта си, той ще пречисти и сърцето си, и тогава чрез
Христовата сила, която е приел в себе си, ще види Бога в
себе си.
Без вътрешна чистота човек не може да се развива
правилно в окултния Път. Затова въпросът за чистотата
не е само морален, но и духовен проблем. Когато човек
придобие вътрешна чистота на сърцето, то се превръща в
Разумно сърце, при което става съединение на съзнанието
на ума и съзнанието на сърцето. Само когато човек съедини, хармонизира ума и сърцето си, той може да постигне
тази чистота, за която копнее. Тогава в човека се отразява,
оглежда Божественият свят и човек вижда Бога.
Фарисеите са тези, които се стремят само към външната чистота, към тях се отнася шестото горко.
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И Гьоте, който е познавал този закон, казва в едно стихотворение:
"Светът на духовете не е затворен,
затворена е твоята уста, мъртво е сърцето ти,
стани, ученико, изкъпи усърдно земните гърди
в утринната зора."
С това Гьоте призовава за изкъпване, чрез което сърцето
става чисто и се пробужда като око. Той казва още: "Светла
мисъл, чисто сърце - това е, което трябва да молим от Бога."
С тази мисъл той ни разкрива духовният смисъл на шестото блаженство и отваря път за една християнска теория на
познанието, за свръхсетивното, за виждането на Бога.
Вътрешният живот, обърнат правилно навън, това е
благочестивият живот, гладът и жаждата за Божественото.
Вътрешният живот, обусловен в самия себе си, се проявява като милосърдие. Това е чистото сърце, което отразява
Божествения свят и Живот в себе си.
Седмо блаженство: "Блажени миротворците, защото те
ще се нарекат Синове Божии."
Седмо горко: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, които сте подобни на варосани гробници, които отвън
изглеждат хубави, но вътре са пълни с кости на мъртви и
всякаква нечистота. И вие пред человеците се показвате
благочестиви, но вътре сте пълни с лицемерие."
С това блаженство ние навлизаме в третата тройка блаженства, които имат отношение към Божествената природа
на човека, която е троична в себе си. Това са трите безсмъртни тела, в които се облича човешкият дух постепенно в процеса на развитието. Учителят ги нарича тяло на
Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на Истината. Западната
окултна наука ги нарича Духовно Себе, Дух на Живота и
човешки Дух. В индуската философия ги наричат Манас,
Будхи и Атма.
Христос в трите последни блаженства ги нарича Мир,
Правда и висше Аз. Мирът се явява като резултат, когато
душата в своите най-висши проявления се свързва с Духа.
Тогава в душата настава такъв Мир, какъвто тя не е поз184
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навала дотогава. Тогава у нея утихват всички бури и вълнения. Това блаженство се отнася до това, което се нарича
Духовно Себе, което се ражда от свързването на човешката
душа с човешкия дух. Това е едно състояние, което малцина хора в днешната епоха са достигнали. Те са такива,
които са приели в себе си Божествения Дух, станали са
външен израз на Божественото. И затова те са постигнали
вътрешен Мир, понеже са съединени с Бога. Затова се наричат Синове Божии. А мирът на фарисеите е мирът на
гроба. Зад него се крие човекът-скелет. Вътрешното умиране, духовната смърт се представя външно лъжливо като
мир. Затова Христос казва: "Вие сте гробници варосани."
Осмо блаженство:"Блажени преследваните заради Правдата, защото е тяхно Царството Небесно."
Осмо горко: "Горко вам фарисеи и книжници, лицемери, които издигате гробници на пророците и украсявате
гробниците на праведните и казвате: Ако ние бихме живели
във времето на нашите отци, не бихме се провинили заедно с тях в кръвта на пророците. Така вие свидетелствате
за себе си, че сте чада на тези, които убиваха пророците.
Хайде, допълнете и вие мярката на вашите бащи."
Това блаженство има отношение към онзи принцип на
човешкия дух, който наричаме Божествена Мъдрост или
Дух на Живота - Будхи. Това са онези хора, в които Духът
е напълно проявен, които са малцина в света. Понеже те са
отделни избраници и другите хора не могат да ги разберат,
вследствие на което ги преследват. Правдата е външното
проявление на Любовта и Мъдростта. Това е Божествената
Справедливост, която разпределя благата между всички същества. Когато човек достигне до това състояние, да прилага Божествената Правда в света, той намира Царството
Небесно в себе си. Той е възстановил Правдата в себе си
и работи за нейното възстановяване в света, като работи
върху тези, които са готови да служат на Любовта, изявена като Правда в света. Това са тези, които са изработили
тялото на Мъдростта в себе си, което е преобразеното етерно тяло. Докато духовното Себе е преобразеното астрално
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тяло, а тялото на Истината, което е най-висшето проявление
на човека, е преобразеното физическо тяло.
Учителят, говорейки по този въпрос, казва: "Аз давам
нов превод на трите съществени тела и ги наричам тяло на
Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на Истината. Тялото
на Любовта е истинското тяло на човека, което никога не
умира. То сега се гради. Сложени са само неговите основи.
Що се отнася до другите две безсмъртни тела - тялото на
Мъдростта и тялото на Истината, те съществуват още само
като зародиши. За тяхното развитие ще дойдат в бъдеще
специални епохи."
"Целият живот на човека - във физическия, астралния,
менталния и причинния светове - има само една цел: да
приготовлява материал за изграждане тялото на Любовта.
И когато Аз говоря за Любовта в човека, подразбирам изграждането тялото на Любовта. Тогава едва човек ще възкръсне и ще заживее Вечния Живот."
Тялото на Любовта е това, което се нарича духовно
Себе или Манас; тялото на Мъдростта е това, което се нарича Дух на Живота или Будхи, а тялото на Истината е
това, което се нарича човешки Дух или Атма. Учителят го
нарича още Божественият Дух в човека.
Девето блаженство: "Блажени сте, когато хората ви
похулят и ви гонят заради Мене и говорят всякакво зло
против вас на лъжа. Радвайте се и веселете се, защото ще
получите добра заплата на Небето. Затова преследваха и
пророците, които бяха преди вас.
Девето горко: "Вие змии и рожби ехидни, как ще избегнете осъждането на ада, защото ето, Аз провождам при
вас пророци, мъдреци и книжници. Едни ще убиете, други
ще разпиете, трети ще бичувате в съборищата си и ще ги
преследвате от град на град, за да дойде върху вас всичката праведна кръв, която е пролята на Земята, от кръвта
на праведния Авел до кръвта на Захария, сина на Верекия,
когото убихте между храма и олтаря. Истина, казвам ви, че
всичко подобно ще дойде върху този род."
Това блаженство има отношение към най-висшата
Божествена природа на човека, към изграждане тялото на
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Истината, с което човек става свободен гражданин на
Божествения свят. Това тяло е тялото на Възкресението
- преобразеното и одухотворено физическо тяло. Тук
ученикът стои пред най-висшата Христова магия - превръщане на преходното, тленното в непреходно, нетленно. Това е дълъг процес, процес на Вечността. Ето защо
горкото засяга всички черномагьоснически деяния
на фарисеите, които стоят срещу Христовата магия на
Възкресението. Последното горко, както и последното
блаженство имат едно начало, различно от това на предидущите. Горкото започва: Вие, змии и рожби ехидни.
Христовият ученик приема Възкръсналия в своето същество, даже ако за това трябва да понесе смърт. Това
е последният, най-голям изпит на ученика, когато той
минава през Голгота, след което следва Възкресението.
А фарисеят се превръща в черен маг - той убива и
разрушава. Така че, Смъртта стои или в служба на
Възкресението - тогава той я носи като мъченик, или
стои в служба на демонизма - тогава тя се упражнява от
убийци, от екзекутори. Понасянето на смъртта води до
Възкресението и съграждането на небесния Ерусалим.
Демоничното убийство, храмовото убийство води до гибелта, до разрушението на Ерусалим.
С тези блаженства Христос, по един чуден, гениален
начин, е изразил как се развива азът, когато той се изпълва с Христа и как този аз се изразява в различните членове на човешката природа. Тези блаженства изразяват
по величествен начин, как действа Христовата сила върху
деветте члена на човешкото същество. Първо е показано
как действа настоящето, а след това как ще действа в
близко бъдеще и след това" - в по-далечно бъдеще.
Блаженствата ни показват как геният на Христа е
съчетал в тях външните правила за живота и духовния
Път на човека, под влиянието на прогресивно действащата Христова сила в човешката душа, която постепенно
преобразява и прави човека Син Божи, и го въвежда в
Царството Небесно, което той открива в самия себе си.
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8. ТАЙНАТА НА МОЛИТВАТА
"ОТЧЕ НАШ"
В средата на планинската проповед, в шеста глава,
Христос, като учи учениците Си как да се молят, дава молитвата "Отче наш". Преди да даде молитвата, Той казва:
"Не бъдете като фарисеите, които се молят по мегданите
и улиците", но казва: "А ти като се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като затвориш вратата, помоли се
на своя Отец, Който е в тайна. И Отец ти, Който вижда в
тайна, ще ти въздаде наяве".
В тези няколко думи е показано каква трябва да бъде
молитвата на ученика. Като се казва: "Влез във вътрешната си стаичка", подразбира се: вглъби се в себе си, като
затвориш вратата, т.е. като се изолираш чрез концентрация
от всички външни впечатления. "Помоли се на своя Отец,
Който е в тайна" - този Отец, това е Бог в човека, Който е
скрит дълбоко в човешката душа.
Такава молитва е едно вътрешно съсредоточение, един
вътрешен разговор на душата с Бога, при който разговор
тя получава известни откровения, в зависимост от степента на своето развитие. Този род молитва на изток наричат
медитация.
След това, като казва да не се молим като езичниците
с много думи, Христос казва: "Защото Отец ви знае, от що
се нуждаете, преди вие да Му искате".
За пояснение на тази мисъл Учителят казва следното:
"Да, Бог знае нашите нужди, приготвил е благата за нас, а
ние като се молим, отиваме да си вземем тези блага. Защото
Бог е приготвил това, което ни е нужно, но Той няма да ни
го донесе, а ние трябва да отидем да го получим от Него.
А това става чрез молитва".
След това Христос казва на учениците как да се молят,
като им дава молитвата "Отче наш". За молитвата "Отче
наш" Учителят казва, че тя е най-добрата молитва, която
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съществува в света. След нея иде "Добрата молитва", която
е дадена от Учителя. За "Добрата молитва" Учителят казва,
че в нея има десет ключа, които представят десет възможности за постижения.
В следващите редове ще разгледам накратко окултното значение на молитвата "Отче наш", както Учителят
я е изяснил. Преди да започна разглеждането трябва да
кажа, че всяка дума в тази молитва има дълбоко съдържание и смисъл.
Така молитвата започва с думите: "Отче наш". Това показва, че Бог е наш баща и всички хора имат Божествен
произход. Във всеки човек са скрити Божествени възможности и като така, всеки човек е Син Божи. Щом всички
хора са деца на Бога, тогава те са братя и сестри помежду
си. А щом са братя и сестри, благата на живота са общи за
всички и интересите са общи.
По-нататък се казва: "Който си на Небето..." Под Небе
в случая се разбира Божественият свят, който е основа на
нашия видим свят. Защото светът не е нещо мъртво, не е
един мъртъв механизъм, но зад него има една Разумност,
едно Небе. Така че, Небето не е нещо откъснато от физическия свят. Силите, които ръководят явленията във физическия свят, идват от Божествения свят, от Небето. Това
е Разумното, което ръководи явленията в Природата и в
живота. Зад всичко, което виждаме в Природата, са силите
на Небето, т.е. Божественият свят. Бог е Основата на цялото Битие. Навсякъде зад видимите форми трябва да видим
присъствието на Бога.
Думите: "да се освети Името Твое" имат отношение към
Любовта, защото е казано "Бог е Любов". Следователно
Името на Бога е Любов. И когато проявяваме Любовта, ние
осветяваме Името Божие. Когато произнасяме думите "да
се освети Името Твое", с това се подразбира следното:
Господи, нека Твоята Любов да протече през всички сърца. Нека всички същества да станат същества
на Любовта. Нека Твоята Любов залее света. Затова
Учителят казва: "Нашият живот на Земята ще придобие
смисъл само тогава, когато проявим Божията Любов, когато
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влезем във връзка със силите на Любовта. Тогава ще бъдем в Истината, която ще ни разкрие красотата на Живота.
Това значи да осветяваме Името Божие - да проявяваме
Божията Любов."
Думите: "да дойде Твоето Царство" имат отношение
към Мъдростта. Когато говорим за Царството Божие, разбираме приложение на Любовта чрез Мъдростта. С думите
" да дойде Твоето Царство" ние искаме да ни се даде
Мъдрост, която да ни посочи методите за приложение на
Любовта. Мъдростта, Божествената наука ни дава знание,
за да разбираме законите, върху които е съграден Животът.
Затова Учителят казва: "Като станете ученици на Великата
Божествена Школа, ще започнете да изучавате Великата
Божествена наука. Знаете ли какви велики перспективи за
знания, за красота, за наука, за изкуство, за поезия и за
какво ли не още има във Великата Божествена наука".
Думите: "да дойде Твоето Царство" имат връзка
и с Божествената Правда, която произлиза от Любовта и
Мъдростта. Затова е казано в Писанието: "Търсете първом
Царството Божие и неговата Правда, и всичко друго ще ви
се приложи". Правдата подразбира на всяко същество да му
се даде това, което Бог му е определил, понеже Бог живее
във всяко същество. Правдата иска равно разпределение
на благата между всички същества. Само така ще дойде
Царство Божие.
Следващите думи: "да бъде Твоята Воля" имат отношение към Истината. Волята Божия се състои в това, да
дадем възможност на Бога да се проявява все повече в нас.
Това е целта и същността на развитието - да се изявява
и проявява Бог. В изпълнението на Волята Божия преди
всичко влиза проявлението на Любовта, защото като я проявяваме, ние проявяваме Бога в нас.
Изпълнение на Волята Божия подразбира да работим
за развиването на всички дарби и заложби, на всички добродетели, които Бог е вложил в нас. Да служим на Бога,
това значи още да станем съработници на Бога. И когато
станем съработници на Бога, тогава нашите желания сами
по себе си ще се реализират. Затова Учителят казва: "Какво
190

Историческият път на Бялото Братство
значение има изпълнението на Волята Божия? - Когато
Божията Мисъл е насочена към вас, всичко каквото желаете, ще се реализира. А за да бъде Божията Мисъл насочена към вас, вие трябва да имате желание да изпълнявате Волята Божия." Учителят казва още: "Започнем ли да
работим за Бога, всички наши желания, които се отнасят
не до нашия личен живот, но до живота на нашата душа и
на нашия дух, ще се постигнат. Ако ние вършим всичко за
Бога от Любов, знаете ли какъв преврат ще стане в умовете
и сърцата на всички хора?"
" Както на Небето, така и на Земята." Горе на
Небето съществува идеален ред, има идеални условия. Онзи
ред, който съществува горе, трябва да слезе и на Земята.
Горе на Небето напредналите същества са приложили в
живота си Любовта. Мъдростта и Истината. Като приложим
тези принципи тук на Земята, този ред, това Царство ще
слезе и на Земята.
Думите: " Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес"
се разбират и в буквален, и в преносен смисъл. В буквален смисъл разбрани тези думи показват, че ние имаме
съзнание, че всичко, с което разполагаме на Земята, е дар
от Бога. В преносен смисъл под " Х л я б наш насъщен" се
разбира още и Словото Божие. В окултната наука Хлябът е
символ на Словото Божие. Един от начините, по който Бог
ни говори отвътре, са т.нар. подтици на Духа.
В разговор с брат Боев, Учителят му е казал: "Кое е
главното условие за повдигането на човека? - Постоянно
идват в нас подтици на Духа. Те са главните стимули за нашето повдигане във великия Път на съвършенството. Ние
трябва да се вслушваме дълбоко вътре в себе си, за да доловим тези подтици, които идват отвътре. Това е Словото на
Бога. Тези подтици ни учат, те ни подтикват към Доброто,
Разумността. Чистотата, Любовта, Правдата. Те ни подтикват да вървим напред. Колкото сме по-внимателни, с побудно съзнание, толкова по-ясно ще долавяме тези подтици. Това е насъщният всекидневен Хляб."
При друг разговор Учителят казва: "Бог постоянно говори на човека отвътре. Ако човек се вслушва, ще чуе гово191
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ра на Бога. Всички красиви желания и стремежи, които ни
идват отвътре, това е говорът на Бога. За да го чуем, трябва да въдворим в нас спокойствието, Тишината, дълбокият
Мир, защото Бог говори с тих Глас". Учителят продължава:
"Аз ще определя как действа тихият Глас на Бога. Когато
чуеш тихия, нежен Глас на Бога, душата ти се отваря, като
че ли в дадения случай ти можеш да обхванеш всички хора,
вън от тебе няма нищо чуждо, ти си навсякъде - и между
ангелите, и между светиите, и между Божествата. Душата
ти започва да трепти като светлина на Божествения Огън и
ти си готов да пожертваш всичко за Бога."
Така че, когато произнасяме думите: "Хлябът наш
насъщний, дай ни го нам и днес", ние искаме да кажем между другото и следното: Господи, давай ни винаги
Словото Си и ни помагай да станем способни да чуваме това, което ни говориш отвътре.
Този въпрос има и друга страна. Учителят казва, че
всичко, което виждаме около нас в Природата - цветя, треви, дървета, животни, реки, планини, звезди и прочие, всичко това е също Слово Божие. И ние трябва да проучваме
всички тези неща. Значи освен отвътре. Бог говори отвън
чрез цялата Природа. Природата, с всичко съществуващо в
нея, представя една грандиозна изложба на Божието Слово.
Това са листата от Божествената Книга, в която е писал
Бог. Така че, с думите:"Хлябът наш насъщний дай ни го
нам и днес", ние молим Бога да ни направи способни да
четем Словото, което е вложил във всичко, което е създал,
което ние виждаме във всичко около нас в Природата.
Следващите думи от молитвата: " и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници", имат много дълбок смисъл. И Христос, когато беше
на кръста, каза: "Отче, прости им, защото не знаят какво
правят". Същото трябва да направим и ние по отношение на
другите, когато ни пакостят, защото те правят това от незнание, от недоразвитост. Учителят казва, че прощаването е
лъжа, ако не е придружено с Любов към този, на когото
прощаваме. Ако някой ни е обидил или напакостил, това да
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не влияе на нашите отношения към него. Нашето отношение към него да бъде като отношение към Бога.
Думите: " Прости ни дълговете наши, както и ние
прощаваме на нашите длъжници" са израз на следния
закон: Твоето отношение към другите определя отношението на Бога към тебе. Този закон трябва да се разбира в следния смисъл: Бог винаги има Любов към всички
същества, но когато човек не прощава на околните, той сам
поставя преграда между Бога и себе си, и с това пречи да
приеме Любовта и благословението на Бога. Значи с непрощаването човек става невъзприемчив към това, което иде от
Бога и външно изглежда, че Бог не му прощава.
За следващите думи: " И не ни въвеждай в изкушение", Учителят казва, че тези думи трябва да се разбират
по следния начин: " Господи, помогни ни, щото поради
нашето невежество и нашата глупост да не изпаднем в изкушение".
Думите: " И избави нас от лукаваго" трябва да се
разбират в следния смисъл: изостаналите същества могат
да завладеят човека, когато съзнанието му не е будно. При
връзката си с Бога той е ограден и запазен от тези лоши
влияния.
Следващите думи: " Защото е Твое Царството и
Силата, и Славата завинаги, Амин", тук Царството отговаря на Мъдростта, Силата на Истината, а Славата на
Любовта. Значи с тези думи ние потвърждаваме, че извън
Мъдростта на Бога няма друга Мъдрост; извън Силата на
Бога няма друга сила и извън Любовта на Бога няма друга
Любов. Щом е така, всичко в света работи за възтържествуване на Божието дело, а именно: всички същества да
достигнат съвършенство и да съдействат за осъществяването на Божия план. Това значи АМИН.
Горното разглеждане на "Отче наш" е едно кратко резюме на изложението на брат Боев, направено по мисли на
Учителя.
По-нататък ще дам как Щайнер разглежда молитвата
" Отче наш", изхождайки от принципите на окултната наука и ще видим, че двете разглеждания се допълват.
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Ще предам накратко изяснението, което Щайнер дава
на молитвата " Отче наш". Първо, той поставя въпроса за
разликата между молитва и медитация и казва, че задачата на медитацията е да свърже човека с висшите духовни същества, с Бога. Същата задача има и истинската
молитва - да свърже човека с Бога, за да потекат Неговите
сили в нас, да събудят нашите вътрешни сили. Засега хората са превърнали молитвата в просия, което не е молитва.
И в заключение Щайнер казва: "И молитвата, и медитацията се стремят към една цел - сливането на душата с
Божествените течения, пронизващи света, към това, което
на най-високата си степен се нарича мистично единение.
На това служат и молитвата, и медитацията".
Както е известно, човек има двойна природа. Той има
преди всичко четири члена: физическо тяло, етерно тяло,
астрално тяло и аз. В този аз е заключен зародиша на
висшата човешка природа, наречена в източната мъдрост
Манас, Будхи и Атма.
В течение на инволюционния процес се създават трите обвивки и аза и в средата на Лемурийската епоха се
свързват с висшата човешка природа. Висшата природа на
човека, неговото вечно Същество почива в лоното на Бога.
Трите висши члена на човешката природа са същевременно
трите най-нисши члена на Божеството, а най-близките до
човека.
Атма, най-висшият принцип на човека, отговаря на
това, което в човека е волята. Това, което у човека от
нашата епоха е най-слабо развито, това е волята. В бъдеще тя ще стане най-съвършения елемент на човешкото
битие. Съвременният човек е предимно познаващо същество. Неговата воля е ограничена от всички страни.
Той може да разбира окръжаващия го свят, но има много
малка власт над този свят, който познава. В бъдеще неговата воля ще става все по-силна и по-силна, докато той
достигне своята велика цел, която в окултизма е прието
да се нарича Великата Жертва. Тя е изразена в онази
сила на волята, която е в състояние изцяло да принесе в
жертва своето битие.
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Когато волята достигне тази степен на развитие, при
което за нея става възможна Великата Жертва, тя създава Космоса, Макро- и Микро-, и този Космос е огледално отражение, получаващо своя смисъл и значение от
Съществото на Твореца. Такава е ролята на творческата
воля в Божественото Битие.
Това, което се явява като втори принцип на Божеството
- Будхи - то е огледално отражение на първия принцип
- Атма. "Пренесете се мислено в Божественото Битие,
действащо творчески в центъра на Вселената. То като да
е обкръжено от всички страни с огледала, в които се отразява Божественото Битие, създавайки с това нови светове,
понеже Космосът не е нищо друго, освен отражение на
Божественото Битие".
Но Космосът не е само отражение, той живее самостоятелен живот. Това се обяснява с това, че Божеството еманира, когато принася в жертва, когато То отразява Космоса. С
това вселенската воля вдъхва Живот в Космоса, който се изразява в безкрайно разнообразие. Този процес на безкрайна
диференциация, безкрайно повторение на Божеството, се
нарича в окултизма Царство.
И така, в центъра се намира Волята. Отражението на
волята е Царството, Космосът. Така че, Волята може да се
сравнява с Атма, а отражението на Волята като Царство - с
Будхи.
Това Царство е такова, че отразява в безкрайно разнообразие Съществото на Божеството. Това Царство, доколкото то ни заобикаля като видим Космос, съдържа в себе
си всички същества от минерала до хората. Във всяко от
тези същества се проявява Царството и образува това, което
наричаме царство на Природата. Във всеки човек се отразява Бог, отпечатък от Божеството, Което в безкрайни степени и в безкрайно разнообразие се изразява в Царството.
Отделните същества, еманация на Божеството, отличаваме,
като им даваме имена. Името е това, чрез което могат да
бъдат различени едни от други отделните членове на това
велико многообразие. То е третият от висшите човешки
принципи - Манас.
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Така че, във волята ни се изявява най-висшата
Божествена природа - Атма. Онова, което е носител на тази
воля, на тази Атма, то е това, което наричаме Будхи, което
се изявява като Царство. Това е вторият член на висшата човешка природа. Третият член на тази висша природа
- Манас - се изявява в това, което наричаме Име. Така
че Името, Царството и Волята съставят тези елементи от
Божеството, които са проникнали в човешкото същество
като негова вечна, Божествена Същност.
Така ние познаваме висшата троичност на човека като
част от Божественото Битие. Нисшите членове на човешкото
същество ги разглеждаме като членове на преходния свят.
Физическото тяло е изградено от същите елементи, както и
окръжаващия го физически свят. При изграждане на етерното или астралното тяло, също и в тях трябва да виждаме
част от това, което ни заобикаля. Развитието на етерното и
астралното тяло можем да уподобим на часовата и на минутната стрелка на часовника. Въпреки безкрайно многото,
на което се учи човек в течение на своя живот, неговият
темперамент, характер и наклонности си остават същите,
както и в детинството. Тези основни, неизменни свойства
на характера и темперамента имат своите корени в етерното
тяло. Всичко, което бързо се изменя, като минутната стрелка на часовника, има своята основа в астралното тяло.
Чрез своя характер, темперамент и наклонности човек
е свързан със семейството, с народа и с епохата, в която
живее. Така че основните, постоянните качества на човека
ние ще намерим не само в него, но и в неговото семейство,
в народа и в епохата. Съвкупността от преработените и
претворени наклонности, привички и прочие на човека, е
именно това, което съставя неговото Висше същество. За
такъв човек се казва, че той е бездомен, понеже той е претворил своето етерно тяло, чрез което е бил свързан със своя
народ, с расата и епохата. Хората се разбират помежду
си, благодарение на общите качества на това етерно тяло.
Онова пък, което съставя тяхната индивидуална особеност,
освен семейството, народа, расата и епохата, носител на
това различие е астралното тяло.
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Извършвайки простъпки посредством етерното тяло,
чрез характера и темперамента си, човек греши против
своите социални задължения, против другите хора. Онези
простъпки, които се предизвикват от астралното тяло, носят
повече индивидуален характер.
В окултизма винаги се е обозначавало като вина или
дългове онова, което е било простъпка по отношение на общността. Тя се дължи на отрицателни особености на етерното тяло. Онова, което произтича от отрицателните особености на астралното тяло, е било наричано изкушение. По
такъв начин изкушението е онова, което човек взема върху
себе си като личен грях.
Човек греши не само поради недостатъците на етерното
и астралното тяло, но поради факта на своята самостоятелност, на своята личност. За да може човек съзнателно да
се издигне към свобода и независимост, той трябва да премине през егоизма. Той е слязъл от Божествения свят като
душа, като елемент от Божеството, свободен от егоизма.
Обаче частта от организма никога не трябва да си въобразява, че е самостоятелна. Човек е наистина самостоятелен,
когато е стигнал до самоотричането, до алтруизма. Но, за
да достигне до това състояние, трябва да премине през егоизма. Под зло в окултизма се разбира простъпката на аза,
на душата.
И така, простъпката на етерното тяло се нарича грях.
и дълг:
простъпката на астралното тяло се нарича изкушение;
простъпката на аза се нарича зло, (Лукавият).
Молитвата " Отче наш" се състои от седем молби.
Преди да ги произнесе, човек казва: " Отче наш, Който си
на Небесата". Това ни насочва към най-дълбоката основа
на човешката природа, принадлежаща, съгласно християнската езотерика, към царството на Духа. Трите първи молби
се отнасят към трите висши члена на човешката природа,
към Божествената природа на човека: да се свети Името
Твое, да дойде Царството Твое и да бъде Волята Твоя.
След това се преминава от царството на Духа в земното
царство. Последните четири молби се отнасят към четирите
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нисши члена на човешката природа. Думите " Хлябът наш
насъщни дай ни го нам днес" се отнасят към физическото
тяло, което се нуждае от този Хляб; думите " прости ни
дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници", се отнасят към етерното тяло; думите " не ни въвеждай в изкушение" се отнасят до астралното тяло, което ни
въвежда в изкушение; думите " избави ни от Лукавия" се
отнасят до душата и до аза.
По такъв начин в седемте молби на молитвата " Отче
наш" виждаме израз на молитвата на човешката душа към
Божествената Воля да даде на отделните части в човека
възможност да се развиват така, че човек да може хармонично да развие всички членове на своята природа. " Отче
наш" е молитва, посредством която човек може да се повдигне към смисъла и целта на развитието на своята седемстепенна човешка природа. Съдържащите се в нея седем
молби, даже когато излизат от най-примитивната човешка
душа, неспособна да ги разбере, помагат за нейното развитие, защото те са окултни формули, които стимулират
човешкото развитие. И Христос, давайки молитвата " Отче
наш", е изразил в тази молитва седемчленната природа на
човека, като дал същевременно с това методи, как да се
въздейства на всеки член от тази природа. Така са построени всички молитви. Ако не бяха така построени, не биха
имали сили да действат в продължение на хилядолетия.
Само така построените молитви имат сила и възможност
да действат по същия начин и при най-неразвитите души,
неразбиращи даже и смисъла на произнесените думи. За да
бъде резултатна молитвата, трябва да изхожда от Вечните
закони на Мъдростта.
Цялата планинска проповед е едно синтетично изложение на законите на Божествената Мъдрост, на Висшето
Божествено знание, което ние днес познаваме като окултна
или духовна наука. Аз се спрях само на две централни положения от планинската проповед: Деветте блаженства
и " Отче наш", за да се види окултният характер на проповедта. Това проличава във всяко изречение, във всяка фраза, във всяка дума. Тя е израз на най-висшата Божествена
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Мъдрост, понеже е изказана от най-възвишеното Същество,
което някога е посещавало нашата Земя.
Ще изнеса още някои основни положения и закони,
които са изказани в планинската проповед.
След като изнася молитвата " Отче наш", чийто дълбок
смисъл видяхме, Христос дава още ред правила и методи на
учениците Си. След това изнася учението за Божествения
Промисъл, като посочва какво е същественото в живота,
към което човек трябва да се стреми. Към края на шеста
глава казва: "Недейте се грижи и не думайте, какво ще ядем
и какво ще пием, или какво ще облечем. Понеже Отец ваш
Небесний знае, че имате нужда от всичко това, но търсете
първом Царството Божие и Правдата Негова, и всичко това
ще ви се приложи. Затова недейте се грижи за утрешния
ден, защото утрешния ден ще се погрижи за себе си. Доста
на деня е неговото зло". И оттук се вижда, че за да бъде човек под покровителството и ръководството на Божествения
Промисъл, той трябва да търси Царството Божие и неговата Правда, т.е. да търси Божественото в себе си и в другите,
и да върви в Пътя на съвършенството. Затова е казано още:
"Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш Небесни".
В началото на седма глава Христос излага закона
за причините и следствията, и закона за Божествената
Справедливост, който индусите наричат закон за Кармата.
Този закон е изразен по следния начин: " Не съдете, за да
не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите,
с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с
такава ще ви се възмери."
По-нататък Христос казва: "Не давайте осветените
неща на псетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете,
да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат, та да
ви разкъсат". Това се отнася до Божественото знание - да
не се дава на неподготвени хора, защото ще злоупотребят
с него и ще причинят по този начин много злини. Със
знанието на законите и силите, които това знание дава, те
ще почнат да злоупотребяват и ще се превърнат в черни
магьосници, които ще се обърнат срещу тези, които са им
дали това знание.
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9. УЧЕНИЕТО ЗА ТЯСНАТА ВРАТА
И ЗА ТЕСНИЯ ПЪТ
От седми стих на седма глава Христос започва да очертава условията и характера на Тясната Врата и Тесния Път.
Той казва: "Просете и ще ви се даде! Търсете и ще намерите! Хлопайте и ще ви се отвори! Защото, който проси,
приема; и който търси - намира; и който хлопа - ще му се
отвори". Това са методи, по които трябва да работят умът,
сърцето и волята на онзи, който иска да влезе в Тесния
Път. След като обяснява тази мисъл, Христос казва: "И тъй,
всяко нещо, което искате да правят човеците на вас, така
и вие правете на тях; защото това е същината на закона и
пророците". Непосредствено след това, в 13-ти стих говори за
Тесния Път и неговия характер.
"Влезте през Тясната Врата, защото просторни са вратата и широк е пътят, който води към погибел, мнозина
са които през него минават. Понеже тесни са Вратата и
стеснен е Пътят, който води в Живот, и малцина са, които
ги намират".
Тук много ясно се говори за Пътя на окултното ученичество, за Вратата на Окултната Школа. Тясната Врата
е вратата на Школата и Тесният Път е Пътят на ученика,
който малцина намират и малцина вървят в тях. Този Път
води към Живот. А широкият път е пътят на света, който
води към погибел. В Тесния Път човек трябва да премине
през ред изпитания, които трябва да победи и трябва да
превъзмогне много неща в себе си, за което е необходимо
да има чистота в сърцето, концентрация на ума и диамантена воля. А за да постигне човек това, от него се иска
много и усилна работа. Затова е тесен този Път, защото в
него много се иска от човека. Но затова пък той получава
в наград; Вечния Живот.
След това Христос казва: "Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са пълни
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с грабеж". - Това Христос казва на учениците, понеже те
влизат във връзка с духовете, да ги различават. Защото зад
всеки пророк стоят духове. Затова Христос предупреждава
тези, които тръгват в Пътя и влизат във връзка с духовния
свят, да се пазят от контакта с лъжливите духове, които са
облечени отвън с овчи дрехи, т.е. говорят за Любов, за братство и ред идеални работи, но са вълци в овчи кожи.
Преди това в 6 т а глава, от 19-ти стих нататък Христос
предупреждава учениците да не събират съкровища на
Земята, защото където е съкровището, там ще бъде и сърцето на човека. А сърцето на ученика трябва да бъде отдадено на Бога, за да бъде чисто, за да може в него да се
отрази Божественият свят и да живее Бог в него.
По-нататък Христос казва: "Светило на тялото е окото.
И тъй, ако окото ти е чисто, цялото тяло ще бъде чисто".
Тук не се казва очите, а окото. Значи не се отнася за външното око. Окото, за което става дума тук, е сърцето, което,
когато е чисто, то става око, чрез което човек вижда Бога.
И действително след това следва мисълта за сърцето. И
продължава Христос: "Ако бъде окото ти лукаво, всичкото
тяло тъмно ще бъде. И тъй, ако виделината, която е в тебе,
е тъмнина, то тъмнината колко ще е". Казано с други думи,
ако Божественото, което е в тебе, в сърцето ти, е потъмняло, то тъмнината, т.е. материалното тяло, колко ще бъде
грубо? Тъмнината в случая е символ на материята, която
не е обработена.
В заключение на планинската проповед Христос казва: "И тъй всеки, който слуша тези Мои думи и ги прави,
ще се уподоби на човек разумен, който е съзидал къщата
си на камък. И валя дъжд, и приидоха реките и повеяха
ветровете, и нападнаха на къщата и не падна, защото бе
основана на камък. И всеки, който слуша тези Мои думи и
не ги прави, ще се уподоби на човек безумен, който съзида
къщата си на пясък. И валя дъжд, и приидоха реките и
повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща и тя падна, и
голямо бе нейното падане".
Канарата, на която е построена къщата, е Божественото,
проявено в човешката душа, в аза, затова има солидна ос201
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нова. Построената на пясък къща е живот, съграден върху нисшата човешка природа, която постоянно се вълнува.
Това е животът на астрала, животът на чувствата, които са
в постоянно вълнение. Такъв човек не прилага учението,
което му е дадено, а само се екзалтира, възхищава, но не
прилага нищо от това, което му е казано.
Човекът, който е съградил къщата си на камък, е
ученикът, който е влязъл в Тесния Път и който гради на
Божественото в себе си, затова всички бури, които могат
да дойдат от трите свята, не могат да го разклатят. А този,
който е съградил къщата си на пясък - това са хората, които вървят по широкия път. Те се въодушевяват от високи
идеали, слушат с удоволствие да им се говори за възвишени работи, но като дойде до приложение казват: не му е
дошло още времето за това.

10. ПРИТЧИТЕ В ЕВАНГЕЛИЕТО
НА МАТЕЙ
След планинската проповед Исус тръгва по страната и
говори на народа с притчи и изцелява болните. Пред Него
застава един прокажен, който казва: "Господи, ако искаш,
можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръката Си,
допря се до него и рече: Искам! Бъди очистен! И тозчас се
очисти проказата му. И каза му Исус: Гледай да не кажеш
никому", но веднага след това казва: "Но иди и покажи себе
си на свещеника и принеси дара, който Мойсей е говорил
за свидетелство тям".
Следва изцеление на момчето на стотника, което
Христос изцерява само като казва реч и стотникът повярвал, че може да стане изцелението. Също и прокаженият
казва: Можеш, Господи! И той вярва, и стотникът казва
същото. При стотника Христос през пространството излекува момчето.
За разбирането на притчите има няколко схващания.
Така нареченото алегорично схващане търси да извлече от
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образа сбор от мисли и идеи. Според друго едно схващане,
търси се да се извлече една единствена идея, единствена
мисъл. Според едно трето схващане, образите в притчите са
букви на една азбука на духовния свят, в която се изразява
нещо от духовната реалност на света. Трябва да се научим
само да четем образите, както се научаваме да четем един
чужд език. Образът не е илюстрация, изяснение на една
мисъл; той е име и израз на един свръхсетивен факт. Това
именно прави от него една притча. Който познава свръхсетивната действителност, той в образа открива буквите на
един език на Духа. Наред с чувствата за образа, за притчите на Евангелието е необходим и един втори ключ - чувство
за редуване на образите. Образът ни дава азбуката на един
Небесен език. Композицията, редуването на образите ни
показва стъпалата на една Небесна стълба.
В повечето случаи притчите са дадени на групи. И когато познаем тази група от притчи, лесно ще можем да
четем образната писменост на притчите. В Евангелието се
различават главно три групи притчи.
В 13-та глава стоят една до друга седем притчи. Ще се
спрем първо върху тази група, те са следните:
1. Притчата за сеятеля.
2. Притчата за плевелите и пшеницата.
3. Притчата за синаповото зърно.
4. Притчата за кваса.
5. Притчата за съкровището в нивата.
6. Притчата за скъпоценния бисер.
7. Притчата за рибарската мрежа.
Във втората част на Евангелието се намира една група
от притчи, които са свързани помежду си. Тези притчи са
следните:
1. Притчата за големия и малкия дълг (18,23-25).
2. Притчата за еднаквата заплата за нееднаква работа
на лозето (20,1-16).
3. Притчата за двамата синове на лозето (21,28-31).
4. Притчата за пратениците на господаря на лозето
(21,38-44).

5. Притчата за царската сватба (22,1-14).
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6. Притчата за разумните и неразумни деви (25,1-13).
7. Притчата за поверените таланти (25,14-30).
Следващата група се състои от пет притчи, които следват една след друга в 15-та и 16-та глава на Лука. Те са
следните:
1. Притчата за изгубената овца.
2. Притчата за изгубената монета.
3. Притчата за блудния син.
4. Притчата за нечестния домоуправител.
5. Притчата за двамата господари.
Първите седем притчи образуват едно цяло, на което
може да се сложи заглавие: От кръвното родство към духовната общност. Главата, съдържаща притчите, се предшества непосредствено от следната сцена, дадена в края на
12 та глава: "Докато говореше още на народа, майка Му и
братята Му стояха вън и искаха да говорят с Него. Тогава
някой Му каза: Ето майка Ти и братята Ти чакат вън и искат да говорят с Тебе. А Той отговори и рече на този, който
Му беше казал това: Коя е Моята майка и кои са Моите
братя? И простре ръката Си над Своите ученици и рече:
Ето тук това е Моята майка, и това са Моите братя, защото
който върши Волята на Отца Ми на Небето, той Ми е брат,
сестра и майка". (12,46-50)
След последната притча Евангелието продължава: "Като
свърши Исус тези притчи, той замина оттам и дойде в родината Си, и поучаваше ги в синагогите". Но те не Го приели.
Затова Той казва: "Никой пророк не е без почит, освен в
своята родина и в своя дом. И не извърши там никакво
чудо поради неверието им". Тези две сцени ни показват
основния мотив на притчите.
Евангелието съдържа не само говорените притчи на
Исус, но също и реализираните притчи на живота Исусов.
Новалис казва някъде: "Животът на един истински каноничен човек трябва да бъде изцяло символичен". Това е
една истина, един ключ за разбиране живота на Исус като
притча.
13 та глава, в която са първите седем притчи, започва с
думите: "В същия ден Исус излезе из къщи и седна край
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морето. И събра се до Него голямо множество, така щото
влезе и седна в една ладия и целият народ стоеше на брега, и Той им говореше". Това е също една притча, която
не трябва да се разбира само буквално, но и като дълбок
символ. Къщата, морето, сушата, лодката са все символи,
букви на една Небесна азбука. Така сушата, нивата, представят сетивния свят; морето е духовния свят; къщата - това
е вътрешната къща на човека, тайната стаичка.
Първо трябва да разберем разликата между първите
четири притчи, които са отправени към народа, и последните три притчи, които са отправени към учениците. Това
разделение е извършено в 13 та глава с думите: "Тогаз Исус
отпусна народа и дойде вкъщи, учениците пристъпиха към
Него. И Той им обяснява притчата за плевелите".
След завършването на първата притча, за сеятеля, Исус
казва: "Който има уши да слуша, нека слуша". Това е един
чисто окултен израз, който намеква за онези, които имат
отворени духовни очи и уши и пробудено съзнание. Това
се потвърждава от следните думи: "Тогаз се приближиха
учениците Му и Му казаха: 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, нему 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, чуват и не
слушат, нито разбират. А вашите очи са блажени, защото
виждат и ушите ви, защото чуват. Защото, Истина ви казвам: Мнозина пророци и праведници са желали да видят
това, което вие виждате, но не видяха и да чуят това, което
вие чувате, но не чуха".
Това са ред окултни истини, които са ясни сами по себе
си. И те ни показват окултния характер на притчите и на
цялото Евангелие. Като казва Исус: " На вас е дадено да
познавате тайните на Царството Небесно, а на тях
не е дадено", Той подразбира учениците, които са тръгнали
в Тесния Път, в Пътя на окултното ученичество. И затова
техните очи и уши са отворени и те виждат това, което и
пророците на миналото не се виждали. Пророците от мина205
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лото виждаха духовния свят, но те не виждаха Царството
Божие вътре в човека. Това е разбирал Исус с горната
мисъл. По-нататък на няколко места Той повтаря думите:
" който има уши да слуша, нека слуша".
Така че, Евангелието трябва да се чете като окултно съчинение, а не като обикновена книга, за да бъде разбрано,
защото то е написано на един окултен език. Че това е така,
ни показва всичко изложено дотук, както и гореприведените, и още много мисли от Евангелието.
Първите четири притчи, казах, че са отправени към
народа и са говорени при морето. Последните три притчи
са отправени към учениците и са говорени вкъщи. В случая морето и къщи не са случайни. Горната мисъл на
Исус към учениците: "На вас е дадено да познаете Тайните
на Царството Божие" ни навежда на мисълта, че притчите
към учениците трябва да се четат по друг начин от тези,
отправени към народа. Това пък ни дава възможност да
разберем Евангелието като окултно произведение.
Седемте притчи са стъпала на един Път, който започва
от Земята - нивата - и отива към морето - духовния свят.
Този Път е описан в образите на притчите. Този Път води
от сушата към морето, от Земята към духовния свят. От
първата до петата притча ние се намираме на сушата, на
нивата. Сеятелят сее сам семето на нивата, иманярят копае
в дълбината на нивата. В последните две притчи се напуска
сушата, скъпоценният бисер е изваден от дъното на морето;
риболовната мрежа е извадена от морето на брега.
Притчите не трябва да се разбират буквално, но като
процеси, които стават в човека, когато влезе в Пътя на
окултното развитие. Притчите извеждат човека над неговия
личен живот и го водят към духовната общност, и по такъв
начин го освобождават от личния егоизъм, към който води
повърхностното разбиране на притчите.
Първата притча - за сеятеля - ни показва началото на
Пътя на ученика, когато Божественият Сеятел посява в неговата душа Божествените добродетели. И Христос различава четири категории такива ученици. Само четвъртата
категория е истинският ученик - това е първата стъпка в
Пътя на окултното развитие.
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Във втората притча е показана втората стъпка, когато
редом с Божествените добродетели в душата на ученика се
пробуждат и плевелите, които са посети от дявола. Това е
един окултен факт, върху който сега няма да се спирам. До
края на века те ще останат заедно.
Третата притча е за синаповото зърно. "Царството
Божие е подобно на синапово зърно". Царството Божие е
Духът, който се пробужда в душата на ученика - това е
третата степен.
В четвъртата притча се казва, че Царството Божие е
подобно на квас, в който жената слага три мери брашно.
След като Духът се пробужда в душата на ученика, той се
проектира и започва да работи върху трите обвивки - астрално, етерно и физическо тяло. Те са трите мери брашно,
които трябва да бъдат проникнати от Духа, от който той ще
изгради с течение на времето трите безсмъртни тела - тялото на Любовта, тялото на Мъдростта и тялото на Истината,
в които ще се облече.
В 34-ти и 35-ти стих на 13-та глава се казва: "И без притчи не им говореше, за да се изпълни реченото от пророка,
който казва: Ще отвори устата Си в притчи и ще изкаже
скритото още от създаването на света". С тази мисъл ни
е показано, че в притчите са скрити дълбоките Тайни на
света, които могат да бъдат разкрити само от онзи, който
има ключ за разбирането на тези притчи. Това са онези,
които имат уши да слушат и очи да виждат, т.е. учениците
с пробудено съзнание.
Петата притча ни говори за имането, скрито в нивата.
Нивата е тялото. Когато човек проникне с духа си в тялото,
той открива богатството, което е вложено в него и се залавя
да го извади. Това е процес на преработване на физическото тяло, което ученикът извършва на определена степен на
своето развитие.
Шестата притча ни говори за търговеца, който търси хубави бисери. Бисерите се намират на брега на морето. Това
е етерният свят. Когато човек проникне с духа си в етерния свят, той открива бисерите, скрити в него. Това е също
процес на преработването на етерното тяло, което ученикът
извършва на определена степен на своето развитие.
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Седмата притча ни говори за мрежата, хвърлена в морето. Морето е астралния свят; хвърлената мрежа в морето
- това е проектиране силите на Духа в астралното тяло,
който обхваща всички мисли и чувства, на които е носител
човек и отделя добрите от лошите. Добрите задържа за себе
си, а лошите, нечистите хвърля обратно в морето на астралния свят. Това е процес на организиране на астралното
тяло, когато става отделянето на чистото от нечистото. Това
също става на определена степен на окултното развитие.
Това е едно малко пояснение в каква посока трябва да
се разбират притчите като азбука на духовния свят, които
ни разкриват известни духовни процеси, ставащи в самия
човек, когато влезе в Пътя на своето окултно развитие.
Притчите могат да се разгледат и в друго отношение,
в друга светлина, от друго гледище. Те също така ни изясняват пътя на душата след напускане на тялото. Аз казах,
че не тълкувам притчите, а показвам само в какъв смисъл
трябва да се разбират. Показват само посоката, в която
трябва да вървим, за да ги разберем.
Втората серия от седем притчи се простира от 16-та
до 26-та глава на Евангелието. Тези притчи са оградени от
първата и последната, т.нар. проповеди за страданието. В
16-та глава, 21-ви стих е казано: "Оттогава Исус започна да
показва на учениците, че трябва да отиде в Ерусалим и
да пострада много от старейшините, първосвещениците и
книжниците, и да бъде убит и в третия ден да възкръсне."
След завършването на притчите в 26-та глава, 1-ви и 2-ри стих
е казано: "И когато свърши Исус всички тези речи, Той
каза на учениците Си: Знаете, че след два дни ще бъде
пасхата. Син Человечески ще бъде предаден, за да бъде
разпнат". Така че, тази серия от седем притчи е оградена от
рамката на проповедта за страданието Христово. И по-нататък, в 17-та глава, 22-ри и 23-ти стих, преди първата притча,
Той пак говори за страданието, казвайки: "И когато седяха
в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден
в ръцете на человеците и ще Го убият, на третия ден ще
възкръсне. И те се наскърбиха твърде много".
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-та

В 20 глава, от 17-ти до 19-ти стих, между втората и
третата притча пак се повдига този въпрос: "И Той възлезе
в Ерусалим, взе със Себе Си дванадесетте ученици настрана по пътя и рече им: Ето, влизаме в Ерусалим и Син
Человечески ще бъде предаден в ръцете на първосвещениците и книжниците, и те ще Го осъдят на смърт и ще Го предадат на езичниците, да Му се подиграят, да Го бичуват и
да Го разпнат, и на третия ден Той отново ще възкръсне".
Втората рамка, която стои около тези притчи, са думите
за второто пришествие на Христа. В 16-та глава, 27-ми стих е
казано: "Защото ще стане така, че Син Человечески ще дойде в Славата на Отца Си, заедно със Своите ангели. Тогаз
ще съди всякого според неговите дела".
В 25-та глава, от 31-ви до 35-ти стих е казано: "А когато
Син Человечески дойде в Своята Слава и заедно с Него
всички свети ангели, тогаз Той ще седне на престола и пред
Него ще се съберат всички народи, и ще ги отдели едни от
други, както пастирът отделя овцете от козите, и поставя
овците вдясно, а козите - от ляво". И по-нататък тази идея
се повтаря пак в 24-та и 25-та глава, като е казано: "Бдете,
защото не знаете деня и часа, когато Човешкият Син ще
дойде". Тази мисъл е свързана с началото на седмата притча: "Защото е както когато човек тръгва за чужбина, извиква слугите си да им предаде имота си... След дълго време
господарят на тези слуги отново се върна и поиска сметка
от т я х ... ". (23,14-30)

В тези рамки, редом с притчите са изказани много
окултни истини, които само ще посоча. В 16-та глава Той
запитва учениците Си, за кого Го мислят и Петър отговаря:
"Ти си Христос, Син на Живия Бог". И Христос му отговаря: "Плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който
е на Небеса. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази
канара ще съградя Моята църква и портите на ада няма да
я надделеят. Ще ти дам ключовете на Небесното Царство и
каквото вържеш на Земята, ще бъде вързано и на Небето;
и каквото развържеш на Земята, ще бъде развързано на
Небето".
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След това Петър съветва Исус да не се оставя да бъде
хванат и разпнат, но Той му казва: "Махни се от Мене,
Сатано, ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите
неща, а за човешките". В тези няколко мисли е казано много и те могат да бъдат разбрани само в светлината на окултната наука. Канарата, на която Христос основава Своята
църква, е човешкият аз. Този човешки аз още не е укрепнал. Той от една страна е свързан с Божественото, той казва " Ти си Х р и с т о с " ;от друга страна - със света, на когото
Христос казва: " Махни се от Мене, Сатано".
В заключение на тази мисъл и сцена, следва мисълта:
"Истина ви казвам - има някои от стоящите тука, които
никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия Син,
идещ в Царството Си". Непосредствено след това, в началото на 17-та глава, следва сцената с Преображението, където
Христос се изявява в Своята Слава пред тримата ученици.
Значи горната мисъл се отнася за Преображението, което
само по себе си крие много Тайни, на които няма да се спирам тук. Това е един окултен факт, в който са скрити много
дълбоки истини във връзка с развитието на човечеството.
Учениците Му казват, че според книжниците Илия
трябва първо да дойде и Той в отговор им казва: "Наистина,
Илия ще дойде и ще възстанови всичко. Но казвам ви, че
Илия е вече дошъл и не го познаха, но постъпиха с него
както си искаха. Също така и Син Человечески ще пострада от тях. И тогава учениците разбраха, че им говори за
Йоана Кръстителя". (17,10-13)
Тук много ясно се говори за прераждането, че няма
нужда да се коментира и доказва.
Трета рамка, която огражда седемте притчи, е съставена от два образа: пастирът и изгубената овца (18,10-14) и
пастирът, който същевременно е цар и отделя овцете от козите (25,33-36). Тези две величествени картини са свързани
помежду си като входната и изходната врата на един водещ
високо нагоре храм.
Двата ограждащи образа - за изгубената овца и за овцете и козите, показват Пътя от първото до второто идване
на Христа, който е Път на развитие на човешкия аз, на
човешката личност.
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Докато в началото не е пробудено самосъзнанието, докато в него не се е събудила личността, азът, той живее в
колективното подсъзнание и се чувства като член на една
общност. Той е в стадия на добрия пастир, който ръководи
онези човешки души, които не са още развити личности.
Когато в човека се развие личността, той се отделя вътрешно от другите хора и се чувства самостоятелна личност със
собствени интереси. Тези хора са именно изгубената овца,
която пастирът търси да върне на общността. В течение на
своя самостоятелен живот човек може да се развие в две
направления - осъзнал се като личност, в него се заражда
егоизмът, личният интерес. Ако човек не може да надделее
този егоизъм и да го превърне в Любов към другите, той,
така да се каже се втвърдява, затваря се все повече в себе
си и не се интересува от другите. Ако човек, след като се е
пробудило самосъзнанието, след като се е развил като личност, не се затвори в себе си и не мисли само за себе си,
а мисли и за своите ближни, развил е себепожертвувателността и е победил егоизма, той се развива правилно. Той е
готов да приеме Христа в себе си, той служи на Христа.
Тези две форми на развитие на човешката личност се
развиват под влиянието на две различни космични сили,
които идват от двата знака на зодиака. Неправилно развитите, които се затварят в себе си и живеят само за себе си,
се развиват под влиянието на знака Козирог, който има за
господар Сатурн, под чието отрицателно влияние се развива егоизмът и човек се затваря в себе си. Това са козитечовеци, които пастирът отделя от овцете, които се развиват
под влиянието на зодиакалния знак Овен. Това е мястото
на екзалтация на Слънцето. Те са готови на жертва и служене на другите; те са, които служат на Христа. За тях Той
казва: " Гладен бях и Ме нахранихте, в тъмница бях
и Ме посетихте" и пр... И те отговарят: " Кога, Господи,
сме направили това?" Той отговаря: " Това, което сте
направили на Моите най-малки братя, на Мене сте
го направили." А на другите казва: " Гладен бях и не Ме
нахранихте, в тъмница бях и не Ме посетихте..." и пр.
И те отговарят: " Кога, Господи?" И Той им казва, " понеже
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не сте направили това на Моите най-малки братя, на
Мене не сте го направили."
Малките, за които Христос говори, са онези човешки
души. в които се пробужда самосъзнанието като една мека,
нежна светлина, като един малък, нежен кълн, в който
впоследствие ще се прояви Христос. Затова Той казва: Това,
което сте направили на Моите най-малки братя, на наймалките, в които е пробуден азът, самосъзнанието, на Мене
сте го направили, Който съм Азът на цялото човечество.
Седемте притчи от втората серия са следните:
1. Притчата за големия и малкия дълг.
2. Притчата за еднаква заплата за нееднаква работа на
лозето.
3. Притчата за двамата синове.
4. Притча за пратениците на господаря на лозето.
5. Притчата за царската сватба.
6. Притчата за десетте деви.
7. Притчата за поверените таланти.
В тези седем притчи е разказана историята и пътя на
развитието на нисшия и висшия Аз в човека. Нисшият аз
е това, което наричаме човешка личност, а висшият Аз е
това, което наричаме човешка индивидуалност. Нисшият аз
има Лунен произход, а висшият Аз има Слънчев произход.
В Библията се казва, че грехопадането е станало, когато
човек не е изпълнил Божията заповед и с това се е отделил
от Бога. Това е началото на раждането на човешкия аз; това
е моментът, когато човек се почувствал като самостоятелно
същество, отделено от Бога. Но със самото си отделяне от
Бога човек е задлъжнял на Бога, защото всичко му е дадено от Бога, но човек е забравил това. В Божествения план
е предвидено човек да стане едно свободно, самостоятелно
същество, подобно на Бога, да може да каже на себе си
Аз. Обаче притежавайки тази способност, той изявява претенции спрямо заобикалящите го същества. Човек дължи
всичко на Бога, защото всичко му е дадено от Бога и Бог
му прощава всички дългове. Но той от своя страна иска да
събира дългове от заобикалящите го, не прощава на заобикалящите го никакви малки погрешки, няма правилно
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отношение към своите ближни. След като Бог не му вменява в грях това, че се отделил от Него, от Когото е получил
всичко, и той трябва да направи същото със своите ближни.
Само в такъв случай той се развива в правилна посока и
става един истински Аз, една истински пробудена душа.
Когато човек дойде до съзнанието, че всичко, което има,
го дължи на Божествения свят и няма никакви претенции
и изисквания към своите ближни, тогава той е в Пътя на
развитието на висшия Аз, чрез който се съединява с Духа.
Когато човек няма това съзнание, хвърлят го в тъмницата
на нисшето аз, докато не изплати всичките си дългове.
Първата притча ни показва раждането на аза и пътя на
неговото развитие.
В следващите три притчи се говори все за лозето.
Лозето - това е светът, в който работи и се развива азът.
Трите притчи ни показват трите фази на това развитие. От
лозето излиза виното, което е животът на аза. От този живот човек може да се опие и да се самозабрави, а може да
се възроди за нов живот. Гърците са въплътили тази идея
в легендата за бога Дионисий, който е бог на виното.
Азът е това, което отделя човека от човека. Всеки човек
като Аз е една специфична проява на Битието, на Бога.
Пътят към Аза и формата, която Азът взема в своето развитие, различава хората. Азът е една качествена, а не количествена величина. Някой човек трябва да измине дълъг
път, за да развие и пробуди Аза в себе си, а на друг той
се дава като едно светкавично пробуждане. Това е предадено в притчата за равната заплата за нееднакъв труд.
Един работил от ранно утро до късна вечер на лозето; друг
започва по обед, трети - един час преди края на деня. и
всички получават еднаква заплата. Заплатата - това е Азът,
който получават. Докато човек не е пробудил Аза в себе
си, неговото същество е разкъсано, раздробено. Азът дава
сцепление на отделните части. Като емблема на Аза се явява кръгът - парите, които всеки получава, са кръг. Онези,
които негодуват, че са работили повече, а са получили равна заплата с онези, които са работили по-малко, мислят
себе си за най-издигнати и най-достойни, те се намират
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в опасност да се втвърдят. Наистина, Азът е заплатата за
работата на лозето, но същевременно той е най-свободният
дар, най-свободната благодат на Бога. Който мисли, че има
привилегии, той тръгва в пътя на нисшия аз. Само който
изживява Аза като най-висша благодат, като благо, получено по волята на Господаря на лозето, той е в Пътя на
истинския, на висшия Аз, в Пътя на Христа. Такъв човек
вече забравя себе си и казва като апостол Павел: " Не аз,
но Христос в мене". Той забравя своя човешки, нисш аз,
своята личност и с това добива висшето, Божественото Аз.
Той забравя себе си и се слива с Бога, без да губи съзнание
за своето висше Аз.
Така че, има два вида хора с развит аз - едни, у които
е развит нисшия аз и те постоянно казват аз, аз, винаги
подчертават себе си, но много рядко изпълняват обещанията и задълженията си; другите, у които е развит висшия Аз,
са хора на жертвата и служенето на висшето Божествено
Начало. Те не казват Аз, Аз, но винаги са готови да служат,
да помагат, да изпълняват своите обещания и задължения.
Тази идея Христос е развил в притчата за двамата синове,
които бащата праща на лозето. Първият казва, че ще отиде,
но не изпълнява обещанието си. Той е човек с нисш развит
аз. Другият син отказва на баща си, но в последствие отива
на лозе. Той е, който е развил своя висш Аз и е готов за
работа и служене.
В четвъртата притча, третата за лозето, се изнася борбата между нисшето и висшето Аз. Господарят на лозето
праща до тези, които са наели лозето, да приберат плодовете, които се полагат на господаря му. Но наемателите са
забравили, че не са те господари и първо набиват изпратените слуги, вторите убиват, а третите бият с камъни. И
когато изпраща сина си, те го убиват. Нисшият, егоистичен
аз в човека убива висшия Аз. Нисшият, лунният аз иска
сам да бъде господар на живота. Той се затваря в себе си.
Висшият Аз, който е свързан със Слънцето, е истинският Аз, Христовият Аз. В съвременния човек той е убит от
нисшия аз. Тази драма се развива под различни форми във
всеки човек. Егоизмът е смърт на Аза. Тайната на Голгота е
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най-мощното историческо осъществяване на тази вътрешна
драма. Юдейството, носител на Лунния импулс на аза, разпъва Христос на кръста, който е истинският Слънчев Аз.
Притчата за царската сватба и сватбарската дреха ни
разкрива работата, която Азът трябва да извърши, за да се
съедини с Духа. За тази цел той трябва да има сватбарска дреха, а сватбарската дреха е бяла, чиста. За да влезе
във връзка с Духа, човешкия Аз трябва да изработи чиста,
бяла дреха. Бялата дреха е Слънчевото естество, което човек може да пробуди в себе си. Това е висшето Аз, което е
от Слънчево естество. То свети отвътре и заличава всички
петна със светлината си. Външен израз на това Слънчево
естество е етерното тяло на човека, което трябва да бъде
пречистено. Но неговото пречистване не зависи само от
това, което обикновено се нарича морална чистота, това
е едната страна на чистотата. В човека има нещо мъртво,
което е свързано с нисшия аз и се проявява чрез интелекта. Мисли, родени от съюза на нисшия аз с интелекта са
мъртви, те са сенки и те хвърлят тъмни петна по бялата
дреха на човека - етерното тяло. Чрез работа над себе си
мъртвите човешки мисли се превръщат в живи, Божествени
мисли. Който влезе в духовната област, в сватбената стая.
с непреобразувана дреха, без бяла сватбена дреха, ще бъде
изхвърлен във външната тъмнина, т.е. ще бъде върнат във
физическия свят, който е свят на тъмнината. Бялата дреха
е най-чистият Божествен Живот в човека, на който човек
дава път, когато в него се пробуди висшето Аз.
В заключение на тази притча Христос казва: "Защото
мнозина са поканени, а малцина са избрани".
Следващата притча е за десетте девици - пет разумни и
пет неразумни. Петте разумни девици са тези. които имат
Любов в себе си и са дали път на Божествения Живот в
себе си, който сам по себе си носи Светлина. При тези условия човек може да влезе във връзка с Духа. Петте неразумни - това са хората, които са погълнати от ежедневния
живот и не им остава време за същественото в живота
- да помислят за Бога, за възвишеното в света и да развият
Любовта в себе си, която е маслото за светилника. Те се
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сещат в последния момент, когато вече е късно. А когато
неразумните девици се връщат, намират вратата заключена
и искат да влязат, като казват: Господи, Господи, отвори ни.
Но Той им отговаря: Не ви познавам. В заключение на тази
притча Христос казва: "И тъй, бдете, защото не знаете нито
деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде".
В притчата за талантите е прокарана идеята за вложените в човека заложби, за спящите в човешката душа
духовни органи. Тези, които са умножили талантите, са хората, които са работили за своето духовно развитие и са
развили и умножили своите дарби и способности, развили
са вътрешните органи на душата, пробудили са своя висш
Аз. А човекът, който е заровил таланта, е човекът на нисшия аз, който е зает с външния свят и затова няма време за
развиване на своите вътрешни заложби, на своите духовни
органи. Тази притча е като един зов за активно духовно
обучение. Онзи, който е заровил талантите, е човек, който не работи духовно над себе си. За него Христос казва:
"Вземете от него таланта и го дайте на този, който има десет таланта. Защото който има, ще му се даде, и той ще има
изобилно, а този, който няма, от него ще се отнеме и това,
което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната
тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби". Този,
който не работи над себе си за събуждане за Божественото
в себе си, за пробуждането на висшия Аз, той по самото
си естество се лишава от възможността за по-нататъшно
развитие, защото еволюцията е влязла в нова фаза и той
не се е нагодил към нея, затова не може да използва новите условия и се спъва по такъв начин в своето развитие.
Външната тъмнина - това е физическият свят, в който тези,
които не работят над себе си, остават да продължат своя
безцелен живот на борби и страдания. На същия принцип се разглеждат всички притчи в другите Евангелия - на
Лука и на Марко.
Това, което казах за притчите на Матей, не е тълкуване
на притчите, а само посочване на факта, че те са окултни
слова, изказани на един образен, окултен език. Защото моята задача не е да тълкувам притчите и Евангелието, а само
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да посоча окултната страна на Евангелието, да покажа, че
Евангелието е едно окултно произведение, което ни изнася
във формата на притчи и сентенции принципите на окултната наука в една нова форма и една нова светлина.
За да завърша разглеждането Евангелието на Матей,
ще приведа някои мисли от самото Евангелие, които сами
по себе си показват окултния характер на Евангелието.
Например в 6-та глава, 6-ти стих, когото вече цитирах, е казано: "А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка
и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец. Който
е в тайна и Отец ти, Който вижда тайно, ще ти въздаде
наяве". Тук много ясно е показано, че ако човек иска да
влезе във връзка с Духа, с духовния свят, той трябва да се
концентрира и да се изолира от външни впечатления. Това
окултистите наричат медитация.
В 7-ма глава, 1-ви и 2-ри стих е казано: "Не съдете, за
да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с
такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава
ще ви се мери".
С тази мисъл е изразена същината на кармичния закон, който е закон на причини и последствия. Той е един
основен закон на Битието, който регулира отношенията на
всички същества помежду им и към Първата Причина.
В 13-ти и 14-ти стих на същата глава се говори за Тясната
Врата, за която говорих специално. И тя е много ясно изказана като една велика истина - истината за Тесния Път.
Но в 20-ти стих на същата глава е казано: "Исус му
каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а Син Человечески няма где глава да подслони". Това
е също една окултна мисъл, която посочва определена степен на развитие на човека. Онзи, който няма къде глава
да подслони, е бездомен човек, безнароден. Това е човек,
който е претворил своето етерно тяло, което свързва човека
с определен народ в будическо тяло, което го прави Син
Человечески, който принадлежи на цялото човечество.
помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцето си?" В
тази мисъл ясно е показано, че Исус е ясновидец и вижда
помислите на хората.
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В 1-ия стих на 10 глава е казано: "И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове
да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и немощ". С
тази мисъл са изнесени няколко окултни истини. Ученикът
добива власт над нечистите духове, когато премине петата степен на окултното обучение, когато е придобил вече
пълна чистота на сърцето и е завладял своя ум, добил е
способността да се концентрира. Значи, учениците са били
на тази степен на развитие, за да може да им се даде власт
над нечистите духове. Втората окултна истина, вложена тук
е, че всички болести се дължат на нечистите духове," които
човек привлича със своите слабости и страсти.
В 11-та глава, от 11-ти до 15-ти стих са изказани много важни окултни истини. Ще цитирам самите стихове:
"Истина, 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
взима 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". Тук първо е посочен един окултен
факт, че Йоан Кръстител е най-издигнатият човек между
всички човеци, достигнал най-високата степен на развитие,
най-високо посвещение. И второто нещо е, че той е прероденият пророк Илия. И понеже изнася тази окултна истина,
Христос казва: Който има уши да слуша, нека слуша, т.е.
който разбира, да разбира; който не разбира - това не се отнася до него. И още много неща са загатнати с тази мисъл.
В двадесет и седми стих на единадесета глава е загатнато за една от най-великите Тайни на Битието - отношението между Сина и Отца. Там е казано: "Всичко Ми е
предадено от Отца Ми. И освен Отца, никой не познава
Сина. Нито познава някой Отца, освен Сина и оня, на който
Синът би благоволил да Го открие". В тази мисъл са скрити
най-дълбоките окултни истини, за които съм загатнал при
разглеждането Евангелието на Йоан, затова сега няма да
се спирам.
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В 36 и 37 стих на 12-та глава е казано: "И казвам ви,
че за всяка празна дума, която кажат человеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш и
от думите си ще се осъдиш". Тук на първо място е показан
пак кармичния закон. На второ място е показано, че думите
са сили, с които човек не трябва да злоупотребява, защото
ще го държат отговорен.
В 36-ти стих на 14-та глава е казано: "И молеха се да
се допрат само до дрехата Му и колкото се допряха, се
изцериха". От Христос, както и от всеки човек изтича сила,
която прониква и дрехите Му; само да се допре човек до
дрехата на човек като Христа, като има вяра, ще оздравее.
В четвърти стих на 16-та глава е казано: "Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му
се даде, освен знамението на пророк Йона". Значението на
пророк Йона е знамението на Посвещението. Това знамение ще покаже Исус на фарисеите. Той ще бъде погребан
и ще възкръсне. С това Той ще изнесе Посвещението на
историческата сцена пред цял свят.
В началото на 17-та глава се описва Преображението, в
което са включени и много окултни истини. Самото то е един
окултен факт. За да се даде светлина по този факт, трябва
да се напише цяла статия. На друго място аз вече загатнах
за дълбоките Тайни, които са свързани с Преображението,
затова тук няма да говоря повече.
В 12-ти стих на същата глава пак се говори за ИлияЙоан: "Но казвам ви, че Илия е вече дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и
Човешкият Син ще пострада от тях". Тук пак ясно е показано, че Йоан Кръстител е прероденият пророк Илия, с което
въпросът за прераждането е пак подчертан. И това е казано
от самия Христос. А учението за прераждането е едно от
основните учения на окултната наука.
В 23-та глава, от 8-ми до 10-ти стих е изяснена идеята за
понятието Учител. Там е казано: "Но вие не се наричайте
учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте
братя. И никого на Земята недейте нарича свой Отец, за219
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щото Един е вашия Отец небесни. Недейте се нарича нито
наставници, защото един е вашия Наставник - Христос. А
по-големият между вас нека ви бъде служител".
В тази мисъл ясно е показано кой е Учител в света.
Само Бог, само Христос е Учител и онзи, чрез когото Той
се проявява, може да бъде Учител.
В 25-та, 26-та и 27-ма глава е предадена Тайната Вечеря,
хващането на Христа, Разпъването и Възкресението. Но за
тях сега няма да се спирам, понеже имам предвид да ги
разгледам подробно в отделна глава за Тайната на Голгота,
както е разгледано във всички Евангелия.
С това завършвам това разглеждане Евангелието
на Матей, което не е, както вече казах, тълкуване на
Евангелието, а показва само в каква светлина трябва да се
разглеждат Евангелията.
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И С Т О Р И Ч Е С К И Я Т П Ъ Т НА БЯЛОТО
БРАТСТВО П Р Е З ВЕКОВЕТЕ
" Има едно Братство,
което пътува в света и носи културата.
То е било в Египет, Индия, Халдея, Персия, Вавилон,
Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия;
сега то постепенно се премества
у славяните и в България.
И там, където то действа,
всичко се движи, расте и развива.
Глава на това Братство е Христос."
Учителят
ТОМ
1
Първият клон на Бялото Братство - Зороастър,
Хермес, Орфей, Кришна, Платон до неоплатониците
ТОМ 2
Вторият клон на Бялото Братство - Авраам, Мойсей,
Есеите, Кабала, Пророците
ТОМ 3
Християнството като Окултна Школа
ТОМ 4
Евангелието на Йоан - Книга на Мъдростта
Евангелието на Лука - Книга на Любовта
ТОМ 5
Евангелието на Марко - Книга на Истината и
Волята
Евангелието на Матей - Книга на Живота
Влад Пашов е написал "Историята на Бялото Братство
през вековете" в 12 тома.
В оригиналния текст 4-ти том обхваща настоящите 4-ти и 5-ти

