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ВЪВЕДЕНИЕ

От излизането на последния пети том (три тома: Ста-
рият Завет и Духовната история на човечеството 1934-
1936; два тома: Прахристиянство – 1937-1939), който 
намира тук своето естествено продължение, изтекоха 
седем съдбовно-тежки години. Възникналите труд-
ности засегнаха също и този мой труд. В резултат на 
насилствена намеса, през юни 1941 година беше заб-
ранена Християнската общност в Германия. Тогава от 
разпространителните центрове, заедно с цялата наша 
литература бяха иззети току-що излезлите томове на 
тази поредица и беше забранено отпечатването им. 
Всред книгите и документите, които откарваха с ками-
они от моето жилище бяха и ръкописите на повечето 
глави от следващия том, чието отпечатване трябваше 
да стане в края на 1941 година. По-късно, след моето 
освобождаване от концентрационен лагер през 1943, 
аз успях да възстановя изгубените части и да допълня 
тези, които оставаха недовършени. Тогава се обърнах 
и към поредицата лекции, изнесени от мен през зимата 
на 1939/40 година.

След като Християнската общност възобнови сво-
ята дейност по Петдесетница на 1945 година изтече по-
вече от година, докато стана възможно отново да мисля 
за издаването на нови книги. Като една от причините 
за това бих посочил и многото трудни задачи, с които 
трябваше да се справям през този период. Ето защо аз 
се бавех с преработката, пълното осмисляне и излагане 
на нахвърляните от мен идеи по време на затворничес-
твото ми. Освен това бях изправен пред мъчителния 
въпрос: уместно ли е в една така бурно устремена нап-
ред епоха да предлагам за публикуване труд, възникнал 
преди доста години? Несъмнено в книгата, която днес 
отново мога да предложа, още по-силно и неприкрито 
резонират апокалиптичните измерения, които придоби 
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съдбата на човечеството. Откликвайки пред настойчи-
вите изисквания за едно първоначално възстановяване 
на нашата ощетена евангелска литература, аз се реших 
да публикувам тази книга, като само бих помолил чи-
тателите да вземат в съображение времето, през което 
тя възниква, както и цялата ù предистория.

Дори и в сегашната редакция на този труд, читате-
лят ясно ще долови резонанса на съвременната епоха. 
Както в предишните томове – книгите върху Стария 
Завет излязоха от 1934 до 1936 година – така и тук, 
всяка дума е написана с ясното съзнание, че пред демо-
ничната треска и сатанинското опошляване на нашата 
хаотична и обвзета от предсмъртен гърч епоха, трябва 
да се противопоставят новите хармонизиращи идеали 
и импулси на едно действително познание за Хрис-
тос. В духовно-историческото въведение „Аполоний 
от Тиана и Исус от Назарет”, както то бе разработено 
под формата на лекции в много градове през 1939/40г. 
– читателят ще види едно ясно предупреждение към 
нашата съвременност. 

Предлаганият том се различава от предишните пет 
книги, доколкото вместо поредно историческо предс-
тавяне на разглежданата тема, той съдържа и отделни, 
твърде обширни обобщения. В разработката на моята 
тема, аз се придържам към формата на евангелските 
студии, които издавах през 1925-1927 година. 

В един по-строг смисъл, да се преразкаже „Живо-
та на Исус” като една човешка биография, е възможно 
само до Кръщението в Йордан, както и аз опитах това 
в последната книга „Детство и младост на Исус”. Да се 
представят по сходен начин трите години между Кръ-
щението и Голгота е също допустимо, но то предпоста-
вя такава задълбоченост на възгледите, че е самонадея-
ност човек да се заеме с подобно начинание. Вникване-
то в историко-биографичната тъкан на тези кратки три 
години – тъй тихи и незабележими – е най-отговорната 
и тежка задача в борбата за едно истинско разбиране 
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на Евангелията и на световната еволюция изобщо. Тео-
логията на последното столетие обаче не можа да пос-
тигне това. Напротив – тя вярваше, че външният, исто-
рически ход на събитията е несъмнено ясен и може да 
служи като отправна точка за най-различни цели. Така 
възникваха неизброими версии за „живота на Исус”. 
В действителност обаче, това, което ние извличаме от 
Евангелията за този неповторим Божествено-човешки 
жизнен път, е само един имагинативен пласт, т.е. една 
жива тъкан от душевни образи, в която преди всичко са 
възпроизведени вътредушевно- и свръхсетивно проти-
чащи събития. Ето защо в моите евангелски студии аз 
най-напред тръгвах от едно упорито изтъкване на този 
имагинативен елемент, включително и до участието му 
в тайната на композицията. И едва след многогодиш-
ни усилия аз смея да се надявам, че постепенно, през 
имагинативно-образната завеса, достигам до някаква 
нагледна представа за това, което се е разиграло на 
времето във външния физически план на света. Така 
че, в това продължение на предишните два тома, аз бих 
желал – доколкото това днес е възможно – да обогатя 
читателя с такива възгледи и прозрения, които ще го 
доведат до състояние, той сам да изгражда образи за 
събитията от „Исусовия живот” през тези три години. 
Така замислената форма на книгата наложи един по-
обстоятелствен стил, за разлика от стегнатия концен-
триран вид, какъвто би могло да има една чисто ис-
торическо описание. Затова пък тази форма позволява 
постоянно да се доближаваме до нашия предмет откъм 
все нови и нови страни. Впрочем, аз си позволих зна-
чително да увелича броя на отделните гледни точки. 
Но нека ми бъде разрешено да кажа, че само за да не 
надхвърля определения обем на книгата, аз трябваше 
да пожертвувам и не малко важни подробности. Едва в 
края аз поисках да изтъкна тези многостранни аспекти 
и под формата на допълнения вмъкнах там две отделни 
теми. 
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Този том – както досега публикуваните пет – е 
плод на обновеното от д-р Рудолф Щайнер духовно 
вникване в Евангелията, както и на немислимия без 
Рудолф Щайнер нов и всеобхватен възглед за Христос. 
Антропософското общество в Германия беше забране-
но през 1935 година, тъкмо когато се подготвяше вто-
рият том върху Стария Завет. Въпреки това, следвайки 
указанията на Рудолф Щайнер, аз се стремях да бъда 
навсякъде, където беше необходимо за Антропософи-
ята. И ето че днес отново е възможно да се работи с 
подем и без каквито и да е спънки. Дано тази книга 
улесни възраждането на една нова творческа духов-
ност всред развалините на Европа, защото само такава 
духовност може да устои в нашия залязващ свят и само 
тя може да сложи основите на един нов свят.

Юни 1946 , Емил Бок
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ПЪРВА ГЛАВА

АПОЛОНИЙ ОТ ТИАНА  
И ИСУС ОТ НАЗАРЕТ

Светът на Евангелията, както и изобщо светът на 
Христос, е един тих свят. Но той е напълно подобен 
на заровеното в земята житно зърно. Без тихия свят 
на посятото зърно, целият външен свят на активност и 
силови връзки губи своя насъщен хляб. 

В своите катакомби първите християни се чувст-
ваха като заровено семе пред официалния свят на цеза-
рите, който горе се ширеше над тихите им стъпки. Те 
живееха с твърдата убеденост, че зародишната сила на 
тяхното учение един ден ще преобрази целия свят. 

И ние често не можем да обхванем с достатъчна 
яснота, колко незначителни са изглеждали изнесени-
те в Евангелията събития, сравнени с всичко, което е 
имало авторитет и стойност в тогавашната епоха. В 
историята на човечеството няма по-голям контраст от 
този между Христос и цезарите. Онзи, който всъщност 
беше въплътеният в човешко тяло Бог, премина своя 
земен път съвършено незабелязано. Целият блясък на 
славата и властта озари тези, които управляваха све-
та от своите цезарови дворци и които претендираха да 
бъдат почитани като Богове, макар и те да стояха дори 
по-ниско от обикновените хора. 

Обаче, в исторически смисъл един друг контраст 
е много по-поучителен от този между Христос и цеза-
рите. Епохата даде за съвременник на Исус от Назарет 
един човек, който трябва да се отнесе към последните 
велики посветени на древния свят. Като носител на ге-
ниални религиозно-пророчески импулси, той държеше 
в напрежение и подтикваше към дейност целия тогава-
шен свят. Знаели са го всички: Аполоний от Тиана. За 
съзнанието на епохата Исус от Назарет не е представ-
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лявал нищо пред световната известност на този мъж. 
Никой не е познавал Исус, дори и тези, които можеха 
да го познаят. Но по това същото време едва ли е имало 
човек, който да не е знаел за Аполоний от Тиана. Днес 
е трудно да си представим това. Целият свят говори за 
Исус от Назарет без да се замисля колко тихо е проте-
къл неговият живот. Докато великият посветен съвре-
менник Аполоний отдавна е изпаднал в пълна забрава. 
Новата историография вече не може да се извиси до 
мисълта, че навремето са съществували такива лич-
ности, мощно открояващи се над другите и отхвърля с 
пренебрежение сведенията, които ние имаме за Аполо-
ний; отхвърля ги като легендарни измислици. 

Дори и по времето на Гьоте, Аполоний не е бил 
така забравен, както днес. Тогавашните историци не 
можеха да го отминат и премълчат, както техните пос-
ледователи в средата на миналия век. Едва ли всред 
духовните водачи на тази епоха е имало такъв, който 
да не се е сблъскал със загадката на Аполоний. Волтер 
го противопоставя на Исус. От това може би е бил под-
тикнат и Фридрих Велики, който издава един френски 
превод на старата биография на Аполоний от Филос-
трат. Той посвещава това издание през 1774г. на Папа 
Клеменс IV. Във връзка с разтурването на йезуитския 
орден, Фридрих Велики предлага на Папата да се пог-
рижи за изясняването на загадката Аполоний, а с това 
да извърши и един нов подвиг на духа. (Трудове на 
Фридрих Велики, том 8 „Философски свитъци”, Бер-
лин 1913г.). Виланд в своя „Агатодемон” се опитва да 
реабилитира Аполоний. Впрочем, нему се отдава само 
рационалистичното обяснение на чудесата, така че той 
плаща данък на просветителската атмосфера на сво-
ето време. Дори и Наполеон, още като артилерийски 
лейтенант, е написал (за жалост изгубено) съчинение 
върху Христос и Аполоний от Тиана. 
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1. Чудесата на Аполоний  
и чудесата в Евангелието

Големият брой забележителни чудотворства, които се 
разказват за Аполоний, поначало не отхвърлят исто-
рическото съществуване на този човек. Преди стотици 
години те са предизвиквали недоумение и са поставяли 
хората пред трудно разрешими въпроси. От античните 
сведения можем да съдим как с помощта на тези чуде-
са името на Аполоний още от най-ранната му младост, 
преминавало като огнен стълб през всички културни 
земи. Където и да се е намирал той, към него се сти-
чали болни и страдащи. Всички знаели, че този човек 
е способен на най-чудотворни изцеления. Той лекувал 
дори и в случаите, където цялото лекарско изкуство се 
оказвало безпомощно. Неизброими били слепците, па-
рализираните и уморазстроените, които той е спасил. 

При това, забележително е, че в ранните биогра-
фии на Аполоний съществуват изключително много 
сходства с това, което Евангелията разказват за Исус 
от Назарет (Напълно запазена е само Биографията на 
Аполоний от Филострат, написана през 3-ти век). Нап-
ример в историята за юношата от Наин има особено 
ясни паралели за съвременниците на Исус. 

Било е по времето на Нерон. Съществувала опас-
ност Аполоний също да стане жертва на санкции срещу 
философите, съвпадащи с гоненията на християните. На-
лагало се да напусне града. Тъкмо когато се намирал пред 
портите на града, срещнал една погребална процесия. 
Тук ние си припомняме до най-малки подробности она-
зи сцена от Евангелието на Лука, която описва как Исус 
излизал от града Наин. „Една млада девойка починала в 
деня на своята сватба. Сломеният годеник се влачел зад 
катафалката. Целият Рим тъгувал с него, защото девой-
ката била от най-благороден произход. Щом Аполоний 
дошъл съвсем близо до траурното шествие, той казал: 

2. Tрите години
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„Свалете носилката. Аз искам да премахна вашите съл-
зи”. Когато попитал за нейното име, всички помислили, 
че той възнамерява да произнесе обикновено погребално 
слово. Обаче той докоснал мъртвата, прошепнал ù някол-
ко неразбираеми думи и я върнал обратно в живота. Тя 
проговорила и се прибрала в бащиния си дом.” (IV, 45). 

Сходствата с Евангелието започват още с разка-
зите за раждането на Аполоний. Когато времето наб-
лижило, на майката се явил светещ Ангел. Уплашена, 
тя попитала: „Кой си ти?” Първоначално не получила 
никакъв отговор. После тя попитала кой ще да е той, 
комуто тя възнамерявала да посвети сега един млад 
живот. Тогава Ангелът отговорил: „Аз”. А майката 
отново попитала: „Кой си все пак?” И получила този 
отговор: „Аз съм Протеус, Египетският Бог”. Открило 
ù се онова духовно същество, което постоянно изменя 
своя облик и което може да приема най-различни вън-
шни форми. Наистина, атмосферата на този разказ е 
съвсем различна от тази в Евангелието на Лука. И все 
пак, резонансът спрямо явяването на Архангел Гавра-
ил пред Мария в Назарет е несъмнен. 

Кратко време преди раждането на момчето, майка-
та имала видение и получила указание да излезе всред 
поляните и да набере цветя. Тръгнала, следвана от сво-
ите прислужници, които скоро се пръснали всред цве-
тята. Майката потънала в дълбок сън. Тогава отвсякъде 
долетели лебеди, образували кръг около спящата и за-
пели своята песен. Лек зефир полъхнал над поляните. 
Майката се събудила и родила своя син. И в същия миг 
мощна светкавица се спуснала от Небето, но пред изу-
мените ù очи се върнала обратно горе, в небесния етер. 
Ето защо нарекли Аполоний – Син Божи (I – 4-6). 

Такива аналогии бележат целия жизнен път на Апо-
лоний. В неговата младост има един епизод, който се ра-
зиграва вътре в храма на Тарс: всички учители и настав-
ници остават смаяни пред неговата мъдрост; едно точно 
съответствие на историята с 12-годишния Исус в храма. 
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Когато се вгледаме в странстванията на вече зрелия мъж, 
ние неизбежно си припомняме и пътуванията на Исус. 
Както Исус, така и Аполоний е обграден от тесен кръг 
ученици, които обаче са не дванадесет, а седем. 

Съответствията с Евангелията продължават и след 
смъртта на Аполоний. Съществуват сцени, които в из-
вестен смисъл могат да се разгледат като успоредици на 
Великденските събития: учениците на починалия Учи-
тел са събрани и потънали в разговор за безсмъртието. 
С помощта на правилното мислене и философстване, 
което са усвоили от своя Учител, сега те могат да се 
убеждават в следсмъртния живот на душата. Само един 
техен гост, младеж от друг храмов център, е изпълнен 
със съмнения. Учениците на Аполоний напразно се из-
мъчват да го убедят в своите схващания. Няколко дни 
по-късно те отново са заедно и вдълбочени в подобен 
разговор. Накрая потъват в мълчание. Съмняващият се 
младеж задрямва, останалите чертаят геометрични фи-
гури по земята. Внезапно заспалият скача и извиква сил-
но: „Вярвам ти!” Стреснати, другарите му запитват на 
какво се дължи тази възбуда и в отговор чуват: „Нима не 
виждате Аполоний всред вас? Нима не чувате стиховете 
му?” Сега учениците вече разбират – Аполоний – който 
не е вече между живите, сам внася в този младеж идеята 
за безсмъртието на душата. (VIII, 31). 

Тук всичко е изпълнено с едно съвсем различно и 
странно настроение и все пак съответствията с Еван-
гелските съобщения са вън от съмнение. 

В епохата на възникващото християнство и осо-
бено по времето на светите отци на църквата тази бли-
зост между Аполоний и Исус от Назарет е пораждала 
сериозни спорове. За големия чудотворец е говорел още 
Ориген, при това без да вижда тук нещо обезпокоител-
но. В оценката си той едва ли се различава от езически-
те писатели като Апулей например, които се позовават 
– доколкото са били в свръзка с Мистериите – на сведе-



20

ния от магове и посветени. Около 200 години по-късно 
църковните отци Иероним и Августин също не отричат 
смайващите чудеса на Аполоний, макар и да ги обясня-
ват с действието на демонични сили, противопоставяй-
ки им чудесата на Исус с тяхната истинна и свята Бо-
жествена сила. Те изричат над Аполоний своето прокля-
тие, сякаш той е един обсебен от дявола магьосник. По 
времето на Константин Велики подобна позиция заема 
и християнският църковен историк Евсебий. 

В спора между християнските теолози и езическите 
философи се намесва и Хиерокъл. Неговото съчинение 
е насочено против християнството. По времето, около 
300 години сл. Хр. той бил висш римски служител: гу-
бернатор на една малка малоазиатска провинция. Под 
цезарството на Диоклециан взел фанатично участие в 
гоненията на християните. Основната идея на съчине-
нието му е сведена до противопоставянето между Апо-
лоний и Исус от Назарет. Авторът пише: „Християните 
прекалено се гордеят с това, че техният Исус изцелявал 
слепи и изобщо с чудеса от този род.” Черпейки с една 
благородна сдържаност от богат фактически материал, 
авторът показва, че малкото чудеса на Исус, сравнени с 
изобилните и нечувани изцеления, съживявания и дру-
ги чудотворства на Аполоний, са просто незначителни 
и смешни. Преди всичко, Хиерокъл изтъква, че нехрис-
тиянската страна в този спор имала „много по-правилен 
и по-разумен възглед за необичайните хора.” След като 
изброява деянията на Аполоний, той запитва: „И защо 
споменавам аз всичко това? Само с намерението да си 
съставим точна и обоснована преценка за лекомислието 
на християните. Към един такъв чудотворец ние се от-
насяме не като към Бог, а само като към един обикнат от 
Боговете човек. Те обаче смятат техния Исус – поради 
няколкото му незначителни чудеса – за един истински 
Бог.” И накрая той подчертава, че историческите пот-
върждения за Аполоний са несравнимо по-достоверни 
от всичко, което е разказвано за Исус от Назарет. Ве-
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роятно аристократичното превъзходство на Хиерокъл 
над християните е имало много по-здрави основания, 
отколкото църковните отци първоначално са можели да 
признаят със своите упорити и яростни изявления. 

Израз на трагична недооценка на Христовото съ-
щество, е самото обстоятелство, че християнството се 
впуска да сравнява Исус и Аполоний като двама чудот-
ворци, било то по броя на величието на постиженията 
им, било то според намесата на Божествени или дявол-
ски сили. Да върши чудеса – това изобщо не е намере-
нието на Христос, нито волята Му. Напротив, Той при-
съства между хората с принципите на човек, чието пове-
дение коренно се противопоставя на всеки друг човек, 
стремящ се да действа чрез каквито и да е свръхестес-
твени сили. Че изцеленията на Исус са били считани за 
чудеса, може да се обясни само с изгубеното и потънало 
в забрава антично лекарско изкуство и особено с прила-
ганите от това изкуство психически сили и въздействия. 
Аполоний от Тиана наистина трябва да бъде разглеждан 
като един велик извършител на чудеса. Той съзнателно 
преброжда света именно като маг; неговите деяния са 
възможни само при участието на свръхестествени сили. 
И ако правилно поставеният въпрос гласи: „Кой е из-
вършил повече и по-големи чудеса – Исус или Аполо-
ний – то езическите философи несъмнено имат право, 
когато посочват Аполоний за по-велик от двамата. Въп-
реки цялата си външна незначителност, Христос далеч 
надвишава последния велик посветен от древността, но 
това не се дължи на никакви външни действия и ефек-
ти. Само ако вникнем в тези подробности, можем да се 
издигнем до образа на Исус без да омаловажаваме или 
премълчаваме великия му съвременник. 

Един правдоподобен образ за „живота на Исус” в 
неговата епоха ще бъде възможен едва когато попра-
вим грешките на новата историография и реабилити-
раме личността на Аполоний в цялата ù историческа 
значимост.



22

2. Пространство и време  
в живота на Аполоний

Животът на Аполоний от Тиана – както в пространс-
твено отношение, така и според протичането му във 
времето – има забележителни мащаби. Преди всичко 
учудващ е географският радиус, в който действа този 
необикновен човек. 

Аполоний е роден в една малоазиатска планинска 
местност, в Тиана, приблизително по времето, когато е 
роден и Исус от Назарет. Тиана била разположена точ-
но толкова на север от проходите на Цилиция, колкото 
Тарсос, родният град на Павел – на юг към морските 
брегове. 

Като 14-годишно дете Аполоний вече играел важ-
на роля в храмовете на Тарсос, привличайки внимани-
ето на гръцките мъдреци. По същото време и детето 
Павел – 4 или 5 години по-малко от Аполоний – е по-
сещавало училищата на този известен град. Вероятно 
пътищата им не са се кръстосали; местата, в които бил 
обучаван Павел, изглеждали по-тихи и незабележими. 

Това, което Тарсос е можел да предостави на мла-
дия Аполоний, той скоро усвоил напълно. За късо вре-
ме той надраснал своите учители и тъй като нямало 
какво повече да научава от тях, трябвало да се обър-
не към други източници на мъдрост. Ето защо ние го 
срещаме и в Егея, прочутия храмов център на Бога на 
изцеленията – Ескулап. Тук той получава посвещение 
и като млад свещенослужител на Ескулап, започва уди-
вително плодотворна лекарска практика. Славата му на 
учител и лечител се разнася по света. Огромни мно-
жества от болни и страдащи се стичат в Егея, просто 
защото там е Аполоний. 

Тогава идва едно събитие, което подтиква Аполоний 
сам да обуздае своя стремителен възход. Умира баща му. 
Аполоний раздава голямото наследено богатство и вед-
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нага се подчинява на Питагорейската школа, на нейните 
строги, аскетични правила за живот. По собствена воля, 
той става ученик на Питагор и като такъв си налага 4-го-
дишно пълно мълчание. Вземайки пример от Питагор, 
Аполоний започва голямото си странстване из света. 
Тук ние заставаме пред една пленителна част от него-
вия живот. На 21 години той преброжда, без да наруши 
обета си за мълчание, земите и градовете на Мала Азия, 
през които по-късно ще броди и Павел, като апостол на 
Христовото послание. Пълното мълчание на Аполоний 
само увеличава сензацията и възбужда всеобщ интерес 
при всяко негово появяване. Където и да се покажел, об-
кръжавали го хора, които търсели изцеление или някаква 
друга помощ. Без да казва нито дума, само с полагане на 
ръце, той успявал и изцелявал всички. Също без думи, 
но с голяма сила, той наказвал различните злоупотреби, 
на които често се натъквал в градовете. Разказват, че в 
един такъв град, страдащ от глад, поради спекулата на 
търговците, Аполоний написал само няколко думи вър-
ху една дъсчица, която изпратил да занесат на пазарния 
площад. Ефектът бил този, че пазарът се изпълнил със 
зърно и градът бил спасен. Немият пророк, всъщност 
един юноша, се радвал на авторитет, какъвто никой друг 
не притежавал и само с един знак той можел да насочва 
социалния живот на хората. 

След като срокът на обета за мълчание изтекъл, 
диапазонът на неговите странствания веднага нарас-
нал. Най-напред той се обърнал на Изток към земите 
на древните култури – Асирия, Вавилон, Индия. Нав-
сякъде храмовете и мистерийните центрове се отваря-
ли с готовност за него. Свещениците на всички Богове 
признавали Аполоний, въпреки младежката му възраст, 
за велик посветен. Те му позволявали да черпи знания 
от техните храмове и предприемали необходимите спо-
ред Аполоний реформи. Навсякъде се прекланяли пред 
неговата мъдрост, Филострат пише: „Щом той прис-
тигнал в един град поканвал при себе си свещениците 
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на храма, философствал с тях за Боговете и ги поучавал 
там, където те се отклонявали от здравата традиция.” 
Той бродел от страна в страна, сякаш неговата цел била 
тази, от прадревните и свещенни храмови култури да 
събере и последните останки от някогашната мъдрост 
и от Божествените сили. 

Запазен е един разговор с асириеца Дамис, управи-
тел на източните области в Ниневия. Този разговор дава 
представа за суверенното съзнание, с което Аполоний 
се отправял към чуждите земи и народи. Дамис се въз-
хищавал от него и поискал да живее близо до Аполоний. 
За да се препоръча, той изтъкнал, че разбира езиците 
на всички народи, всред които общият път би ги отвел. 
Аполоний го приел в кръга на учениците си и му по-
яснил, че не се нуждае от преводаческите му услуги: 
„Приятелю, аз също разбирам всички тези езици, макар 
и никога да не съм ги изучавал.” Дамис го погледнал с 
учудване. Тогава Аполоний добавил: „Не се чуди, че аз 
зная всички езици на хората, защото аз разбирам и цяло-
то им мълчание.” (I, 19). Този отговор на Аполоний би 
трябвало да остане напълно неразбираем за днешното 
човешко съзнание. Той има смисъл само за човек, който 
е проникнат със спомена за някогашното и с предчувст-
вие за бъдещото ясновиждащо съзнание. Аполоний пре-
тендира, че може да разчита човешките мисли, преди те 
да са облечени в думи. През външното физическо гово-
рене на хората, той долавя духовния пра-език, който е 
един и същ във всички човешки езици. 

Накрая пътищата отвеждат Аполоний и до вът-
решността на Индия. Тук в „планината на мъдреци-
те” живеят посветените ръководители на брамините. 
По-късно той описва душевните образи, в които му се 
открива този така строго охраняван духовен свят в не-
достъпните вериги на Хималаите. „Аз видях индийс-
ките брамини как живеят на земята, без да са напълно 
земни жители, видях ги в техните крепости, но без да 
са свързани и оковани в тях, без никаква собственост, 
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но притежаващи всичко.” Той разказва, че ги видял „да 
се движат две педи над земята, без да правят от това 
някакво чудо – защото тези хора отхвърлят празната 
суетност. Да се движат със Слънчевия Бог над Земята: 
това отговаря на Божествената идея” (III, 15). 

Индийските мъдреци, начело с Ярхас, техния цар-
ствен предводител, посрещат Аполоний с едно висше 
себесъзнание: „Другите хора питат чужденците откъде 
идват и с каква цел. Първият белег на нашата мъдрост е, 
че за нас ти не си един непознат.” (III, 16). Самият Апо-
лоний ще да е бил смаян, когато брамините – преди той 
да е проговорил – описали целия му досегашен живот, 
още от родословието по бащина и майчина линия. След 
това Ярхас го насърчил: „А сега питай, каквото жела-
еш! Ти се намираш при хора, които знаят всичко.” Апо-
лоний попитал какво е становището на брамините към 
основното изискване на гръцките Мистерии, според ко-
ето себепознанието на човека трябва да даде ключа към 
познанието на целия свят. И той можал да се убеди, че 
гръцката мъдрост, в която сам бил израснал, се съдържа 
в мъдростта на брамините. Ярхас отговорил: „Именно 
защото познаваме самите себе си, ние знаем всичко. За-
щото никой от нас не може да стане мъдър, без едно 
предшестващо себепознание.” (III, 18). 

Ние често ще срещнем Аполоний и Ярхас, вдълбо-
чени в безкрайни разговори, въвеждащи се един друг в 
затъмнените двери на тяхната мъдрост. В един от раз-
говорите всеки описва на другия своя предишен земен 
живот. Друг път те беседват за градивните елементи на 
земния свят. Ярхас поучава Аполоний, че съществуват 
не четири, а пет елемента. Аполоний пита: „Кой ще е 
петият, след водата, въздуха, земята и огъня?” „Етерът 
– отговаря Ярхас – от който са родени боговете, защо-
то всичко, което вдишва въздух, е смъртно, а етерно-
то е безсмъртно и Божествено.” (III, 34). Тук великият 
гръцки мъдрец и посветен се среща с един още по-ве-
лик, при когото той може да учи. 
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След продължителен многомесечен престой в Бо-
жествените планини на брамините, Аполоний се връща 
обратно. Сега настъпва неговото истинско навлизане 
в европейския свят. Първо минава през Кипър, където 
през същата година идва и Павел по време на своите пъ-
тувания. Той посещава и Ефес, може би съвсем наскоро 
след като там е пребивавал и Павел. В Атина той диску-
тира с онези философи, с които Павел е дискутирал и 
пред които е произнесъл известната си реч в Ареопага. 
В Атина той получава и посвещение и в Елевзинските 
Мистерии. После пътят му го отвежда и в други центро-
ве на гръцкия културен живот: Олимпия, Спарта, Крета. 
Навсякъде след него, хората говорят за чудесата му. Ко-
гато за пръв път пристигнал в Ефес, разбрал, че градът е 
застрашен от чумна епидемия и предупредил жителите 
за тази опасност. Те обаче пренебрегнали съветите му, 
за да търсят помощ по-късно, след като чумата заля-
ла града. Без никакъв гняв, той се върнал обратно от 
Смирна в Ефес и събрал младежите в същия театър, в 
който златарят Деметриус се опитал да повдигне един 
пълен с омраза смут срещу Павел (Деян, 19:29). С по-
мощта на някакво магично действие, му се отдало да 
укроти и премахне чумата. По негово внушение се съб-
рало огромно мнозинство от хора; те умъртвили с камъ-
ни някаква странна фигура, която в началото взели за 
възрастен просяк, а после приели, че това е злият Дух 
на чумата. Разказват, че много по-късно под камъните 
открили костите на някакво огромно куче. 

Аполоний пристигнал и в Рим, тогавашният по-
литически и духовен център на Европа. На цезаровия 
трон властвал Нерон. По това време Аполоний бил над 
60-годишен. Повече от 20 години били изминали от 
Кръстната смърт в Палестина, която светът не разбрал 
и за която не запазил никакъв спомен. Нищо не ни по-
казва, че събитието в Палестина е привлякло внимани-
ето на Аполоний. Дори и за него, който прониквал така 
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дълбоко в нещата, събитието останало незабелязано. 
Най-скрити пластове от света и живота се откривали 
пред неговия поглед, но сега в Голгота се разиграва 
една мистерия, пред която неговата мъдрост се оказва 
недостатъчна. 

Аполоний бил съвсем близо до това да стане жерт-
ва при гоненията на християните, които Нерон започнал 
след големия пожар в Рим. Мнозина от християнските 
водачи намерили своята мъченическа смърт; Павел бил 
обезглавен, Петър – разпънат на кръст. Обаче и за тези 
подробности не се споменава нищо в биографията на 
Аполоний. Дори и да е имало смътно прозрение за зна-
чението на тези мъченически съдби, то се губи в тъмни-
те подоснови на тогавашното човешко съзнание. 

Световният пътешественик, който беше проник-
нал до крайния Изток, сега се насочва към крайния 
Запад: към Испания, в която трябваше да достигне и 
Павел през последните две години на живота си. Той 
стигна до „стълбовете на Херкулес” – морската тесни-
на между Африка и скалите на Гибралтар, които – спо-
ред тогавашните представи – се издигали като западни 
граници на целия свят. 

После той се отправя на юг. Там Аполоний иска 
да изучи онази не-европейска мъдрост, която била 
считана за най-издигната след браминската. Той пре-
косява Египет, стреми се все по на юг, достигайки из-
ворите на Нил, в територията на днешна Абисиния. 
Тук съществувала колония от посветени и те живеели 
в една общност, подобно на брамините в Индия. Във 
високото Абисинско плато Аполоний търси и намира 
тъй наречените гимнозофисти, тъмни, полуголи аске-
ти, които в определено съдружие с тайнствените при-
родни сили развивали своята свръхсетивна мъдрост. 
Те също го приели в своята среда и го допуснали до 
своите светилища и тайни. Обаче Аполоний е разоча-
рован. Мъдростта на гимнозофистите е далеч под тази 
на брамините. Той бързо схваща цялата упадъчност, в 
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която са затънали последните разклонения на египетс-
ко-африканското посвещение. 

След големите странствания на Изток, Запад и Юг, 
Аполоний отново пристига в Рим. Той е на 80-годишен. 
В известен смисъл, след питагорейското мълчание и 
след всичко преживяно – той е вече съвсем друг човек. 
Съхранил е в себе си всичко, което земната планета би 
могла да му даде като знание и мъдрост. Сега той не се 
нуждае от пътешествия. Дошло е времето да се намеси 
в хода на световната история. Неговият стремеж е да ос-
вободи човечеството от демонията на цезарите. Както 
преди 30 години го преследваше Нерон, това сега прави 
Домициян. Обаче с магичното си изкуство Аполоний 
доживява и издигането на следващият цезар – Нерва. На 
97 години богатият живот на Аполоний угасва. Почти 
столетник, той запазил цялата си младежка свежест. Ни-
кой не можел да допусне, че човек в такава напреднала 
възраст може да изглежда тъй млад. 

Колко удивителен е само пространствено-геог-
рафският обхват на този живот! Големият световен 
пътник преминал през всички известни континенти. В 
богатата си душа той поел мъдрост от древни храмо-
ве и мистерийни центрове, вдъхвайки им на свой ред 
обаче силни и плодотворни влияния. Обхватът и ради-
усът на Исусовия живот, сравнен с този на Аполоний 
– е нищожен. Особено щом вникнем в Евангелията и в 
мълчаливо загатнатата там тайна за двете деца Исус, 
този контраст ще изпъкне пред нас с цялата си ясно-
та и сила. Ако детето Исус, описано в Евангелията на 
Матей, бе останало живо, вероятно неговият житейс-
ки път би бил увенчан с мащабите на Аполоний. Нима 
още в ранното му детство, когато неговите родители 
поеха към Египет и стигнаха до древния Слънчев храм 
при Хелиополис, нима още тогава не се проявява едно 
съдбовно и мощно влечение към далечни земи и прос-
тори? Исус от Назарет, обаче, който в своята 30-годиш-
на възраст беше кръстен в река Йордан и който в про-
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дължение на три години стана носител на Божествено-
то Христово същество, е онова лице, за чието раждане 
и детство ни разказва Евангелието на Лука. Неговият 
живот остана ограничен в тясното и тихо обкръжение 
на Палестина. Никакви пътешествия не го тласнаха из 
широкия свят. Само една дилетантска фантазия може 
да бълнува за странствания, които той уж би предпри-
ел в Азия и Индия. Неговата човешка съдба, в която 
бе скрита и съдбата на един Бог, се разигра в тясната 
ивица между Мъртво море и отдалеченото на не повече 
от 100 км. Генисаретско езеро. 

Що се отнася до пространствения радиус на дейс-
твие, по-уместно е да сравним живота на Аполоний 
с този на Павел. Павел бил онзи човек от Исусовото 
обкръжение, който след Мистерията на Голгота, реши-
телно поел по пътищата на света. Обаче радиусът на 
Аполоний бил несравнимо по-голям, той надхвърлял 
дори този на Питагор, неговия учител, който преди 
500 години пребродил всички известни континенти 
(към изгубените съчинения на Аполоний принадлежи 
и една биография на Питагор). Изобщо в древния свят 
едва ли имало човек, чиято съдба – в пространствено 
отношение – да надминава тази на Аполоний. И все 
пак, измежду двамата съвременници по-велик е онзи, 
чийто живот остана затворен в тихия кръг на Палес-
тина. Големият посветен можа да обгърне цялата чо-
вешка мъдрост от различните континенти и климати 
на Земята. В онзи другия, обаче, беше вложена такава 
духовна енергия, която струи не от Земята, а от мак-
рокосмическите сфери на Универсума и преди всичко 
– от сферата на Слънцето. 

Също и по отношение на времето, животът на 
Аполоний надхвърля обичайните представи. Едно осо-
бено благоволение на съдбата е, че с неповторимите 
си способности и дарования той достигна столетна-
та възраст. Каква възможност да изгради богатото си 
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жизнено дело! Постигнатата от него патриархална въз-
раст му позволила да обгърне цяла историческа епо-
ха. Като съвременник на Август, Тиберий, Калигула, 

Нерон, Веспасиан, Домициян, той станал свидетел на 
първия етап от обожествяването на цезарите. От дру-
га страна – човешки погледнато – животът на Исус от 
Назарет клонял вече към своя край, когато младежките 
му години навлезли в мъжка зрелост. За разгръщане на 
своето жизнено дело, Той не можел да ползва – пак по 
човешки казано, истинската си мъжка възраст. В Него, 
както и в Йоан Кръстител, ние трябва да виждаме един 
„рано-завършен” човек. Йоан свършва на 31 години, 
Исус – на 33. Над младежки съхранения темперамен-
тен блясък се разлива тайнственото отвъдно сияние на 
Исус, което ние винаги можем да открием и в живота, и 
на други „рано-завършени” човеци, като например при 
Рафаел или Новалис. Но мистерията на краткия Ису-
сов живот е безкрайно по-велика. През трите кратки 
години между Кръщението и Голгота в земния живот 
и в развитието на човечеството проблясва самата веч-
ност. Чрез своето почти 100-годишно дело, един такъв 
посветен като Аполоний, все пак не можа да се проти-
вопостави на празния ход, който все повече подчинява-
ше всички събития на епохата. Краткото проблясване 
на Божествената Слънчева същност в душата на Исус 
от Назарет обаче успя да се справи с този упадък на 
живота и да го изцели. 

Наистина, в непосредственото обкръжение на 
Христос имаше един ученик, когото бихме могли да 
сравним с Аполоний. Това е евангелистът Йоан, кой-
то почти достигна столетната възраст. Той умря на 99 
години (в година 100 сл. Хр.), като презвитер на Ефес. 
В края на живота си той не можеше да намери дру-
ги думи за своето паство, освен простото обръщение: 
„Дечица, обичайте се помежду си”, но от тези суми се 
излъчваха такава сила и топлина, които трябваше да 
преобразят из основи душите на всички хора. 
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Близостта между Аполоний и Йоан ни довежда до 
един изпълнен с напрежение исторически въпрос. Те 
са разделени от пропастно дълбоки различия, макар и 
противоположността между Исус и Аполоний да е още 
по-всеобхватна. Двамата изтъкнати старци прекарали 
последните си години в Ефес и ако са починали в раз-
стояние на 2-3 години, то техните пътища вероятно са 
се кръстосали. Знаели ли са те един за друг? Възможно 
ли е да са се срещали и да са застанали очи в очи? И 
ние ще видим, че с този въпрос всъщност се докосваме 
до най-жарките съдбовни връзки на онази епоха. 

3. Аполоний и политиката

Аполоний от Тиана напълно съзнаваше, че черпи сили, 
които не принадлежат на тукашния сетивен свят. Въп-
реки това мъдростта, която той носеше в себе си и с 
която удивляваше света, беше една земно обагрена 
мъдрост. Както нейното съдържание, така и нюансите 
ù, бяха определени от естественото и душевността на 
земната природа. Тази мъдрост произлизаше от този 
свят и поради това носеше в себе си импулса да въз-
действа също върху този земен свят. От тук ние мо-
жем да разберем защо погледът на Аполоний не е бил 
отправен към далечното бъдеще, а се задоволявал да 
формира непосредствените отношения, които той е 
заварил в човечеството. Той не разбра това, което се 
извършваше близо до него; за него по-важно беше да 
повлияе по един величествен начин съвременния кул-
турен живот на човечеството. Той имаше успехи, как-
вито друг човек не познаваше; той се стремеше към 
тези успехи с прозорливост и енергия. 

Най-дълбоката разлика между него и онзи негов 
съвременник, останал в Палестина встрани от светов-
ните събития, изпъква най-силно пред нас, когато отп-
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равим поглед върху ролята на Аполоний в голямата по-
литика на неговото време. Тогавашните, а и по-късните 
историци не са схванали достатъчно ясно, че в област-
та на политиката Аполоний е имал много по-големи ус-
пехи и „чудеса”, отколкото при изцеленията. Неговите 
политически стремежи и действия са останали неясни 
и прикрити за нас, поради извънредната прозорливост 
на Аполоний. Тези стремежи обаче, пронизват целия 
му живот и ако човек ги търси с подобаващо внимание, 
те винаги излизат наяве. Никъде другаде не откриваме 
последователната му и мъдра намеса в политическите 
отношения на епохата, както зад кулисите на събития-
та през втората половина на 1-вия век сл. Хр. 

Когато Аполоний пристигна за пръв път в Рим, 
тамошният живот бе напълно изроден от потъналия в 
лудост Нерон. Дясната ръка на цезаря беше Тигелинус, 
шеф на римската полиция, един жесток звяр, ненаситен 
за устройването на кървави бани за онези хора, които 
се показваха отворени за някаква духовна идея. Само 
един негов знак беше достатъчен, за да бъдат хвърлени 
в затвора или като плячка на диви зверове по циркови-
те арени хиляди привърженици на философски школи 
или пък твърдо вярващи хора, които – както христия-
ните – отказваха да признаят цезаровия култ. 

В двора на Нерон Аполоний имаше един приятел 
с висока длъжност, негов таен ученик на име Телези-
нус. Той проправял неговите пътища. Целта на Аполо-
ний била да воюва за такива философски идеали като 
сдържаност, човечност и мъдрост, да се бори срещу 
фантастичния произвол и демоничната липса на ду-
ховност, присъщи на тираните. Той действал с голям 
успех в храмовете и философските школи на Рим. С 
помощта на изцеления и чудни предсказания, накрая 
той намерил достъп до Тигелинус. Несъмнено този 
последният е искал да научи мнението му за Нерон. 
Тогава Аполоний се осмелил съвсем открито да пори-
цае лудостта на цезаря, а след това да укроти с убе-
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дителност и сила разгневения Тигелинус, макар и да 
знаел, че по този начин се излага на извънредна опас-
ност. Може би този е единственият случай на подобно 
отношение към кръвожадния Неронов помощник. Оба-
че Аполоний разбрал, че времето за непосредствени 
политически действия не е още узряло, откъснал се от 
опеката на враговете си и потеглил към Испания. 

Тук ние го виждаме да тъче по скрит начин своите 
политически нишки. Той се смесва с римските легио-
ни и използва всяка възможност за пропаганда срещу 
цезаровата лудост на Нерон. Той разполага с голям за-
пас от остроумия и анекдоти, с които осмива пред вой-
ниците всички цезарови изблици на лудост. Ясно е, в 
последна сметка, какво цели той: неговата мисъл е, че 
армията неизбежно ще се отърве от чудовищния звяр, 
носещ такива страдания на човечеството. И наистина, 
след смъртта на Нерон, легионите провъзгласиха един 
след друг тримата „войнишки императори” – Галба, 
Ото и Вителиус. Естествено, тези трима властници не 
можеха да заместят нездравия Дух на Нерон. Поради 
това те се задържаха и толкова кратко време на върха. 
Но чрез тях здравите устои, които притежаваше дото-
гава цезаровата власт така се разклатиха, че вече стана 
възможно да се хвърлят нови семена в разораната поч-
ва на голямата политика. И ние най-малкото трябва да 
се запитаме дали Аполоний не беше в основата на онзи 
военен бунт, който донесе гибелта на Нерон. 

По време на управлението на „тримата войнишки 
императори” на преден план излиза един пълководец, за 
когото би могло да се предположи, че ще е в състояние 
да разполага с цезаровата власт и по един хуманен на-
чин. Това е Веспасиян. Обаче той все още се колебае и 
не изглежда склонен към решителната крачка. Тогава се 
разиграва една интересна сцена. Веспасиян и синът му 
Титус командват римските легиони, които във войната 
срещу Юдея са обградили Йерусалим. Това става в го-
дината 69 сл. Хр. Защитниците на града все още удържат 

3. Трите години
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римските атаки и Веспасиян използва промеждутъка от 
време за други цели. Той поканва Аполоний в своя во-
енен лагер, така че Аполоний се установява край Йеру-
салим. Разговорите им са с чисто политически характер. 
Аполоний се стреми да тласне Веспасиян към завземане 
на властта и към това да се провъзгласи за цезар. 

Малко по-късно се разиграва една впечатляваща 
история. Докато под командването на Титус легионите 
продължават обсадата, Веспасиян поема към Алексан-
дрия. Аполоний е също с него. Една огромна човешка 
тълпа сякаш случайно се стича в открития театър, за 
да приветства пълководеца. Веспасиян, уж без да знае 
какво точно става, заема импровизирания трон. Ние 
забелязваме, че тук е в ход едно невидимо ръководст-
во. Накрая се случва нещо, което довежда тълпата до 
безмълвно вцепенение – приближава се една група от 
залитащи болни. Те са потърсили изцеление в храма на 
Серапис, но там свещениците им наредили да потърсят 
Веспасиян и да го помолят да положи над тях ръцете 
си. Веспасиян е по-скоро материалистично настроен 
присмехулник и хулител, отколкото зачитащ Боговете 
човек. Накрая обаче той извършва това, за което го мо-
лят болните. И ето, че пред очите на цялото мнозинст-
во, недъзите им изчезват. Не може и да се очаква друго, 
освен че екстатичен порив обхваща тълпата; Веспасиян 
е провъзгласен за цезар. Тази сцена ще бъде разказана 
от много римски писатели. Откриваме я при Диокасиус 
и Тацит, наистина без да се споменава за присъствието 
на Аполоний. Навремето е било трудно да се отгатне 
кой е режисирал събитията. Обаче, близко до ума е, че 
предположението на Филострат разрешава загадката: 
всичко е инсценирано от Аполоний. Той беше този, кой-
то с лечебното си изкуство извърши чудото на Веспа-
сиян. Той никак не се посвенил да прибегне до такъв 
театрален фарс, за да спечели едно решително влияние 
в политическия курс на Римската империя. Той се на-
дяваше, че Веспасиян ще прояви достатъчно вътрешна 
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сила, за да обедини власт и хуманност в едно цяло. И 
наистина, Веспасиян бил достъпен за въздействията на 
Аполоний и се стараел да го превърне в свой постоя-
нен съветник. Тази необоснована претенция останала 
неизпълнена. Като придворен философ бил привлечен 
еврейският писател Йосиф, който считал – ние узна-
ваме това от историческите му описания – Веспасиян 
за очаквания Месия. Отказвайки да стане съветник на 
Веспасиян, Аполоний вероятно е предусещал идващите 
събития. Веспасиян не оправдал възложените надежди 
и изпаднал в същата цезарова фантастика, в същия про-
извол, каквито преди това били характерни и за Нерон. 
Сега Аполоний застава пред него с енергия и решител-
ност, най-вече поради жестокото поробване на Гърция. 
В едно писмо до Веспасиян той писал: „Ти вярваш, че си 
по-голям от Ксеркс, а си по-малък дори от Нерон.”

Титус, синът на Веспасиян, е привлечен като съу-
частник в управлението. Той също е изпълнен с възхи-
щение пред Аполоний и се старае да го спечели като 
сподвижник и съветник. За известно време Аполоний му 
предоставя съветите си, без обаче да е в числото на приб-
лижените. По-късно Аполоний препоръчва своя ученик 
Деметриус за съветник на Титус. Става ясно, че и Титус 
няма да изпълни очакванията за едно мъдро управление 
на страната. Също и Титус не се оказа неуязвим срещу 
опасността от цезаровата лудост. Веспасиян и Титус – за-
тъвайки в цезаровска неумереност – изградиха от голя-
мото изкуствено езеро в парковете на Нерон – Колизеума 
– онази най-голяма кървава арена, която изобщо е позната 
в цезаровия свят. Те разрушиха храма в Йерусалим. Ко-
лизеумът бе, тъй да се каже, заместващия строеж, стро-
еж, който те издигнаха вместо разрушения храм. 

Домициян, който се възкачи на трона вместо Вес-
пасиян и Титус, означаваше пълно възвръщане и ре-
цидив на цезаровата лудост. Отсега нататък Аполоний 
– вече на 80 години – се чувстваше призван все по-от-
крито и ясно да се противопоставя на тиранията. За-
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почващият отсега период на неговия живот е сам по 
себе си една драма. Филострат – по времето на Ориген 
– написва биография на Аполоний, като започва опи-
санието на тази епоха с изречението: „Деспотичните 
режими са пробният камък за философите” и подчер-
тава своето убеждение, че „не тиранът, а философът е 
победил тирана” (VII, 1). Обобщавайки позицията на 
Аполоний спрямо управлението на Домициян, Филос-
трат казва: „Под властта на Нерон действията му бяха 
само една подготовка. Той не се изправи лично срещу 
него, а само окуражи отмъстителите, изплаши Тигели-
нус и по този начин подкопа тиранията... При управле-
нието на Домициян, той успешно апелираше в сената 
за мъжество и решителност, обедини представителите 
на интелигенцията, обходи народа и възпита учители, 
даде им убеждението, че тиранията не е безсмъртна, а 
смъртна, поради ужаса, който тя поражда.” (VII, 4).

Аполоний все по-явно насочва критиката срещу 
цезаря. Където и да пристигне, той държи речи, подтик-
ващи към открита опозиция. Може би разчитал, че все 
пак в Рим действало съзаклятие, чиято цел била отстра-
няването на Домициян и заменянето му с напредналия 
на години, по-мек и съзерцателен Нерва. Заговорът оба-
че бил разкрит, а Нерва изпратен на заточение в дале-
чен остров. Сега Аполоний не се решил да се застъпи за 
него, нито пък да го посети в неговото изгнание. Той не 
можел да си позволи и да разкрие своите планове срещу 
Домициян. Но отсега нататък той постоянно вмъквал в 
речите си предсказания за края на Домициян. 

Поведението и цялата деятелност на Аполоний 
не можели да останат скрити за Домициян. Тук, както 
и в живота на Исус, се намирал един евреин, стоикът 
Ефрат, който го издава на цезаря. Домициян извиква 
Аполоний в Рим. Приятелите му са убедени, че това 
означава гибел и настояват да не заминава за Рим. Апо-
лоний обаче, тръгва, а на приятелите си споменава, че 
предприема едно тайно пътуване. 
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Замислим ли се върху това, че Аполоний поема за 
Рим по същия път, по който 20 години преди това е бил 
преведен като затворник апостол Павел, ние се изправя-
ме пред най-внушителните линии на съдбата. И двамата 
прекъсват пътуването си в Сиракуза, и двамата дебарки-
рат в залива Путеоли край Неапол, за да поемат на север 
по Виа Апиа и да пристигнат в леговището на звяра. 

Както и по времето на Нерон, така и сега Апо-
лоний имал един високопоставен приятел в цезаровия 
двор – Елиян, който както някога Тигелинус – държал 
в ръцете си висшата полицейска власт. Той се чувст-
вал като „пазач на един зъл тиранин” и се стараел, там 
където може, да смекчава жестокостите и произвола 
на цезаря. Още преди пристигането на Аполоний, той 
се опитал да промени представите на Домициян, да го 
настрои доброжелателно, а на Аполоний предал всич-
ки обвинения, повдигнати против него. 

И така, един ден Аполоний застанал пред самия 
цезар. Обкичен със златен венец, той го приел в храма 
на Адонис, сякаш самият той бил Богът Адонис, бла-
говолил да го приеме и изслуша тук като един прос-
тосмъртен. Пожелал да останат сами на четири очи. В 
дълбоките слоеве на своята душевност той усещал ве-
личието на Посветения. Затова и не му отправил ника-
къв гневен упрек, а се отнесъл към него, както Бог към 
своя пророк. Разговорът обаче скоро опрял до Нерва. 
Домициян поискал да узнае от Аполоний за неговите 
връзки със заговорника. Аполоний смело се застъпил 
за чистотата на Нерва, макар и всяка изречена дума да 
означавала упрек срещу Домициян. Силен гняв обзел 
цезаря. И само защото в други пластове на душата си 
той бил дълбоко впечатлен от Аполоний, му се отдало 
да подтисне този гняв и да насрочи едно редовно съ-
дебно заседание. При все това цезарят остригал брада-
та и косите на Аполоний и го хвърлил в затвора. 

Съдебното заседание наближило. Обаче в мига, 
когато се изкачвал към подиума за защитната си реч, 
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получил „знак”, че му се подготвя страшна клопка и че 
гибелта му е решена. Тогава Аполоний се обърнал към 
цезаря с думите, че той няма власт над неговия живот и 
за удивление и ужас на всички, изчезнал от залата, без 
да прекрачва вратата. Какво е станало в този миг? Ние 
трябва да приемем, че Аполоний си послужил с такива 
магични средства, каквито просветената Европа отри-
ча, но които са били добре познати в древността, осо-
бено между индийските факири. 

Оттогава един постоянен ужас витаел над Домици-
ян. След известно време обаче, Аполоний отново се по-
явил в Ефес. Почти 100-годишен, той продължил и тук 
да поучава ученици в своята философска школа. В 96-та 
год. сл. Хр. тук се разиграла една необичайна сцена. В 
сенчестите градини на своята школа Аполоний обуча-
вал учениците си в перипатетически разговори. Всички 
били запленени от съвършената му мъдрост. И изведнъж 
– тъй ни съобщава Филострат – „той прекъснал речта 
си, сякаш ужас сковал езика му. Наистина, той продъл-
жил да говори, но като човек, чийто Дух е далеч извън 
него. Накрая съвсем млъкнал, вгледал се втренчено към 
земята и извикал: Убий тиранина! Всички се вцепени-
ли, той мълчал, сякаш изчаквал изхода на събитието, 
сякаш всичко било все още съмнително. После казал: 
„Успокойте се, ефесяни, днес тиранинът бе убит. Това, 
което сега ви казвам, то стана, докато мълчах.” Учени-
ците се изплашили много. Аполоний продължил: „Аз не 
се учудвам, че някои не могат да повярват това, което в 
този миг не се знае дори в Рим. Обаче ето! Вижте! Рим 
научава. Новината се разнася... Вече хиляди я знаят... 
всички се радват... сега двойно... тройно повече... сега 
знае целият град... Скоро и тук ще пристигне куриер... 
пригответе жертвата... за часа, който идва... Аз искам да 
си тръгна и да се моля на Боговете за това, което видях” 
(VIII, 26). Няколко дни учениците на Аполоний прека-
рали в съмнение и несигурност. Обаче тогава пристиг-
нали първите куриери и те съобщили за убийството на 
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тиранина, при което точно потвърдили деня и часа, в 
който Аполоний ясновидчески възприел всичко, което 
се разиграло в Рим.

Тази сцена в ефеската философска школа е един 
от най-драматичните мигове на тогавашната епоха. Не 
само защото за пореден път се разкрила магичната мощ 
на древното ясновиждане, а и защото станало очевидно 
колко тясно е вплетен големият посветен в съзаклятие-
то за премахването на цезаря. Намесата на Аполоний в 
световната политика бележи в този миг своята връхна 
точка. Римският трон се заема от философския приятел 
на мъдреца – Нерва. Отсега нататък чрез неговия харак-
тер беше дадена една гаранция срещу демонията на це-
заровата лудост. Дори и да няма преки сведения за това, 
все пак развитието на римската история показва: Нерва, 
в съюз с Аполоний, е насочил събитията по такъв на-
чин, че дори и след неговата смърт една здрава преграда 
продължавала да отблъсква цезаровата опасност. 

Тук ние се докосваме до разрешението на един 
от най-големите проблеми, които поставя пред нас 
римското цезарство. Можем да разпределим цезари-
те, управляващи един след друг Римската империя в 
три групи: първата обхваща цезарите от Август до До-
мициян. Август, който въведе цезаровия култ, все пак 
имаше определен цялостен характер. Неговите наслед-
ници обаче, от Тиберий насам, изпадаха все повече в 
луциферическа неумереност и безформие на душата. 
Цезаровата лудост се превърна в извор на нечуван про-
извол и жестокост. В своите лекции „Градивни камъ-
ни за разбирането на Мистерията от Голгота”, Рудолф 
Щайнер изтъква, че цезаровият култ позволявал една 
злоупотреба, едно насилствено посвещение. То обаче 
довеждало неподготвените и неустойчиви души на це-
зарите до свръхсетивни опитности, които не само че 
не ги издигали в един морален и окултен живот, но ги 
поваляли в истинско безумие. Така възникнала онази 
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демонична подоснова, необходима за тихия покълващ 
зародишен свят в християнските катакомби. 

Смъртта на Домициян означава един важен етап от 
римската история. С Нерва започна втората група цеза-
ри, която определено се различава от първата група. За 
известно време демонията на цезаровата лудост заглъх-
на. От Нерва до неовладимото избуяване на страстите 
след Марк Аврелий се простира една пауза. На цезаро-
вия трон застават морално издигнати и образовани лич-
ности. Дори и когато се появяват леки колебания при 
Траян и Адриян, и предишният демоничен огън, сякаш 
заплашва отново да лумне, то като цяло хармоничната 
линия на развитие остава незасегната. Почти напълно 
заглъхва дори преследването на християните и на фило-
софите, които преди това били винаги подтискани. Оба-
че след смъртта на императора-философ Марк Аврелий, 
преградата рухва. Предишната лудост отново излиза на 
преден план. С Комодус, синът на Марк Аврелий, започ-
ва третата група цезари. Цялата обсебеност на първите 
цезари отново се проявява в засилен вид при личности 
като Комодус и Каракала. 

Ако някога историците сериозно изучат образа и 
живота на Аполоний от Тиана, те ще разберат кои бяха 
причините за онази епоха на хуманизъм, за онази хума-
нистична пауза, преди и след която бушуваше цезаро-
вото безумие. Политическата стойност на Аполоний не 
се изразява само в съдействието му за детронирането 
на Домициян. Нему се дължи забележителният истори-
чески факт, че от 96г. до 180г. сл. Хр., т.е. почти едно 
столетие, Римската империя бе насочена в един хуманен 
път на развитие. Как можа той да постигне това? С ко-
ронясването на Нерва беше свързано и въвеждането на 
един принцип, който бе поддържан от всички следващи 
императори включително до Марк Аврелий. Ние няма 
да сгрешим, ако приемем, че именно под въздействието 
на Аполоний, Нерва утвърди новия осиновителен прин-
цип, според който управляващият цезар може да бъде 
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наследен не само от свой телесен, кръвен потомък, но 
също и от осиновено лице, показало с моралните си ка-
чества и с философския си характер, несъмнените дос-
тойнства на един цезаров наследник. Траян, Адриян, 
Антоний, Пий и Марк Аврелий дължат цезаровските си 
отличия именно на запазения осиновителен принцип. 
Марк Аврелий обаче не можа да устои на изкушението 
– превърна собствения си син в свой наследник и вед-
нага преградата пред демонизма рухна. Старата лудост 
на цезарите изригна отново. Гоненията на християните 
от Каракала и Диоклециян – преди Константин Велики 
да издигне християнството в държавна религия – бяха 
само един от симптомите на трагичния духовен упадък, 
в който навлезе римската история. 

4. Аполоний и Йоан

Цялата деятелност на Аполоний от Тиана имаше опре-
делено значение за ранното развитие на християнство-
то. Той успя да смекчи за цяло столетие политическите 
страсти на онази епоха, отне ù враждебната нагласа, 
с която християнството трябваше да се бори. В една 
определена точка обаче, неговото дело непосредствено 
се сля със съдбата на първичното християнство. И това 
е моментът, в който светът на евангелиста Йоан се до-
косна до този на Аполоний. 

Достигналият патриаршеска възраст презвитер от 
Ефес беше подлаган от същия Домициян – срещу ко-
гото Аполоний поведе своята борба – на изпитания, 
затвор и унизително отвеждане в Рим, тъй като Йоан 
отказваше да му засвидетелства вярност и преклонение. 
Пред вратите на града го очакваха жестоки изтезания. 
Но въпреки напредналата си възраст, той устоя на всич-
ко и палачите на Домициян видяха, че не могат да се 
справят с него. Тогава цезарят го заточи на остров Пат-
мос. Благословеният плод на това изгнаничество е ви-
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наги пред очите ни в книгата на Откровението. И така, 
Апокалипсисът, тази книга, която ние трябва особено да 
ценим като вътрешен пътеуказател в нашата апокалип-
тична епоха, тази книга в последна сметка ние дължим 
на цезаровия натиск. През 96 г. сл. Хр. при участието на 
Аполоний, пребиваващ тогава в Ефес, Домициян беше 
убит в Рим. Последицата от това беше, че престарелият 
Йоан веднага бе освободен и върнат обратно в Ефес, къ-
дето в последните дни на живота си той написа своето 
Евангелие. Както за Йоановия Апокалипсис сме задъл-
жени в известен смисъл на Домициян, така ние дължим 
Йоановото Евангелие на същия този Аполоний, който 
без да иска, с намесата си в световните събития направи 
възможно завръщането на Йоан от Патмос в Ефес. 

След този важен обрат в римската политика, Аполо-
ний живя около една година и то там, където беше и Йоан, 
като последният го надживя приблизително с три години. 

Можем да сме почти сигурни, че една от конкрет-
ните последици на Аполониевата политическа иници-
атива за живота на Йоан, ще да е била единствената 
съвместно прекарана година в Ефес. Ако нещата са се 
стекли именно така, ние сме длъжни да се запитаме 
дали душата на последния гръцки мъдрец и посветен 
не е била проникната от едно мощно предчувствие за 
Христовата Мистерия. 

Определени окултни кръгове на Гьотевата епоха 
също са проявявали интерес към близостта между Апо-
лоний и Йоан. В своя „Ясновидец” Шилер казва за един 
от героите си: „Някои го смятаха за мъртвец, комуто е 
позволено през 23 часа от денонощието да се движи меж-
ду живите, а в последния час душата му трябваше да се 
върне в подземния свят, за да понесе там своята присъда. 
Други предполагаха, че е известният Аполоний от Тиана, 
трети пък го имаха за ученика Йоан, за когото се разпра-
вяло, че ще остане на Земята до Последния съд.” 

Ако ние схващаме голямата разлика в житейския 
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пространствен диапазон на Аполоний и Исус от Наза-
рет, то спрямо политическата роля на тези двама мъже 
пред нас зейва цяла пропаст. Исус изобщо не се намеси 
в политическите борби на своята епоха. Той не се про-
тивопостави на Пилат, нито на Ирод. В своето незабе-
лежимо величие и превъзходство той можа да отвърне 
на онези, които му показаха монетата: „Дайте Цеза-
ревото – Цезарю, а Божието – Богу”. Той се издигна 
високо над непосредствените политически сблъсъци. 
Както всеки свой съвременник, Исус изпълни своите 
задължения, които социалната общност и политичес-
ките отношения му налагаха. Макар световната власт 
да беше в ръцете на демони, а не на човеци, Той не се 
чувстваше призван за една външна опозиция или про-
тивопоставяне. Иначе Той би отдал на политическите 
условия и интриги по- голямо значение, отколкото по-
добава. Неговото извисяване над властниците на този 
свят стигна до там, че Той се остави да бъде прикован 
на кръста. Тук съдбите на Аполоний и Исус се разде-
лят в две противоположни посоки. 

Аполоний беше един голям маг и посветен. Като 
такъв, той имаше своите успехи както в обучението на 
последователите си, в изцеленията, така и в политичес-
ките си начинания. В сравнение с това, Исус от Назарет 
не искаше да бъде друго, освен човек, защото по този 
начин Той можеше да стане брат на всеки един човек. 
Именно поради това Той не пожела да се превърне в 
такъв извършител на чудеса, какъвто беше Аполоний. 
Така един срещу друг застават посветеният, адептът, 
свръхчовекът Аполоний и истинският човек. Ето защо 
ние можем да разберем защо Аполоний означаваше тол-
кова много за хората на своята епоха, докато Исус от 
Назарет остана незабелязан. Успехът върху арената на 
световната история беше откъм страната на Аполоний. 
Аполоний беше гениален и крачеше успешно по своя 
път, той се стремеше към това, а и не беше лишен от лу-
циферически черти. Исус не искаше да бъде нищо дру-
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го, освен един обикновен човек. Той се отказа от всякак-
ва друга възможност и прие облика на един роб. Обаче в 
своята съзнателно спазвана човешка ограниченост, Той 
беше инкарниращият се в човешко тяло Бог. 

Ето как тези два образа стоят един срещу друг и 
се отнасят както миналото към бъдещето. Аполоний е 
последният изпъкващ пример на човек, който достигна 
величие с помощта на магичните Божествени сили от 
миналото. В непретендиращия облик на Исус от На-
зарет обаче, човечеството получава един нов тласък 
от Небето. В Исус покълва онзи нов импулс, който ще 
изведе целия свят от опустошаващия застой към един 
съвършено нов живот. 

За Аполоний тенденцията към непрекъснати успе-
хи се поражда от неговото величие. За Христос, който 
с Божествена безгрижност се остави под произвола на 
политическите демони, търпеливото предусещане за 
бъдещето идва от целостта. Накрая се оказва, че дори 
най-големият успех във външния свят, какъвто бе слу-
чаят с Аполоний е само едно пропиляване на сили. След 
сполуката му да отстрани демоничната тирания от цеза-
ровия трон, бяха необходими само 100 години, за да се 
възвърне тя отново. И най-големите външни успехи нак-
рая се оказват нищожни. Смисълът на Исусовия живот 
не беше в това да изменя или реформира каквито и да е 
външни отношения, а да вложи в човечеството зароди-
ша на едно ново развитие, зародиша на един нов свят, 
който чрез смърт и възкресение ще преобрази целия зе-
мен космос. За тази цел Исус не се нуждаеше от големия 
пространствен и времеви радиус на действие, какъвто 
имаше Аполоний. Този човек, който свързва себе си с 
Христовата сила, може да има голямата увереност, че 
се присъединява към един космически импулс, тласкащ 
към цялост; импулс, който поражда смелостта, щото чо-
век в тиха скромност и с вътрешни усилия да потърси и 
намери своя истински път. 
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ВТОРА ГЛАВА

НАЧАЛО НА ХРИСТОВАТА ДЕЯТЕЛНОСТ

КРЪЩЕНИЕ – ИЗКУШЕНИЕ – ЧУДЕСА

1. Вяра в чудеса и критика

Кой е Христос? – това от столетия насам християните 
са забравили напълно. Това забравяне напомня само за 
себе си още от времето на Константин Велики, когато 
християнството беше провъзгласено за държавна рели-
гия: а именно, когато теолозите започнаха да спорят 
за това дали Христос е от Божествено, или от човешко 
естество. От тогава повечето християни успяваха да 
подхранват своята вята в Божествеността на Христос 
единствено с вярата в така наречените „чудеса”. Нак-
рая обаче, тази вяра също се разклати. Относно чуде-
сата, в християнския лагер настъпило едно разделение 
на духовете преди повече от 200 години. От едната 
страна застанаха тези, които вярваха в „чудесата”, а от 
другата страна – тези, които ги оспорваха или които 
представяха разказите за чудесата сякаш са легенди, с 
които първите християнски общности искали да въз-
хваляват Христос, или като ги подлагаха на рациона-
листични обяснения, или пък ги тълкуваха символно. 
Така или иначе, все се стигаше до отричане на чудото, 
било то като се твърдеше, че при „ходенето по морето” 
Христос бил стъпил върху една невидима за ученици-
те греда, или пък като се тълкуваше приблизително по 
следния начин „чудото” в Кана: ето, Христос превър-
нал водата на еврейската религия във виното на хрис-
тиянската вяра, а също и в случаите, когато и „ходене-
то по морето”, и „Кана” изобщо се отхвърляха като из-
мислици и легенди. Критиците възприемаха позицията 
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на тези, които вярваха в чудесата – като суеверие. И 
обратно, последните пък усещаха светогледа на кри-
тиците – като неверие. Това разцепление съществува 
от десетки години и в протестантската теология. Тук 
спорът между позитивното и либерално направление е 
затихнал само привидно. 

Ние трябва да разберем неспокойната загриженост 
на онези хора, за които всяко докосване до разказите за 
чудесата по един различен от стария начин, вече из-
глежда като неверие. Защото наистина, който изгуби 
макар и частица от Евангелието, всъщност губи цялото 
Евангелие. Човек притежава Евангелието изцяло или 
никак. Този, който жертва някои части от Евангелието, 
смятайки ги за легенди, той жертва цялото Евангелие. 
Днес за голяма част от християнското човечество загу-
бата на Евангелието и Библията постепенно се превър-
на в един факт. Загубата на Евангелието е един признак 
за заличаването на християнските представи изобщо. 
И оправдан е онзи възглед, който в критичното мис-
ловно отнасяне към Библията, очертава един несъмнен 
антирелигиозен елемент. 

От друга страна – слепота би било да отминем не-
обходимостта от критично-интелектуално изпитване. 
Това, че човек се чувства мисловно задължен повече 
пред природните закони, отколкото пред чудесата на 
Библията, беше, а и сега е, само един преходен стадий 
в напредъка на човешкия Дух. Модерният човек тряб-
ва да промени това положение, според което неговата 
набожност да се измерва с броя на чудесата, в които 
той вярва; така той е задължен да заплати свободата 
на своето мислене със загубата на Евангелието. Пътят 
към новото придобиване на Евангелието, а и с това на 
християнския светоглед изобщо, е път между Сцила и 
Харибда, път между безверие и суеверие. 

В основата на двете противоположни схващания 
за чудесата лежи материалистичният Дух на новото 
време, този Дух е скрит както в единия начин на мис-
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лене, така и в другия. Той е източникът на грешки и 
в двата случая. Ето защо алтернативата „или-или” по 
отношение на тези два възгледа няма да ни доведе до 
разрешаване на загадката. Материалистично ориенти-
раното мислене дори не може да достигне до въпроса 
дали в Евангелието са залегнали сетивни или свръхсе-
тивни процеси, защото такова мислене изобщо не раз-
полага с понятия за едно свръхсетивно събитие. 

С помощта на така наречените чудеса ние можем 
да проникнем в целите и истините на Евангелието, 
само ако разрушим основите на материализма и в един 
честен стремеж към познание си изработим понятия за 
реалните духовни процеси, за да вникнем например в 
„ходенето по водата” като в такъв един процес, какъв-
то изживяха съзерцаващите души на учениците. Тогава 
чудесата престават да са „чудеса” в общоприетия сми-
съл, т.е. престават да са вече миражи. Едва тогава те 
ще станат открити и прозрачни за един много по-висш 
свят, чието възприемане е за нас безкрайно по-важно, 
отколкото да вярваме в чудесата с цената на мисленето. 
Така наречените „чудеса на Исус” представляват, както 
казва Рителмайер, не престъпване на природните за-
кони, а престъпване на определени духовни закони от 
по-висш порядък. Неизменната стара вяра в чудесата 
затваря изгледа към истинската същност на Христос, 
точно толкова, колкото и критичното безверие. И този 
замътнен изглед ще се проясни отново, когато евангел-
ските съобщения станат транспарентни за онези вис-
ши сфери, които се откриват в сцените от живота на 
Исус. Вместо многото отделни чудеса, сега в съдбата 
на човечеството се откроява единственото централно 
чудо: чудото на Христовото човекоставане, чудото на 
самото Христово Същество. 

Класическото опровержение на традиционната вяра 
в „чудесата на Исус” се съдържа в самото Евангелие: а 
именно в разказа за трикратното изкушение на Исус в 



48

пустинята. Да превръщаме Христос в един чудотворец 
и маг като Аполоний от Тиана, това в действителност 
би означавало едно смаляване на Неговата същност. За-
щото какво друго Го подтикваха изкушаващите сили, 
освен това да употреби неправилно и магично своята 
Божествена мощ: с въздействия върху околния матери-
ален свят (да превърне камъните в хляб); с въздействие 
върху човешката душа (да се превърне в господар на 
света) и с опити за въздействие над собствената същ-
ност (да се хвърли от покрива на храма). Но да прави 
„чудеса” – това не беше в същността и в мисията на 
Христос. Неговото величие се състоеше именно в това, 
че Той не извърши никакво чудо, макар че би могъл по-
вече от всеки друг. Той само поиска да извърви докрай 
пътя на човекоставането. Единствено по този начин Той 
можеше да се превърне в брат на всеки един човек и 
в негов Спасител. Друго класическо опровержение на 
вярата „в чудесата на Исус” дава Павел в Посланието до 
Филипяни: „Имайте в себе си същия Дух, който беше и 
в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не 
счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се 
отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга, и 
стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки 
образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже 
до смърт на кръста” (2:5-8). 

Теолозите, които силно вярваха в чудесата, ня-
маха никакъв интерес да откриват в самото Евангелие 
неща, влизащи в противоречие с техните възгледи. За 
критичните духове историята на изкушението се раз-
падаше в абстракции, също както и разказите за чуде-
сата. На един голям поет се отдаде да разтърси здраво 
онези възгледи за Христос, произтичащи от общото 
разглеждане на изкушението и чудесата: Достоевски в 
„Легендата за великия инквизитор”, включена в рома-
на „Братя Карамазови”. Тази легенда разказва: 

По времето на инквизицията, в Севиля, на клади-
те се изгарят хиляди еретици. Тогава Христос се поя-
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вява по улиците в земен човешки образ. От милосър-
дие към хората, Той отново слязъл на Земята, макар и 
за кратко време. Народът Го разпознава и се струпва 
около Него. Тогава идва Великият инквизитор – един 
студен 90-годишен старец. Народът, свикнал на пос-
лушание, се отдръпва встрани. Само един знак на ста-
реца, и Христос е уловен и вкаран в тъмницата. Там 
Великият инквизитор се обръща към Христос: „Това 
Ти ли си? – не отговаряй, мълчи. Ти нямаш право да 
прибавиш дори и една дума към това, което вече си 
казал. Защо си дошъл, да ни смущаваш ли?” 

И сега старецът развива пред смълчания Исус 
своята инквизиторска теория: „Добре стана, че Твое-
то дело премина в нашите ръце. Ние се съобразяваме 
с човешката слабост и низост, по-добре, отколкото ти 
правиш това. Ти поиска да дадеш на човека свободата 
– най-нещастният подарък на този свят. Ние знаем, че 
човек не иска свободата, че той жадува за подчинение 
и за това да бъде роб. В пустинята ти отхвърли пред-
ложението на „мъдрия Дух”, там ти трябваше да пре-
върнеш камъните в хляб. Ние добре знаем, че хората 
искат да имат хляб, а не Дух. Ние видяхме, че тогава 
Ти изпадна в едно съдбоносно заблуждение след като 
не последва духа, който ти предлагаше това. Обаче 
ние ще го последваме и чрез това ще сме по-добри 
ръководители на твоето дело, по-добри, отколкото ти 
самият можеш да бъдеш. Иначе какво трябваше да 
стане с милионите и милиардите хора, които нямат 
силата да отхвърлят земния хляб заради небесния? 
Или Ти обичаш само десетина хиляди силни и вели-
чави избраници...? Ти отблъсна прекомерното изиск-
ване да сториш едно чудо, за да запазиш твоята идея 
за свободата на човека. Ти се надяваше, че следвайки 
твоя пример, човекът ще съхрани вярата си в Бога, без 
да има нужда от никакви чудеса. Ти обаче не знаеше, 
че доколкото човекът отхвърля чудото, той отхвърля 
също и Бога, защото човекът търси по-скоро чудо-

4. Трите пътя
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то, а не Бога. И тъй като човек не може да мине без 
чудеса, той ще си сътвори в изобилие нови чудеса, 
свои собствени чудеса и ще падне по очи пред всяко 
магьосничество... Ти не слезе от кръста, когато те се 
подиграваха с Тебе и викаха: Слез сега от кръста и 
ще повярваме, че си Ти. Обаче Ти не слезе, защото 
отново не пожела да поробиш човека чрез едно чудо, 
а жадуваше за една свободна, истинна вяра, не за вяра 
в чудесата. Ти копнееше за една нестеснена любов, а 
не за робското прехласване на един дивак пред една 
мощ, от която той е завинаги наплашен. Но и тук Ти 
надцени хората твърде много, защото те не са нищо 
друго, освен роби... Ето, тази е нашата тайна! Отдавна 
вече ние не сме с Тебе, а с него!... Ние взехме от него 
онова, което Ти с възмущение отхвърли, онзи после-
ден дар, който ти беше предложен – всички царства 
на света: ние взехме от него Рим, както и мечът на 
цезаря, защото Ти отклони този последен дар? Ако Ти 
беше приел това от могъщия Дух, щеше да изпълниш 
всичко, към което се стремят хората на земята...” 

Тук Достоевски се докосва до същинската загад-
ка на Христовото Същество и до тази на историчес-
кото християнство. Великият инквизитор крачи през 
всички времена на християнското развитие ту прик-
рит, ту в пълната си изява. Той иска да проповядва на 
хората един Христос, който се изправя пред тях – слаб 
и уязвим. Ето защо на мястото на Христос, който отх-
върли изкушението, той поставя този, който прави чу-
деса тук, в сетивния свят. Той вмъква примеси на груб 
материализъм в онези понятия, които човек извлича 
от Евангелието и особено от чудесата в Евангелието, 
като по този начин фалшифицира и образа на самия 
Христос. Става така, че многото привидни чудеса 
скриват централното чудо на Христовото Същество. 
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2. Кръщението

Същественото централно чудо, което занапред ще пре-
обърне посоката на човешкото развитие в едно ново 
макар и трудно забележимо възходящо движение, това 
е човекоизграждането, човекоставането на Христос. 
То се простира през трите същински години на Хрис-
товия живот и завършва в смъртта и Възкресението, 
в Мистерията на Голгота. То обаче не започва прос-
то така, някъде към 30-те години на Исусовия живот. 
Едно събитие от най-висша духовна драматика бележи 
неговото настъпване, макар и това събитие да остава 
невидимо за земното човешко око. Именно към това 
събитие ни упътват Евангелията, когато в съобщенията 
за Кръщението на Исус те казват, че Небето се отвори-
ло и пред вътрешния поглед се явил Светият Дух. 

Първите 30 години от Исусовия живот са само 
една човешка биография, дори и след като провидени-
ето бе втъкало в тях като чудни нишки и фигури целия 
екстракт на дотогавашната човешка история. Кратките 
3 години от Кръщението в Йордан до Голгота, обаче 
са нещо повече от една човешка биография. Те пред-
ставляват живота на едно висше Божествено Същес-
тво, навлизащо в измеренията на човешкото битие. Те 
съдържат в себе си нарастващото чудо: инкарнацията 
на Христовото Същество в човека Исус от Назарет. 
Това, което беше духовно внесено при Кръщението в 
Йордан, то е същинското Христово раждане. Първи-
те християнски столетия са имали все още знанието и 
дълбокото усещане за всичко това, когато те са праз-
нували Коледа не на 25. декември, рождения ден на 
Исус, а на 6. януари, деня на Кръщението в Йордан. 
Буквалният библейски текст загатва за тази тайна още 
в Псалмите: мига, в който Небето се отваря и прозву-
чават думите на Бога-Отец: „Ти Си Мой Син, днес Аз 
те родих”. Този ясен текст, съдържащ се в Стария Завет 
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(Пс. 2:7) и служещ сякаш като една завеса пред голя-
мата тайна, претърпява една лека промяна в първите 
три Евангелия. В неподправения си вид тези думи се 
изнасят в Деяния на апостолите (13:33) и два пъти в 
Посланието до Евреите (1:5 и 5:5), за да обозначат про-
цеса на раждането и отзвука от това раждане по време 
на Кръщението в Йордан. 

Едва когато в своето познание човек отново се из-
виси нагоре, за да разбере своята истинска същност, 
която лежи в тайната на инкарнацията, тогава ще бъде 
и разчистен пътят за вникването в това, което беше 
внесено в човечеството по време на Кръщението в 
Йордан, за вникването в Христовото Същество като 
един въплътен в човека Бог. Нашата епоха все по-дъл-
боко забравя, че човекът е едно духовно свръхсетивно 
същество. Неговата истинска същност не е идентична 
с телесната човешка фигура, както тя се представя на 
земното сетивно възприятие. Но той не е идентичен 
също и с душевния човек, изявяващ се в своите мис-
ли, чувства, волеви импулси. Той е едно духовно Азово 
същество, което живее вътре в обвивките на телесно-
душевния човек.

Р. Щайнер извлече духовните си възгледи от едно 
екзактно разширяване на естествената наука, наречено 
„Антропософия”. То схваща човека като едно духовно 
свръхсетивно същество. Това, което тук загатваме за 
съставните части на човека, е взето от основополага-
щите книги на Рудолф Щайнер, например „Теософия”, 
„Въведение в тайната наука”, „Възпитание на детето 
от гледна точка на духовната наука” и много други.

Апостол Павел все още можеше да различава фи-
зическия, психическия и духовния човек. Този духовен 
човек, т.е. Азът като негово същностно ядро, е подло-
жен на инкарниране в света на телесното. Най-долната 
и плътна обвивка е физическото тяло. Но в прехода си 
от телесно към душевно проявление, то е проникна-
то от етерното или жизнено тяло. Душевността също 
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е само една обвивка, в която човекът е поставен. Ние 
наричаме тази обвивка астрално, или душевно тяло. 
Смисълът на Исусовия живот от раждането във Вит-
леем до Кръщението в Йордан се състоеше в това: да 
се подготвят най-благоприятните и най-зрели обвивки, 
за да може, когато времето е дошло – в тях да проник-
не Христовото Същество, да се инкарнира Христовият 
Аз. До Кръщението в Йордан и особено между 12-та и 
30-та година физическото, етерното и астралното тяло 
на Исус от Назарет бяха обитавани от най-зрелият и 
могъщ Аз, който е живял всред хората. Исус от Назарет 
беше завършек на човечеството, доколкото такъв завър-
шек можеше да се постигне в човешко-земната сфера. 
Затова и му подхожда името „Син Човешки”. Но в този 
решителен момент душата на Исус събра в себе си като 
в огнен фокус цялото изпълнено с трагизъм духовно 
обедняване на човечеството, наред с неговия пламе-
нен копнеж за Божествена помощ. Исус не само взе 
участие в общоочаквания от епохата Месия. След като 
изживя болезненото пропадане на най-пречистените и 
зрели човешки сили пред душевния стремеж на цялото 
човечество, Той трябваше да стане видим за светлина-
та и славата (Глория) на Христовото Същество, което в 
своето слизане към Земята беше достигнало вече пред 
прага на инкарнацията. В същото време Той трябваше 
да разбере, че би било фалшиво да се надява на една 
Божествена помощ, настъпваща от само себе си. Бо-
жествената жертва можеше да се заслужи само чрез 
една висша душевна човешка жертва; само тя можеше 
да отвори портите на човечеството пред нахлуващото 
Христово Същество. Именно тази готовност за вели-
чаво и жертвено самоотдаване въодушеви Исус, когато 
той пое към Йоан Кръстител. Неговият висш човешки 
Аз освободи място за Божествения Христов Аз, а сами-
ят Той встъпи там, където иначе човешкото същество 
се отправя след своята смърт. Обаче в пречистените и 
одухотворени от него телесно-душевни обвивки навле-
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зе Христовият Аз: точно в онзи миг, когато Небето се 
отвори и прозвуча Божият глас. „Божият Син” се свър-
за с „Човешкия Син”. 

Докато християнските теолози – както беше и на 
събора в Никея през 325г. – спореха по един абстракт-
но-мъглив начин за това дали Христос е от Божествено 
или от човешко естество, все още имаше такива мисли-
тели, които от конкретни духовни съзерцания можеха 
да кажат нещо за съотношението между човешкото и 
Божественото в Исус Христос след Кръщението в Йор-
дан. Обаче такива конкретни сведения, чрез които тай-
ната на Христовата инкарнация още веднъж пробляс-
ваше през все по-сгъстяващия се мрак, тогава събуж-
даха единствено страх и ужас. Разбира се, не трябва да 
мислим, че през първите 3 християнски столетия този 
е бил единствения път да се спаси живото познание 
за Христос. Тези, които изказвали подобни възгледи, 
били прокълнавани като еретици. Всред тях изпъква 
например, Аполинарий от Лаодикия. Присъединявай-
ки се към старото знание за тричленното човешко съ-
щество, каквото ни облъхва и от Павловите послания, 
той поддържал, че в телесната (саркс) и в душевната 
(психе) човешка обвивка, вече обитава не човешкият 
Дух (нус), а Божественият Логос. 

Когато Йоан кръщаваше онези, които искаха да 
станат негови ученици, в тях се извършваше едно 
мощно преобразувание. Самото кръщение обаче беше 
само завършек на едно развитие, което се пораждаше 
в душата чрез системно и сбито духовно обучение. 
Огненото слово на Йоан въздействаше постоянно вър-
ху душите на учениците и в тези души се надигаше 
едно двойно познание. От една страна те безпощадно 
осъзнаха цялата слабост, цялото несъвършенство на 
своята човешка природа и чрез собствената си гре-
ховност те усещаха сковаващата опасност, която все 
повече застрашаваше човечеството. От друга страна, 
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чрез своите месиянски пророчества, Кръстителят въз-
пламеняваше в техните души една велика надежда. 
Вслушвайки се в неговото слово, те честно можеха да 
усетят как Небето с идещия Спасител се приближава 
към тях. Копнежът за лично спасение се разгърна до 
едно велико предчувствие за общочовешко избавле-
ние. И накрая, Кръщението утвърди това предчувст-
вие в сияние и сила. По онова време кръщението се 
извършвало така, че човек бил изцяло потапян под 
водите на Йордан, докато връзките между тялото, 
душата и Духа се разхлабвали, тъй както това става 
при смъртта. Поради предварителната си подготовка, 
сега душевно-духовният човек не се усещал тъй здра-
во поставен в телесната обвивка, както в обикнове-
ния живот. За кратки мигове кръщението довеждало 
до свръхмощни, всеобхватни видения, каквито човек 
иначе би изпитал в първите дни след смъртта, за да 
стигне чрез тях до едно ново раждане. Изживяване-
то, което човек получавал при Кръщението в Йордан, 
би могло да се сравни с усещането, което днес може 
да ни разкаже, например, един оживял удавник. По-
добни изживявания могат да ни опишат и хора, ко-
ито са били жертви на нещастни случаи – падане от 
височина, мозъчни травми при бомбени експлозии и 
др. (изобщо състояния, каквито днешната медицина 
нарича „клинична смърт”). Такива хора разказват как 
на самия праг на смъртта, те получават едно тотално 
спомняне. Всичко, което те са изживели през целия си 
живот, протича сега образно пред съзерцаващите им 
души. Всички извършени грешки се струпват отново 
върху човека. Но наред с това, тук се долавя и нещо 
друго: зазоряването на бъдещата му съдба. Онези, ко-
ито минаваха през Кръщението в Йордан, изживява-
ли в едно мощно усилване панорамата на своя живот. 
Собствените грехове и тези на човечеството застава-
ли пред тях като мрачни и заплашващи обвинители. 
Но наред с това излъчените от тялото души долавяли 
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и Слънчевия изгрев, който възвестявал за себе си в 
духовната област чрез слизането на Христовото Съ-
щество. 

Йоановото кръщение представлява един замиращ 
отзвук от процедурите на старото посвещение. На вре-
мето то можело да бъде все още извършвано, понеже 
човешкото тяло притежавало последни останки от 
еластичност и пропускливост. Те именно позволява-
ли на душевно-духовния човек да преодолее по един 
здрав начин частичната смърт, до която такава практи-
ка неизбежно довеждала. Днес, обаче, човешките тела, 
в тяхната вътрешна структура отдавна са станали така 
твърди и трошливи, че процедури като кръщението в 
Йордан не биха били възможни без тежки увреди на 
личностната хармония и здравето. 

Когато Исус тръгна към Йоан, в неговото обкръже-
ние той завари много преобразени хора – преобразени 
от душевния плам на Кръстителя и от самото кръще-
ние. Самият Исус също се подлага на огненото Йоано-
во слово и се оставя да бъде кръстен. Външно поглед-
нато тази сцена е съвсем тиха и обикновена – Исус ко-
леничи в смирение и се потапя под водите на Йордан. 
Вътрешно обаче тук нахлува с космическа драматика 
едно ново начало, което по важност се издига над вся-
ко дотогавашно събитие на Земята. Извършва се нещо 
много по-голямо от един пореден акт на кръщение. 
Наистина и сега душевно-духовната сфера изтръгва 
един дълбоко подготвен човек от неговото тяло, отк-
ривайки му се в мощни видения към миналото и към 
бъдещето. Този път обаче, човешкият Аз не се връща 
с пречистената и извисена душа назад към въплъща-
ване: този Аз напусна Земята, а душата, отдавайки го 
(Аза), като чиста жертвена обвивка на Небето, приема 
в себе си едно свръхчовешко-Божествено съдържание. 
При своето възвръщане тази душа внася и инкарнира 
в тялото на Исус от Назарет копнежно очаквания от 
човечеството Христов Аз. Думите, които по-късно Па-
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вел ще изрече, са изпълнени сега от Исус от Назарет в 
мълчалив душевен акт: „Не аз, а Христос в мен!” Исус 
се превръща в носител на Христос, в „Христофорус”. 
Започва се чудото на Божието човекоставане. 

Ясно е, че това, което става в този момент, може да 
бъде само едно начало. Небесното съдържание е свръ-
хогромно и свръхмощно спрямо земния съд, в който то 
се излива. Сега ще се наложи една съдбовна борба в 
продължение на три години, за да се инкарнира докрай 
Божествената Азова същност на Христос в душата и 
тялото на човека Исус. Смъртният час на Голгота ще 
бъде един завършек на земно-телесното настанява-
не и същевременно преход в една нова степен на съ-
ществуване. Всяко вдишване, всяка дума и всяко дело 
през тези три години са една вдълбочена деятелност 
на космическата Божествена сила в тясното жилище на 
човешкото тяло. Чудото на човекоставането продължа-
ва от Кръщението в Йордан до кръстната смърт; то е 
напредващото жертвено дело на един Бог, който унизи 
себе си за благото на човечеството, който „прие облик 
на слуга и стана послушен до смърт”. 

*

Земното човешко тяло, в което Христовото Същество 
влезе, е не само малко и тясно за космическата мощ, 
която сега то трябва да обгърне. Обвивките на физи-
ческото, етерното и астралното тяло, макар и да бяха 
подготвени и обитавани от най-зрялата и благородна 
човешка индивидуалност, трябваше да изпитат съд-
бата на всяко земно съществувание, което чрез гре-
хопадението е неизбежно оплетено в несъвършенство 
и слабост. Космическата творческа мощ на Христос 
е свръхмощна спрямо човешкото земно тяло; про-
низващите го жизнени космически течения са свръх-
мощни, спрямо човешката жизнена (етерна) сила; из-
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лъчващото се от него Божествено душевно величие е 
свръхмощно спрямо душевната (астрална) същност 
на човека. В трите земни обвивки на тялото, живота и 
душата, Христос се сблъсква с такива сили, които се 
стремят да отдалечат човека от Божествения му произ-
ход и да го вкарат в проклятието на тленността. Точно 
от тук идва и тройното изкушение, което накрая така 
образно се изправи пред Исус Христос, когато веднага 
след Кръщението в Йордан, той бе отведен за 40 дни в 
пустинята. Решението на Христос да се откъсне от хо-
рата и да потърси усамотение в пустинята Юда трябва 
да се обясни с огромната промяна настъпила с Него 
след Кръщението, след приемането на Духа. В Него-
вото собствено физическо тяло го пресрещна не само 
Дух на вкоравяване и тленност, тук, сам всред целия 
материален свят, Той почувства, че притежава възмож-
ности чрез собствената си творческа мощ да преобрази 
телесната смърт в нещо непреходно и вечно. В Него-
вото собствено етерно тяло го пресрещнаха не само 
опустошителните сили на една прекомерна отдаденост 
към Земята: Той усети, че с излъчващите се от Него 
жизнени (етерни) сили би могъл да преодолее земна-
та инертност, тъй както и самата смърт. В собственото 
си астрално тяло Той срещна потрепващата измамна 
светлина на сетивния копнеж, вкарващ хората в най-
тежка заблуда, но тук Той усети, че дори самото му 
появяване всред хората с тази нова Слънчева сила, ко-
ято вече притежаваше, е достатъчно да ги увлече към 
Своята крайна цел. Христос ще да е бил смутен и из-
плашен от внезапно предоставените му неподозирани 
възможности за въздействие над материалната земна 
среда, над собственото същество и над другите хора. 
Но неговата цел е не тази да упражнява Божествената 
свръх-мощ над обикновените хора. Чрез това не би се 
постигнало нищо и по отношение на самото човечес-
тво. Щурмът на чудото би отекнал дълбоко в това чо-
вечество, без то обаче да може да изпита – в свобода 
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– едно органично израстване и преобразяване. Само 
поради това, че Христос изпразни докрай потира на 
човешкото битие, само поради това, че Той изпълни и 
последните му фибри с една нова сила, Той можа да 
вложи в Земното битие ядрото на бъдещето Спасение, 
чрез което човекът ще стане Божествен, а Земята ще се 
превърне в едно ново Слънце. Когато в Евангелието се 
казва, че Исус бил отведен в пустинята, всъщност за 
нас остава скрито, че именно благодарение на най-ран-
ните въздействия, излъчващи се от Него след Кръще-
нието в Йордан, Той стигна до една ясна и определена 
представа за своята земна задача. Той не можеше да 
започне делото си всред хората при тези ранни, пър-
вични отношения на Своя Дух към тялото и душата. 
Той наистина трябваше да се оттегли от хората, за да 
не ги смаже, а и за да извърши първия минимум от оно-
ва жертвено дело, единствено чрез което можеше да се 
извоюва равновесие между Божественото съдържание 
и човешкия съсъд. Небесното вино все още шумеше и 
мощно преливаше навън от ръба на земната чаша. 

3. Изкушението

Величието на Христос е в това, че Той се отказа от 
всяка Божествена слава (Глория) и с този отказ от 
присъщата Му свръхчовешка мощ, слезе в онези до-
лини на смъртта, в които обикновените хора вървят и 
страдат по своите трудни пътища. В Посланието до 
Евреите има едно класическо място, което описва как 
Исус е подложен на същите изкушения, както и други-
те хора, но не от слабост, а от съзнанието за дълбоко 
напредващо родство с човека: „Защото нямаме такъв 
Първосвещеник, който да не може да състрадава с нас 
в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всич-
ко изкушен като нас, без да се открие у него грях”. 
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(Евр. 4:15). Това, че в пустинята тройното изкушение 
се изправи пред Христос, идва не от обстоятелството, 
че Той е слаб като другите хора, а от това, че Той съз-
нателно поиска да поеме върху себе си цялата слабост 
на човешката природа, целия трагизъм на човешката 
съдба. И все пак, изкушението на Исус е подчинение 
на онези дълбоки закони, от които в последна сметка 
напират всички онези изкушения, които човек среща 
по своя път. 

Тройното изкушение не идва към Исус отвън, то 
израства вътре в него в мига, когато Божественото Азо-
во същество влезе в човешките обвивки и се сблъска 
тук с дълбокия трагизъм на човешкото съществуване. 
Днешният човек, който е изгубил всяка способност да 
се съобразява със свръхсетивните изживявания и с тях-
ната закономерност – и доколкото той изобщо се докос-
ва до Евангелските съобщения – счита, че Сатаната се 
е приближил външно към Исус от Назарет. Характерно 
за пейзажа, в който Исус прекарва 40 самотни и вглъ-
бени дни е, че тук външната природа всъщност напъл-
но заглъхва, онемява. Външният пейзаж е просто изк-
лючен в стръмните скалисти сипеи на пустинята Юда. 
Той престава да въздейства върху човека. Тук човек е 
насочен и обърнат към своята най-интимна същност. 
Така и трябва да разбираме изкушението на Исус: в не-
говия душевен свят се задвижват сили, които са чужди, 
неприсъщи и които накрая в отчетливи визионерски 
видения приемат облика на противниковите сили. 

Най-важният ключ към разбирането на изкушени-
ето е този, че то се разиграва непосредствено след Кръ-
щението в Йордан. Изкушението не идва в една долна, 
мъртва точка, а в една връхна точка, не в момент на 
слабост, а в едно ново състояние на висша одареност 
и сила. То възниква не от човешките качества на Исус, 
а от новопроникващата в Земното битие Божественост 
на Христовото Същество. Преди Кръщението в Йордан 
не би могло да става и дума за такова изкушение. През 
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изминалите 30 години Исус ходеше по Земята не само 
като един морално издигнат човек; в него живееше 
най-чистата и възвишена индивидуалност, която чо-
вечеството изобщо можеше да даде. Едва сега, когато 
започна тайната на Божественото поселване в душата 
на Исус, когато човешкото същество стана носител на 
вътре-човешкия Бог, – едва сега се появи изкушението. 
Първоначално ние можем да си мислим, че когато Бо-
жественото влиза в човешката душа, човек далеч не е 
в състояние да се издигне над всякакви свои колебания 
и изкушения. Тук ние сме изправени пред великата за-
гадка, че в действителност изкушението започва едва 
след поселването на Бога в човешкото тяло. Именно 
великите, висши и небесни сили, които се изявиха на 
Земята с Христовия Аз, именно с тях се започна щурма 
на изкушението. 

След преобразяването, причинено от Кръщението 
в Йордан, в душата на Исус се появиха възможности, 
каквито Той досега нямаше, нито пък изобщо някой 
земен човек е имал. Образите на това, което Той би 
могъл да извърши, служейки си неправилно с тези въз-
можности, станаха съдържание на Изкушението. Суве-
ренната сила на Христовия Дух, на Христовата воля, 
Му помогнаха веднага да прозре, че тъкмо противни-
ковите сили Го залъгваха сега с тези образи. Наистина, 
Той би могъл повече от всеки друг човек да се впусне 
в извършването на чудеса. Той можеше да превърне 
камъните в хляб, да се хвърли от покрива на храма и 
да превърне Себе Си в Господар на света. Обаче, така 
той би се отклонил от Божествената идея за Негово-
то човекоставане, за понижаващото Го въплъщаване в 
едно човешко тяло. Христос стои пред един вътрешен 
кръстопът. Нито за миг, Той не се съмнява, че възмож-
ностите, с които противниковите сили Го примамват, 
биха довели само до една фалшива употреба на вложе-
ните в Него Божествени сили. Правилната и съобразе-
на с Бога употреба на тези сили може да е само тази: 
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по собствена воля да се инкарнира без остатък в едно 
човешко тяло, да проникне колкото е възможно по-дъл-
боко във вените и фибрите на човешката природа и по 
този начин да вложи в човешкото битие семената на 
бъдещето. Сега в Исусовата душа ясно се оформя сми-
сълът и задачата на Неговата съдба – такава, каквато е 
тя според Божията воля: да инкарнира Небето в Земя-
та, духовното – в Земната материя. 

В човешкия живот същността на изкушението ви-
наги се състои в това, че се появява склонността към 
фалшиво прилагане на вътрешните му възможности. 
Едно голямо заблуждение е да мислим, че изкушение-
то идва отвън. Външното събитие може само да насочи 
душевното желание, да тласне човека към неправилно 
прилагане на вътрешните му способности. Изпаднем 
ли в изкушение, това в никакъв случай не означава 
една инертност на душата. Напротив, незабележимо 
или пък полусъзнателно животът ни ще се издига до 
една кулминация, където вътре в нас се влива нещо от 
някаква друга сфера. И само нашата неспособност да 
възприемем правилно и да задържим тази ощастли-
вяваща сила, ни довежда до грешки, до атавистични 
реакции в нашия морален стремеж. Всички наши заб-
луди, както и стигащите до драматизъм наши престъп-
ления, не са нищо друго, освен изплъзнали ни се въз-
можности за издигане. Човешкият грях е нещо повече 
от една празнина; моралните заблуждения имат и тази 
стойност, че зад всеки порок е скрита една неосъщес-
твена добродетел. В точката, където човек се препъва 
или сгромолясва, той винаги би могъл да се улови за 
късче Небе. 

Занапред едно действително морално ръководство 
на живота, ще включва и изкуството, човек да зачита 
съзнателно изживените житейски кулминации, които 
съдбата му изпраща – било под формата на обогатя-
ващи, ощастливяващи срещи, било то като мъчителни 
и тежки съдбовни удари, които впрочем често ни из-
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висяват много повече от щастието. Ние трябва да се 
научим и да посрещаме в тишина и спокойствие всич-
ки кулминации и възможности, които съдбата ни изп-
раща. Колко неизброими Божествени възможности ни 
поднася благоразположената съдба, и колко много от 
тях пропадат, щом поискаме да ги включим в някакви 
претенциозни намерения и планове, щом пристъпим 
към тях с впечатляващи, но прибързани и непостоянни 
усилия. Обратните въздействия, които се получават от 
всичко това, ни връщат назад, под нивото, което сме 
имали преди съответното голямо изживяване. Това, ко-
ето е можело да бъде насърчение за нас, се превръща 
в изкушение. Евангелието ни показва един величест-
вен първообраз: след преобразяващите изживявания 
на Кръщението, Исус се оттегли в пустинята. Тук, под 
ръководството на Божествения Дух, Той се вглъбява 
в това, което е получил. Плодотворният религиозен 
живот ще изисква занапред преди всичко изкуството, 
щото човек да може и да се оттегля в тишина и спо-
койствие. Всички истински религиозни изживявания 
ще бъдат едно доближаване до тайната на онова тихо 
Христово навлизане в човека, което Павел обобщи във 
формулата: „Не аз, а Христос в мен!” По този начин ре-
лигиозното изживяване ще се проникне със загатващи 
аналогии и богати отзвуци от Кръщението в Йордан. 
Ако потопената в човешката душа Божествена сила 
трябва да донесе плодове в живота, необходимо е тя 
да премине през съзнателно извоюваното вътрешно 
спокойствие и да открие там пътя към по-дълбоките 
пластове на човешкото същество. За култовото хрис-
тиянство на бъдещето ще бъде еднакво важна както 
подготовката, с която човек се издига до една достойна 
среща с тайнството, така и тихата вглъбена преработка 
на полученото и тайнствено докосване до Бога. Посто-
янно звучащото благославяне „Христос във вас”, което 
идва вместо латинското „Dominis vobiscum”, предиз-
виква в подготвените и отворени души искрите на дру-
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гата свещена формула: „Христос в нас”. И ако тогава 
подготовката не се последва от дълбок размисъл, от 
едно преработващо вглъбяване, може така да се слу-
чи, че именно отдадената на човека Божествена сила 
да пропадне и да се превърне в тласък към изкушение 
на сетивните желания. Към всички задачи, които ние 
имаме да изпълним във външния свят, винаги трябва 
да прибавяме и съзнателната грижа, която дава истин-
ският смисъл на нашето човешко битие: да инкарнира-
ме Бога в Човека, Духът – в Земната материя. 

4. Четиридесетте дни в пустинята

Макар и да е едно рисковано начинание, с оглед на 
всичко, казано досега, ние можем да се осмелим и да 
си създадем представа за начина, по който се е форми-
рал Христовият живот през онези решителни дни след 
Кръщението в Йордан. 

Навлизайки в усамотението на тези 40 дни, Исус 
се потапя в един мощен и подвижен медитативен еле-
мент. Космически повишеното Му съзнание прави така, 
че цялото съдържание на предишните 30 години да от-
стъпи далеч назад. И все пак, точно това съдържание 
стана предмет на неговите размисли. Висшето Азово 
същество, нахлуло в душевното пространство на Исус, 
започна да усвоява опитността на Исус от Назарет. 

Особено важни тук са последните 18 години, за 
които Евангелията мълчат: те държат в тайна периода 
от случката с 12-годишния Исус в храма, до Кръщени-
ето в Йордан. Придържайки се към описанията на Ру-
долф Щайнер за този отрязък от време, ние можем да 
добавим някои тълкувания, както вече направихме и в 
книгата „Детство и младост на Исус”. През тези 18 го-
дини съдбата сблъсква израстващия Исус от Назарет с 
трите най-важни духовни направления на тогавашното 
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човечество. Всяка от тези три срещи продължи средно 
около 6 години. И тъй като човечеството постепенно 
беше стигнало до нулевата точка на своето душевно 
обедняване, резултатът не можеше да бъде друг, освен 
едно тройно разочарование. Едно след друго се заре-
диха разочарования от юдейството, от езичеството, и 
накрая – от есейството, най-изтъкнатия представител 
на тогавашния аскетичен окултизъм. 

В хода на 40-те отшелнически дни най-напред се 
отразиха първите 16 години от живота на Исус, през 
които той бе в най-интимни връзки със староеврейско-
то юдейство. Ние трябва да сме сигурни, че след като 
на Пасхалния празник духовните водачи на йерусалим-
ското еврейство бяха поразени от смайващите дарби 
и мъдростта на 12-годишното момче, те са полагали 
постоянни усилия за привличането на това дете в едно 
теологично обучение, чиято крайна цел би била изди-
гането му до велик учител и проповедник на бащиния 
закон. От своя страна, Исус също се устреми към ду-
ховните извори, от които черпеше тогавашното еврейс-
тво: но тук Исус срещна само една религиозна култура, 
подложена вече на пълно втвърдяване. При цялото си 
филигранно изящество, теологията е все пак само едно 
студено знание на главата. Исус се вижда обкръжен от 
един свят на религиозен интелектуализъм, който не 
само че не е жив, но иска да умъртви всичко живо. 
Студеният Дух на ума се мъчи да обсеби Исус. Тук се 
корени и първото голямо разочарование от душевното 
обедняване на човечеството: такава е станала бащина-
та религия, че предлага на човека смърт вместо живот; 
камъни вместо хляб. 

И ето че сега, тези отразени отношения вземат ак-
туален предметен характер. Студеното знание на глава-
та, което младият Исус трябваше да изпита върху себе 
си, постепенно се сгъстява, приема облик и застава 
реално пред погледа на душата. Исус вижда Ариман, 
призрачния мрачен Дух на бездушевността. Обърнати-

5. Трите години
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ят назад поглед се концентрира в ясен взор навътре, но 
и се превръща в едно пророческо предсказание за соб-
ственото бъдеще и за бъдещето на цялото човечество. 
Исус разбира: един ден същият този студен, мъртъв, 
само умен Дух, чието дихание той усети най-напред 
в еврейството, ще отведе човечеството до удивителни 
открития, чрез които обаче опасността от бездушев-
ност и душевна смърт постоянно ще нараства. Един 
ден Ариман ще отведе човечеството до епоха на сту-
дена техника и на външни повърхностни възгледи за 
природата. И колкото повече той мами човечеството, 
че то може да яде хляб само по този негов път, толкова 
повече той наистина ще му дава камъни вместо хляб. 
Днес в епохата на машините и технокрацията, ние от 
собствен опит разбираме какви са перспективите на 
бъдещето. Смъртоносно проклятие на Ариман се сбъд-
ва навсякъде около нас. 

Този призрачен изглед към бъдещето сигурно е 
породил в Исус едно ново съдържание за собствени-
те му задачи пред човечеството, един нов импулс за 
борба. Исус ще да е усетил по особен начин прилива 
на Божествените сили; Той разбира, че достатъчно е 
само да поиска, и ще срази Ариман от своето Божес-
твено всемогъщество. Той може да даде на човечест-
вото това, което иначе Ариман би му дал през идва-
щите хилядолетия, но с цената на душевната топлина, 
с цената на погубения душевен живот. Да, Той може 
това преди човечеството да е затънало в злокобната си 
нулева точка. Той може да изпревари всички открития 
на човешкия Дух; извършвайки чудеса, Той може да 
превърне камъните в хляб. Обаче в мига, щом Той усе-
ща, че е в състояние да стори това чудо, Исус разбира, 
че никога няма да го направи. Той може да упражнява 
едно ненадминато магьосничество, но Той е дошъл, за 
да стане не маг, а човек и за да поеме върху Себе си 
съдбата на един обикновен човек. Той е дошъл, за да 
внесе в света една нова вътрешна сила. В основите на 



67

човешкото същество Той влага семената на една духов-
на сила, която след време ще преобрази дори самото 
физическо тяло на човека. Възможно е през тези ид-
ващи хилядолетия Ариманическата мощ да отпразну-
ва много свои триумфи: но по-важно е, че човешките 
Азове се пробудиха за един тих растеж към свобода, и 
то чрез онази неповторима Божествена намеса, за ко-
ято не бе необходимо да превръща мъртвите камъни в 
жив хляб. В предоставената Му възможност да извър-
ши магия, Исус позна изкушението на Ариман, който 
от сферата на физическата телесност се изправи пред 
Божествения Аз. След като прозря Ариманическото из-
кушение, заложеният в Христос Импулс към човекос-
таване придоби пълната си и ясна решителност. Той не 
отхвърли Ариманическата мощ, а я остави да се движи 
по нейните пътища. Обаче от семената, които Той вло-
жи в Земния свят, – дори и когато Ариман би празнувал 
висшите си триумфи в едно далечно бъдеще – ще из-
растне онази сила, чрез която човек ще съумява да се 
противопоставя на самата смърт. 

Между 12-та и 30-годишната си възраст като дър-
воделец Исус обикаляше земите между Сирия, Фини-
кия и своето Галилейско отечество. Тук, в досег с ези-
чеството, Той за втори път стана свидетел на това как 
се прахосват човешките сили. Той долови вътрешното 
угасване и деградацията, в която бяха затънали Божес-
твените култове на предхристиянските религии. На 
храмовите площади, които някога бяха център на све-
щен Божествен живот, сега Той видя човешки души, 
линеещи по това, което бяха изгубили. Той ги видя да 
се стълпяват около олтарите, преизпълнени с копнеж 
за една помощ от Небето. Обаче липсваха такива све-
щеници, които да призовават Боговете долу, в земните 
олтари. Човечеството му се видя като стадо без пастир. 
А олтарите му бяха празни: вместо свещените древни 
Богове, сега всред хората властваха демони. Неправил-
ното духовно водачество превърна хората в плячка на 
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цели войнства от демонични същества. Това беше вто-
рото голямо разочарование в Неговия живот: Той видя 
неизброимите войнства на Луциферическите духове, 
които връхлитаха върху човечеството. Точно тогава в 
Рим се навдигаха налудните пристъпи на цезаровата 
обсебеност. Така че сега пред Исус се изправи не сту-
деният разум, а необузданата разрушаваща страст. 

Всички покъртващи впечатления, които Той има-
ше между 18-та и 24-та година отново изплуваха пред 
Исусовата душа. Отправеният назад взор също и сега 
доби актуален, предметен характер. Самият луцифери-
чески Дух се изправи пред Него, примамлив, екзалти-
рано горд от почти неограничената власт, дадена му над 
човешките души. И отново в душата на Исус възникна 
един импулс. Той разбра, че притежава тази възмож-
ност да застане начело пред потъналото в безпътица 
човечество. Чрез блясъка на Божията слава, която сега 
обитаваше в Него, Той можеше да принуди закопнели-
те за истинско водачество хора да се стекат в необозри-
ми маси край Него. Той можеше да ги изтръгне от три-
умфиращия Луцифер и да възпламени у тях пориви на 
боговдъхновение. Обаче в мига, когато осъзна, че сти-
га да поиска и ще може да сломи Луцифер, а Себе си 
да издигне като увличащ водач на цялото човечество, в 
този миг Исус окончателно разбра: Той е дошъл не да 
властва, а да служи. Ако Той – чрез Божествената мощ 
на Своята личност – се беше опитал да утоли човеш-
ката жажда за водачество, това нямаше да бъде нищо 
друго, освен едно голямо внушение. Но този, който уп-
ражнява сугестия, внушение, той властва, макар и вън-
шно да изглежда, че помага. Възможността да увлече 
човечеството след Себе си озари Исус, но в нея Той 
прозря изкушението на самия Луцифер, който Го из-
качи на планинския връх, за да Му предложи „ всички 
царства на света”. Наложително беше, щото обитава-
щия в Исус Божествен Аз, да срещне в човешкото ду-
шевно (астрално) тяло – реалната луциферическа мощ, 
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така че да овладее астралността на цялото човечество. 
И точно в този миг, големият космически импулс на 
любовта, който Христос внася на Земята, достига до 
пълно самоосъзнаване в човешкото астрално тяло на 
Исус. Пътят е ясно очертан. Той ще го отведе до тихата 
зала на Цион, където преди да даде хляб и вино на уче-
ниците, Исус ще измие нозете им. 

Исус е в пустинята. Ретроспективното обгръ-
щане на живота му най-после се докосва и до онези 
последни години, които непосредствено предхождаха 
Кръщението в Йордан. Водачите на есейския орден 
– още от есейските колонии край Назарет – винаги са 
се домогвали до Исус. След опита си с еврейството и 
езичеството, Исус е готов да проникне и в тази осо-
бена духовност, развивана от есеите в техните откъс-
нати от света поселища. Тук Той видя удивителните 
резултати от едно аскетично обучение; тук Той срещна 
последното живо разклонение от дървото на окултиз-
ма. Строгите диетични правила и молитвените упраж-
нения довеждаха есеите до една достойна за учудване 
власт над собствените им тела. Всред тях Исус намери 
както ясновидци, така и хора – подобно на индийски-
те факири – които можеха да преодоляват тежестта на 
собственото си физическо тяло. Обаче още от първия 
си поглед Той беше наясно за едностранчивостта и за 
фундаменталните заблуждения, върху които се кре-
пеше светът на есейския окултизъм. Едно такова обу-
чение беше възможно само в условията на изолация, 
на откъсване от останалия свят. То се градеше върху 
изключването на всички връзки със Земния свят, така 
че в последна сметка не беше никаква заслуга, човек 
да е духовен и да постигне сензационно превъзходст-
во на вътрешните си импулси над външните проявле-
ния. Исус усети по един първичен начин, че това изо-
лиране е неправда спрямо човечеството. Исус вникна 
в душевно-духовния егоизъм, който работеше за себе 
си, насищаше само себе си, вместо огладнялото чове-
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чество. Всичко това допълни страданието в душата на 
Исус; накъдето и да погледна, търсейки духовен жи-
вот на Земята, Той изпита тежки разочарования. Той 
схвана есейския окултизъм като едно комплицирано 
взаимодействие между ариманическите и луцифери-
чески сили; сега тези сили отново застанаха пред ду-
ховно-просветленото му съзнание. И Той почувства: 
само да пожелае, Той също можеше да постигне това, 
което вършеха напредналите брамини в Индия, или ас-
кетите от есейския орден. Той можеше да учреди нов 
окултизъм от най-висок ранг: Той можеше например 
да се хвърли от покрива на храма. Но колко далеч е 
това от Неговата истинска любов към страдащото чо-
вечество. Той вижда обединените усилия на Луцифер 
и Ариман, вижда образите, с които те Го подмамват, за 
да злоупотреби с висшите Божествени сили на Космо-
са. От семената, които Христос посажда, в бъдеще ще 
израснат нови сили. Те ще помогнат на човека да добие 
власт над своето физическо и етерно тяло. Обаче тази 
власт може да се развие по един здрав начин, само ако 
тя се упражнява в самия живот; там, където един носи 
недъзите на другия. Изкушението се надига от слоя на 
етерните сили, а именно – щом космическата етерна 
сила на Христос влезе в съприкосновение с човешко-
то етерно тяло. Точно това доведе Христос до пълно 
осъзнаване на големите Му задачи; изкушението – как-
то нищо друго – затвърди волята Му да изпие докрай 
горчивата чаша на човешкото битие. 

Тази яснота, както и импулсите, които бяха изво-
ювани през 40-дневното усамотение – макар и те да 
са вложени поначало в Христовото Същество, остават 
забележителни и меродавни за трите кратки години на 
Христовия живот. Всичко, което Евангелията ни раз-
казват за Христовите действия, трябва да се оценява и 
във връзка с тройното изкушение. Единствено тук ние 
намираме ключа към разбирането на така наречените 
„Исусови чудеса”. 
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Можем да разграничим три групи „чудеса”. Към 
първата група спадат онези действия, в които духовната 
сила на Христос упражняваше влияния върху физичес-
кия околен свят, например, превръщането на водата във 
вино на сватбата в Кана, така нареченото „умножение 
на хляба” при нахранването на петте хиляди и четирите 
хиляди, прокрятието над смокиновото дърво. Втората 
група „чудеса” се състои в особени въздействия върху 
хората. Тук сме свикнали да посочваме преди всичко 
изцеленията и пробуждането на мъртви. Третата група 
„чудеса” включва въздействията на Христос над собст-
веното му същество. Тук отнасяме например „ходенето 
по морето” и „Преображението на планината”. 

Разказът за Изкушението е едно решително опро-
вержение на възможните материалистични обяснения 
за Христовите деяния. Ако при изхранването на петте 
хиляди Христос беше извършил едно физическо умно-
жение на хляба, то чрез тази магична сила да направи 
от малкото – много, Той, макар и допълнително, би се 
поддал на ариманическото изкушение да превърне ка-
мъните в хляб. Той не само че не прибегна към магич-
ните сили, Той напълно ги отхвърли. Вместо да обнови 
магията, Той вложи в човека усърдието за одухотво-
ряване. При съпоставяне на историята с „изхранването 
на петте хиляди” и „Изкушението” се разкрива ясно, 
че при това „изхранване” се имат предвид вътрешни 
свръхсетивни процеси, които обаче също и на сетивно-
то поле имат поне такава несъмнена реалност, като че 
ли се извършват на физическия план, но в резултат на 
магични действия. 

Ако бихме разгледали изцеленията и възкресе-
нията на Исус като „чудеса” в същинския смисъл на 
думата, основаващи се на ефектна сугестивна наме-
са в душите и телата на други хора, то в този случай 
допълнително би триумфирал Луцифер, който от пла-
нинския връх предлагаше на Исус да стане господар на 
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човешките души. При съпоставяне на „изцеленията” и 
„Изкушението” в нас трябва да се затвърди историчес-
ката истина, за която вече загатнахме и в биография-
та на Аполоний: през тогавашната епоха лечението на 
болни с психическа сила е било нещо обичайно, ес-
тествено и органически необходимо. През онази епоха 
„лечението” било нещо душевно, а не медикаментозно 
и е съвсем самопонятно от любов към хората Христос 
да положи ръка над някого. Сугестията е съвсем чужда 
на Христовите изцеления. Чрез Христос в човечество-
то укрепва не способността за сугестиране, а силата на 
всепобеждаващата служеща любов. 

Ако през нощта след чудотворното „изхранване” 
Христос се бе появил по вълните на Генисаретското 
езеро в своето физическо тяло, все едно че Той е пос-
ледвал инсинуациите на онези демонични сили, които 
го приканваха да се хвърли от покрива на храма. Ед-
новременното разглеждане на „ходенето по морето” 
и „Изкушението” само ще затвърди у нас възгледа, 
че тук се отварят реални свръхсетивни процеси и че 
вълнуващото Генисаретско изживяване на учениците 
беше всъщност една духовна среща. Христос напъл-
но отстрани от Себе си ефектите на факирството. Те 
нямат място в Неговия живот. Вместо тях Той вложи в 
човечеството семена на послушание и търпение. 

5. Съответствия в Евангелието на Йоан

Разказът за Изкушението – стига да е разбран както 
трябва – открива пред нас не само пролука в многоз-
начителния биографичен момент след Кръщението 
в Йордан, времето на тайнствената сдържаност на 
Исус, непосредствено преди неговата деятелност: той 
ни представя Христос, като това е постигнато и в Йо-
ановата сцена с измиването на нозете, като образец на 
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човешко поведение, като образец на цялостното чо-
вешко устройство. От първоначално митично изглеж-
дащите сцени на Изкушението ни облъхва великата 
човечност на Исус, изтръгната от свръхчовешката му 
сила. Това намира класически израз при Марко, кой-
то описва не така подробно, както при Матей и Лука 
и само споменава, че Исус бил изкушаван 40 дни от 
Сатаната, след което идва краткото изречение „и беше 
със зверовете, а ангелите му служеха”. 

Колкото по-ясно разбираме извънредната стойност 
на историята с Изкушението за правилното вникване 
в Христовия живот и Христовото Същество, толкова 
по-напористо трябва да се изправи пред нас въпросът: 
Защо Йоановото Евангелие не съдържа описания, ко-
ито да съответстват на Изкушението? На пръв поглед 
в четвъртото Евангелие не откриваме дори отзвук на 
това, което първите три Евангелия говорят за 40-те дни 
след Кръщението в Йордан. Дори изглежда, че то влиза 
в тежко противоречие с основния смисъл на Изкуше-
нието, и не показва нито следа от онази сдържаност, 
каквато синоптиците приписват на Исус за този интер-
вал от време. Често се мисли, че очистването на хра-
ма (Йоан 2:13) е поне едно емоционално съответствие 
на Изкушението. Несъмнено и тук, както в пустинята, 
виждаме Исус в победоносна битка срещу противни-
ковите сили. Обаче храмовата сцена е диаметрално 
противоположна на тази в пустинята. В Йерусалим 
цари обратният полюс: там няма самотност, нито пък 
съзнателно уединение – градът и храмът са залети от 
неизброими човешки маси. Исус преобърна тезгяхите 
и размаха бича в деня на празника Пасха. Десетки хи-
ляди поклонници имаха възможност да станат свидете-
ли на съдническото величие, което блесна от лицето на 
Исус. Следователно – чие описание е вярно? Дали това 
на първите три Евангелия, които ни показват усамоте-
ния Исус, или пък това на Йоан, според когото Исус е в 
самия клокочещ център на човешкото общество? 
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Загадъчното противоречие, на което тук се на-
тъкваме – стига да запазим синоптичния поглед върху 
целостта на четирите Евангелия – ни води към едно 
дълбоко и напредващо познание за живота на Исус. 
Мислите, които изковахме от разказа за Изкушението, 
сега ще укрепнат и ще се задълбочат по един изне-
надващ начин. Тук по-добре от всякъде другаде, ние 
можем да изучим изкуството на „пълната синопсия”. 
Протестантската теология употребява „синопсия”, в 
смисъла на общ обзорен поглед върху нещата, твър-
де повърхностно, като приема за синоптични само 
първите три Евангелия, основавайки се на очевидния 
факт, че при Матей, Марко и Лука много събития про-
тичат паралелно и в синхрон. Обаче ние бихме до-
пуснали голяма заблуда, ако противопоставяме като 
синоптични първите три Евангелия срещу това на 
Йоан. Нещо повече: синоптичният поглед върху Ма-
тей, Марко и Лука се превръща в озаряващо познание 
едва тогава, когато съпоставим тези три Евангелия с 
това на Йоан. Всичките четири Евангелия трябва да 
бъдат схванати като синоптични. Едва в такава съвър-
шена синопсия се постига и четенето на Евангелието 
вътре в четирите Евангелия и едва това четене пред-
лага наред с изговорените истини едно невъобразимо 
богатство от премълчани събития, които ни отвеждат 
към все по-дълбоките мистерийни събития, които ни 
отвеждат към все по-дълбоките мистерийни пластове 
на Св. Писание. Това особено важи за първоначал-
ното състояние, в което се намираше Христос Исус 
след Кръщението – тук Евангелието може да направи 
своите най-важни съобщения само чрез мълчаливия 
четворен език на жестовете, макар и то да изправя 
пред нас тежки, но всъщност само привидни проти-
воречия. 

И така, какво установява „пълната синопсия” на 
четирите Евангелия по въпроса за началото на Христо-
вата деятелност? 
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Първите три Евангелия описват веднага след Кръ-
щението известните 40 дни в пустинята. После, в Га-
лилейското си отечество, Исус започва възвестяването 
на Своето послание. Но в един строг смисъл това въз-
вестяване не е Негово; Той си служи с пробуждащия 
призив на Йоан Кръстител: „Покайте се! (тоест проме-
нете вашето разбиране), защото приближава царството 
небесно” (Мат. 4:17; Марко 1:15). На пръв поглед може 
да помислим, че това става веднага след изтичането на 
40-те дни. Ненапразно обаче и трите Евангелия изтък-
ват една важна хронологическа подробност. Те ни поз-
воляват да разберем, че Исус излиза на преден план и 
започва да проповядва след затварянето на Йоан (Мат. 
4:12 и 17), заповядано от Ирод. Обаче това драматично 
събитие в никакъв случай не би могло да се случи в 
ранните месеци на годината, когато стана и Кръщени-
ето в Йордан (6. Януари). Много по-вероятно е то, зат-
варянето, да е извършено след Пасхата, т.е. 4-5 месеца 
след Кръщението в Йордан. Изобщо, от изтичането на 
40-те дни в пустинята до появата на Исус минава мно-
го повече време, отколкото обикновено се предполага. 
Тук е възможно да се вместят нови 40 дни. И тъй като 
началото на мисионерската дейност на Исус – както 
ще видим по-нататък се пада около Петдесетница, из-
лиза, че периодът от време, който трите Евангелията 
обгръщат е мълчание, включва още 40 дни: в края на 
Христовата драма именно те трябваше да се изпълнят 
с едно колосално значение за потъналите в тайната на 
Възкресението ученици. 

От първите глави на Йоановото Евангелие се 
излъчва особена прямота, която след опита ни да си 
изградим представа за първоначалното състояние на 
Христовото Същество – ни хвърля сега в истинското 
смайване. Първите евангелисти загатват за Исусовата 
сдържаност и самообладание. Всъщност, те по-скоро 
мълчат или пък прибягват до митичните йероглифи на 
разказа за Изкушението. При Йоан това съвсем не е 
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така. Той открито описва събитията след Кръщението 
в Йордан. Ние виждаме как Исус отива при Йоан Кръс-
тител и като последица от тази среща Той намира (под-
готвените!!) Петър, Андрей, Филип и Натанаил. После 
сцената се измества от Юдея към Галилея. Там, с майка 
си и учениците, Той е гост на сватбата в Кана. И отново 
сцената се измества. Тъй като предстои Пасхата, Исус 
се отправя към Ерусалим. Тук се разиграва сцената с 
очистването на храма. Като отзвук от драматичното 
пасхално събитие, Исус провежда тайнствения нощен 
разговор с Никодим. След това Христос отново се отп-
равя към Галилея и до свещените Яковови извори Той 
разговаря със самарянката. 

Ние се питаме: след като Йоановото Евангелие не 
споменава за никакво уединение и сдържаност, необ-
ходими на Исус, за да приеме напълно и да инкарнира 
в себе си мощната космическа сила, нахлула в него по 
време на Кръщението в Йордан, тогава – на кое място 
в Евангелието на Йоан Христос започва да действа? И 
трите събития: сватбата в Кана, очистването на Хра-
ма и разговорът с Никодим – преди този интервал от 
време ли се намират те или след него? Само с трепет 
и затаен дъх можем да си зададен този въпрос. В три-
те посочени събития не само че липсва каквато и да е 
сдържаност на Христос, напротив: от Него се излъч-
ват първични свръх-мощни въздействия. Извършват се 
удивителни „чудеса” и колкото се приближаваме към 
края на Христовия живот, толкова повече те замират. 

Евангелието съдържа хронологични данни, които 
отговарят на нашия въпрос, но те само усилват душев-
ната ни напрегнатост, за да прозрем накрая, че трите 
събития – Кана, очистването на храма и разговорът с 
Никодим – чисто и просто се отнасят към времето пре-
ди началото на Христовата деятелност. След разговора 
с Никодим, Исус прекарва известно време в Юдея за-
едно с учениците си: „и там се бавеше с тях и кръща-
ваше” (Йоан 3:22). Засега цялата Исусова деятелност 
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остава в сянката на Йоан Кръстител. Евангелието из-
разително подчертава, че Йоан Кръстител продължа-
ва да проповядва и да кръщава; при това, самият Исус 
си служи с кръщението на Йоан. Сега синоптичният 
поглед върху четирите Евангелия става особено важен. 
Евангелието на Йоан се отнася с голяма прецизност, 
както и първите три Евангелия – към момента, в кой-
то Йоан Кръстител е затворен. „Понеже Йоан още не 
беше хвърлен в тъмница” (3:24). Матей, Марко и Лука 
говорят за деятелността на Исус, доколкото тя започва 
едва след затварянето на Йоан. От своя страна еванге-
листът Йоан знае за една активност, за една деятелност 
на Исус, която е в сила преди този момент. И наистина 
е така: първоначално разгърналата се активност в обк-
ръжението на Исус е само една разширена деятелност 
на Кръстителя. И когато учениците на Йоан запитват 
своя учител, той им дава онзи величествен, прости-
ращ се към Космоса отговор за младоженеца и неговия 
приятел „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам” 
(3:30). 

Ето една поредица от синоптичното вникване в 
Евангелието, която може да разтърси човека. Първите 
три Евангелия ни учат да възприемаме интервала от 
Кръщението до затварянето на Йоан като една голяма 
тайна. Дори когато в разказа си за Изкушението нару-
шават своето мълчание чрез мистичното величие на 
своите описания, те остават верни на това мълчание. 
Евангелието на Йоан е проникнато от един Дух на сме-
ло мистерийно разбулване. То ни позволява да съзерца-
ваме свободно в това изпълнено с велики тайни време. 
От нас не се очаква да схванем веднага величието на 
момента: сватбата в Кана, очистването на храма, разго-
вора с Никодим не могат да се прочетат на един дъх. 
Само ако доловим онзи тайнствен и мощен тътен в пър-
воначалното състояние на Христовото Същество, наред 
с волята му за самообладание и сдържаност, с волята му 
за саможертва – само тогава ние ще вникнем в това, ко-



78

ето Евангелието иска да ни открие. Ако тройното Изку-
шение беше съдържанието на първите 40 дни, сега вече 
ние сме удостоени с едно силно предчувствие за това, 
което стана съдържание на следващите 2 х 40 дни. 

6. Сватбата в Кана, очистването на Храма,  
разговорът с Никодим

На троичността в сцената на Изкушението – които се 
разиграват като свръхсетивни процеси във вътрешното 
душевно пространство – съответства една троичност 
на тези събития, за които ще говорим сега. Те се ра-
зиграват извън всяка самотност, всред хората, макар и 
в действителност да напредват чрез същата тази воля 
към сдържаност и самообладание, изцяло потопени в 
една свещено-аурична майчина обвивка. Естествено, 
тази поредица – сватбата в Кана, очистването на храма 
и разговора с Никодим – не може да бъде разглежда-
на просто като един паралел на Изкушението и въпре-
ки това, в нея пулсира същата тайна: тази на току-що 
встъпилото в човешка инкарнация Христово Същест-
во. И колкото и необичайно да ни се струва: това, което 
научихме от разказа за Изкушението, сега трябва да ни 
послужи като ключ към тези три сцени. 

Исус идва като един от гостите на сватбата в Кана. 
В душата Му обитава не вече човешкият Исусов Аз, а 
космическият Слънчев Аз на Христовото Същество. 
Кръщението в Йордан и 40-те отшелнически дни се ра-
зиграха в характерната среда на Юдея, там, където Йор-
дан се влива в Мъртво море, там, всред ужасяващите 
скалисти масиви на пустинята Юда. Да напусне смър-
тоносния пейзаж и да се върне в прекрасното си оте-
чество – това е подействало като едно голямо човешко 
отдъхване в Исусовата душа. Но това отдъхване стана 
причина за ново себеоткриване и себе-осъзнаване на 
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Христовото Същество. Чудесата на пролетта току-що 
се бяха излели над Галилея, превръщайки я в същинс-
ки рай. Всред напиращия отвсякъде цъфтеж, Кана беше 
като огнен фокус на пролетното вълшебство. Всяка го-
дина тук Земната природа се изпълва с реални спомени 
за някогашното си Слънчево състояние. През календар-
ната пролет проблясваше онази планетарна пролет, през 
която Земята някога беше преминала в своя миров ход. 
Сега от духовните висоти на Слънчевата сфера слезе 
Христовото Същество и се въплъти в човешко тяло точ-
но там, където Земният пейзаж беше останал като един 
образ на космическото рухване и грехопадение. Христо-
вото Същество се взираше с човешки поглед в един свят, 
който бе Земното отражение на жизнетворящата Слън-
чева сфера. Преходът от планината на Изкушението към 
Кана Галилейска стана едно Земно завръщане не само 
за човешката душевност на Исус, но и за голямото ново 
себеусещане на Христос. Повишеното Исусово съзна-
ние се намира обкръжено от Земното откровение на 
Небето. Човешки преформираното Христово съзнание, 
чиято цел е да превърне отново Земята в едно Слънце, 
открива тук, в пролетния полъх на старото Слънце един 
пророчески образ на бъдещото ново Слънце. Пролетта 
на Галилея стана съвършеното отражение на „превръ-
щането” („чудото на превръщането”), разиграло се в 
Съществото на Христос Исус. Макар и да се празнува-
ше само една обикновена сватба, в тази малка човешка 
общност светеха лъчите на една свръхземна, Слънчева 
пролет. Едно Слънчево чудо беше, когато гостите отпи-
ха вино от пълните с чиста изворна вода делви: Слънце-
то е, което в лозата ежегодно превръща водата във вино. 
В полусънните, полубудни човешки души се сляха отз-
вукът от праминалото, когато преобразяващата Слънче-
ва мощ се изливаше над цялата Земя, с предчувствия за 
далечното бъдеще и неговото ново, бликащо от човека 
Слънце, способно да се намеси с преобразуваща сила в 
самите природни царства. 
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Това, че се извърши чудото в Кана, ни показва: 
в тази начална за Христос епоха просто не беше въз-
можно да се удържат въздействията, които струяха 
от Божествената сила на Христовото Същество. Исус 
изобщо не предвиждаше тяхното възникване. Той дори 
казва: „Моят час още не е дошъл”. Волята за самооб-
ладаване е подчинила изцяло душата Му. Но ето че за 
миг, хората от неговото обкръжение изживяха дълбоко, 
включително и до промени във физическия свят, тези 
Божествени излъчвания от Неговото Същество. Това, 
което живее в Него, не може да се прикрие. 

Рудолф Щайнер показа, че превръщането на вода-
та във вино – тоест първото от седемте Йоанови чудеса 
– всъщност не трябва да се отнася единствено до Хрис-
тос. То израства от една тайна, която цари между Исус и 
Неговата майка. Към тази тайна ни насочват и думите, 
с които Исус се обръща към нея. Обичайният превод е 
не само злополучен, а съвършено изопачен „Какво има 
между мене и тебе, жено?” Гръцките думи (ти емои кай 
сой?) не изразяват каквото и да е сурово отхвърляне. 
Те звучат като една мистерийна формула, загатват за 
положителна взаимна връзка и приблизително могат 
да се изразят така: „Какво тъче между Мен и теб?” Съ-
щата формула срещаме още веднъж в Евангелието на 
Лука (4,31), когато в синагогата в Капернаум „нечис-
тият бяс” извиква: „Какво имаш ти с нас?” (ти хемин 
кай сой). Демонските духове усещат превъзхождаща-
та Христова мощ. Душевното взаимодействие между 
Исус и Неговата майка е плод на съществен биографи-
чен момент. Не само Исус, но и Мария е проникната от 
значително душевно преобразяване. Присъединявайки 
се към направените от Рудолф Щайнер съобщения, ние 
вече изтъкнахме, че в душата на Мария се влива вис-
ша духовна сила – а именно, когато Исус се прощава с 
нея преди да поеме пътя към Йоан Кръстител. Покър-
тването от нулевата точна на човечеството, което Исус 
изживя и изстрада между 12-та и 30-та година, както 
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и нарастващото предчувствие за съдбовните задачи на 
Сина – те са, които отвориха Мариината душа. Чрез 
духовната същност, която оттогава заживя в душата ú, 
Мария стана носителка на самата девствено-майчина 
световна душа. При сватбата в Кана тя отново видя 
Сина, но колко преобразен беше Той! В Неговото лице 
не се отразяваха вече мъките и стенанията на човечес-
твото, както в онзи прощален разговор. Сега от душата 
на Исус грееше Слънчевият Божествен Аз. Майчина-
та световна душа на Мария предусещаше това. Две 
висши небесни Същества се срещат отново на Земята. 
Христос е все още сдържан и в пълна овладяност. Той 
казва на Мария: „Моят час още не е дошъл”. Наистина, 
когато Небето се отвори и прозвуча Божият глас: „Този 
е Моят многообичан Син” – Христос вече встъпи в ин-
карнация. Обаче Неговото раждане на Земята още не е 
завършено. Овладявайки Себе си, Исус запазва около 
Своето Същество една космическа майчина обвивка, 
която той ще напусне едва когато открито започне сво-
ята дейност сред хората. Мария не е телесната майка 
на Исус от Назарет. И все пак, в часа на тази повторна 
среща между двете преобразени души, нещо проти-
ча между тях, нещо, което можем да определим като 
Божествена октава на майчино-синовните отношения. 
В сиянието на съвършено-преобразения Син, Мария 
предусети Слънчевата мощ на Христовото Същество. 
Тази мощ е, която извърши чудото в Кана. Това, което 
в този час душевно атмосфериално струи между Исус 
и Мария придава на неудържимото Христово излъчва-
не особен душевен нюанс, но и едно природно могъ-
щество. Щом хората опитват водата в делвите, тя се 
превръща в прекрасно вино, в най-благороден дар от 
Слънцето за Земята. 

Външно изглежда така, сякаш разговорът между 
Исус и Мария засяга съвсем незначителни неща. Май-
ката казва, че виното на трапезата е изпито. Христос 
веднага отнася нещата горе в космическата връзка 

6. Трите години
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между Него и Мариината душа; и това е последица от 
споменатия им прощален разговор. Тогава Исус е казал 
на майка си приблизително следното: хората вече ня-
мат никаква връзка с Бога. А сега Мария казва на Исус: 
хората нямат вече вино. Втората реплика напомня за 
първата, подчертава я. Конкретната липса, за която го-
вори Мария, ни отвежда към огромната нищета на чо-
вечеството. Но сега Мария знае: Исус е готов да помог-
не на това човечество, готов е за спасителното си дело. 
Активната помощ на Исус в моментната ситуация е да 
каже на слугите: „Напълнете делвите с вода”. В това и 
в устремеността на този миг вибрира един космически 
символ. Тайнственото преобразяване в душите на Ма-
рия и Сина продължава. 

Наближава Пасхата. Заедно с много други, Исус 
се отправя към Йерусалим. Той няма друга цел, освен 
поклонението в храма на Свещения град. Той не же-
лае да действа. Но Той не може и да бъде друг, освен 
Този, който вече е. Неговото влизане в храма е също 
едно „завръщане в дома”, макар и в по-друг смисъл, 
отколкото пътуването му към Галилея: Богът пристъп-
ва в храма. Така да се каже, това е първото му влизане 
в храма от онзи час, когато 12-годишното дете отгово-
ри на родителите си: „Не трябва ли да бъда в дома на 
Отеца Си?” Исусовата душа не може да остане равно-
душна към алчността и опошляването, които се ширят 
в храма. Не човешко възмущение, а свещен гняв се на-
дига в Него. Христос не нарушава Своята сдържаност, 
с която сам се натовари, но от нея няма дори и нужда. 
Достатъчно е само да бъде там. И тогава от душата Му 
изригва такова огнено величие, пред което хората не 
устояват. Масите на среброменителите се прекатур-
ват. Панически ужас обхваща тълпата. Една магическа 
сила ги изхвърля навън от храма. Става нещо, което не 
беше се случвало от времето на Мойсей и Илия. Обик-
новеното присъствие на един човек, който впрочем е 
много повече от човек, предизвика наоколо си такова 
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колективно-визионерско изживяване, сякаш самото 
разгневено Божество се намеси наказващо в живота 
на хората. Някога появата на Мойсей докара десетте 
напасти върху египтяните. Молитвата на пророк Илия 
свали унищожителния небесен огън върху служители-
те на Ваал. Сега всички са смаяни от жизнезастраша-
ващия изглед на една фигура, която сграбчва няколко 
върви от пода, за да ги размаха като бич над подгоне-
ните човеци. Според външната действителност, Исус е 
стоял неподвижен в храма. Обаче, евреите възприеха и 
изживяха Христовото Същество като свистящ бич на 
божието наказание. 

Драматична възбуда изпълва душите на всички 
хора, които са присъствали на тази Пасха в Йерусалим. 
Към последиците от тази храмова сцена принадлежи 
и нощната среща на Никодим – един от изтъкнатите 
юдейски водачи – с Исус. Нощният разговор между 
Исус и Никодим е едно не по-малко чудо от това, което 
се случи в Кана и в храма. Тайната на това събитие, 
както Рудолф Щайнер пръв отбеляза, се състои в тази 
подробност, че Никодим отива при Исус „нощем”. Об-
щоприето е да се мисли, че Никодим няма смелостта 
да потърси Исус денем и затова прибягва до закрилата 
на тъмнината. Но когато Евангелието на Йоан гово-
ри за Йосиф от Ариматея, то го определя като „Ису-
сов ученик, но таен поради страха от юдеите” (19,38). 
Ако искаше да представи двете състояния като близ-
ки и сходни, Евангелието щеше да използва подобен 
израз. Но винаги, щом стане дума за Никодим, то се 
задоволява с тази кратка формула. Както в 7,50, така и 
в 19,39 се казва: „Никодим, който беше дохождал при 
него нощем”. Смисълът на тази постоянно употребя-
вана формула е, че тя насочва не към телесна, а към 
една духовна свръхсетивна среща. Тук „нощем” озна-
чава, че Исусовата и Никодимова душа се намираха в 
състояние на освободеност, на излъченост от тялото, 
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тъй както става при хората, които заспиват. Само че 
тук нощното състояние не е обгърнато от съня. Всъщ-
ност, срещат се две индивидуалности, които макар и 
да са извън телата, напълно запазват своето съзнание и 
могат да говорят помежду си. Този нощен разговор се 
издига високо над обикновените човешки представи. 
Той спада изцяло към сферата на окултното. И двамата 
говорят като „Учители”; всеки казва на другия „Учи-
телю”. Целият разговор се води в стил „ние”. Никодим 
говори от името на старите посветени. Исус също каз-
ва: „Това, което ние знаем, говорим, и свидетелстваме 
за това, което ние сме видели.” Изобщо този разговор 
трябва да се схваща като една реална духовна среща 
на двама взаимно признаващи се учители. В събитието 
на тази нощ Христос не нарушава своята сдържаност. 
Не се казва, че Исус отива при Никодим, а че Никодим 
отива при Исус. Вътрешният подтик към това идва от 
храмовата сцена на Пасхалния празник. Въздействия-
та, които напират от Исус позволяват на Никодим да 
разпознае в Него Посветения и Учителя. И сега вече 
няма спокойствие за Никодим, за този голям посве-
тен всред юдейските фарисеи. Нещо го повлича към 
Другия, удостоен е с наставничество от Христовото 
Същество, още преди Исус да е започнал поучението 
на Своите ученици. И така, в разговора с Никодим, в 
Кана, както и в очистването на храма действат сили, 
които са над обичайните човешки възможности. Исус 
намира общ език с представителя на старото посвеще-
ние, движи се и се свързва с него, независим от физи-
ческото тяло. 

Накрая, ние трябва да проумеем, че тези три сце-
ни, които Евангелието на Йоан описва веднага след 
Кръщението в Йордан, представляват едно съответ-
ствие на сцените от Изкушението. От Христос Исус 
започват да се излъчват мощни, трудно удържими 
въздействия, напомнящи за магичните възможности, 
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с които противника го примамваше през 40-те дни на 
Изкушението. След като нашето внимание се пробуж-
да за тези успоредни събития, цялото ни отношение 
към Евангелието на Йоан се задълбочава по един чуден 
начин. Сега ние долавяме смайващото величие, което 
цари вътре в него и се чувстваме задължени да го че-
тем с все по-нарастващо страхопочитание. 

На пръв поглед това, че в Кана водата се превръща 
във вино, сякаш принадлежи към сферата на Аримано-
вото изкушение да се превърнат камъните в хляб. Ако 
обаче вникнем по-дълбоко в душевните тайни, които 
действаха в Кана, ще видим: Изкушението е преодоля-
но. Чрез собственото решение на Христос и чрез воля-
та Му за инкарнация, тази възможност за вълшебна на-
меса във външния физически свят е насочена навътре 
и превърната в импулс за одухотворяване. Но всичко 
е още така свежо в своето развитие, в своето покъл-
ване, че Слънчевото излъчване предизвиква всред хо-
рата едно откровение и това откровение пробужда за 
всички времена неунищожимото предчувствие за кос-
мическото величие на Христос, и като далечна бъдеща 
цел – за преобразяващата мощ на човешкия Дух над 
Земната материя. 

По същия начин и храмоочистването е свързано с 
изкушението на Луцифер, отвеждащ Исус на висока-
та планина с предложението да бъде превърнат в Гос-
подар на света. Изкушението беше преодоляно, преди 
още то да застане пред Христос. Но сега на Пасхата, 
само в един миг се показа, каква страховита власт над 
човешките души е вложена в Христос. Точно това се 
проявява, макар и в отрицателен смисъл – когато хо-
рата побягват ужасени от Божествения гняв. Но то би 
могло да се прояви и в положителен смисъл: че дори и 
незначително усилие от страна на Христос – при този 
пламенен копнеж на хората да бъдат водени – Той също 
би привлякъл необхватни човешки маси, би възпламе-
нил едно масово движение. По-нататъшните пътища 
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на Исус ще покажат как водаческата сила на Христо-
вото Същество изцяло ще се претопи в любов към хо-
рата. Исус се отказва от всичко, което всред хората е 
обичайно да се има за успех. Само когато полага ръка 
над някой болен, те усещат молитвеното Му величие и 
истинската лекуваща любов, на която Той е способен. 
Това, което той направи в храма, беше едно човешко 
откровение на Божествения гняв. Обаче, Божественият 
гняв е не друго, а обратната страна на Божествената 
любов. Затова е дошъл Христос на света – за да съживи 
Божията любов чрез всепроникващия Божи гняв. Той 
иска да служи, а не да властва. 

Макар и непонятно на пръв поглед, но нощният 
разговор с Никодим съдържа отзвук от онова изкуше-
ние, при което Луцифер и Ариман съвместно примам-
ваха Христос да скочи от покрива на храма. Стига и да 
поискаше, Христос би могъл да се яви духовно на хора-
та още преди Възкресението. Чрез разтърсващи съби-
тия Той би могъл да ги убеди в духовното Си всесилие, 
при това без Своето телесно присъствие. Обаче не това 
е съществено за Него. Всичко, което принадлежи към 
сферата на магичния окултизъм и вълшебството, е вън 
от Неговото убеждение. Съдейки от Христовите въз-
действия по време на Пасхата, Никодим предполагаше, 
че пред него стои един посветен адепт. Обаче нощни-
ят разговор му подсказа, че духовното могъщество на 
Христос – което Той й прилагаше над собственото си 
телесно-душевно същество – израства от съвсем други 
основи. И когато на третата Пасха Никодим ще се изка-
чи на Голготския хълм, за да помаже с Йосиф от Ари-
матея сваленото от кръста тяло, той също ще претопи 
убежденията си в един напълно нов Христов смисъл. 

Отзвуците на третото изкушение, които се съдър-
жат в трите Йоанови сцени, затвърждават у Христос 
убеждението, че е изправен пред силите на противни-
ка. Йоановото Евангелие смело разбулва началото на 
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трите години. То ни показва цялото претопяване, ин-
карнирането на Божественото в човешкото. Голямото 
доверие на Йоановото Евангелие към човешкото съ-
щество намира израз и в това, че то не изчаква както 
другите Евангелия същинското Христово появяване 
пред народа. То не изпитва нужда да прикрива разви-
тието на самия Христос: Той работи и вкарва Божест-
вено-небесната същност вътре в обвивките на земната 
инкарнация. Ние се докосваме особено живо и наглед-
но до тайната на инкарнацията, която започва с Кръ-
щението в Йордан, най-вече когато следвайки Йоано-
вото повествование, виждаме как в началото на трите 
години неприкритата и неудържима Божествена слава 
(Глория) мощно блика от човешката фигура на Исус. 
Съдържанието на трите Христови години ще бъде в 
това, че Христовото Същество ще се вживява все по-
дълбоко в човешката същност, че все повече ще отх-
върля блясъка на чудото. Колкото по-близо идва Гол-
гота, толкова повече чудесата ще заглъхват. Измежду 
всички земни Христови дела, които бихме определили 
като „чудеса”, най-ранното е това, което стана на сват-
бата в Кана. В смисъла на една стара вяра в чудесата, 
то е и най-голямото. В действително, обаче, най-вели-
кото чудо е смъртта на Кръста, защото тук привършва 
доброволното Христово лишаване от Божественост, 
тук привършва и великото чудо на човекоставането. 
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ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЗОВАВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Пътят на последването

Едва в епохите, когато с една съдбовна сила интереси-
те на хората ще бъдат тласнати навън, ще се пробуди и 
сферата на вътрешния душевен живот, ще се призоват 
съзнателните и постоянните грижи от страна на чо-
века. Това е така, защото онази сигурност, с която ус-
тояваме в живота и с която посрещаме връхлитащите 
съдби, не идва от областта на външното усещане, нито 
пък от външния опит. Тя произлиза единствено от на-
шата вътрешна същност. Щом човек сигурно знае своя 
път и щом върви по него, той не може да бъде лесно 
разклатен, ако внезапно външните съдби се изменят по 
един неочакван начин; ако външната необходимост му 
наложи да изостави любимите навици и го отпрати в 
съвсем нови и чужди области на живота. 

Християнството, разбрано правилно, е не друго, 
а пътят, по който може и трябва да следваме Христос. 
В средновековната книга за медитиране на Томас Кем-
пис „За следването на Христос” авторът е достигнал по 
един правилен и всеобхватен начин до смисъла на хрис-
тиянството. Преди всичко Евангелията не са друго, а ве-
лика образна книга с етапите на този вътрешен път. Ние 
трябва окончателно да се освободим от абстракциите на 
теологията и от чисто моралистичните тълкувания, за 
да открием в душевните сфери на Евангелието един съ-
вършено друг свят: тогава пред нас израства една чудна 
панорама от образи, по които можем да се ориентиране, 
тъй както в едно земно пътешествие ни ориентират най-
високите планински върхове. За вътрешния път тук не 
се говори с един поучаващ тон, затова пък виждаме уче-
ниците по осезателен, телесен начин в пътя след Хрис-
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тос. Всяка дума и всяко действие на Исус – независимо 
дали Той се обръща към тях или към народа – означават 
определен етап по пътя на техните души. Самата съдба 
диктува стъпките и степените, според които те трябва 
да намерят пътя за последването на Христос. 

Техните изживявания са едновременно външни и 
вътрешни стъпки по пътя. Макар и учениците да ос-
мислят напълно тези изживявания, едва след като Този, 
Когото следваха не беше вече в земно-телесен облик 
всред тях, тези техни опитности маркират душевния 
път на бъдещите хора. За да се потопим в чувствата и 
превъплъщенията на учениците, за да обхванем съзер-
цаващо най-чудната символика и образност в етапите 
на този път, който и ние имаме да изминем, се нуждаем 
само от отделните сценарии, които Евангелието опис-
ва. Първоначално ние можем да постъпим дори така, 
че изобщо да не мислим за себе си, но да се опита-
ме и вникнем до най-малки подробности в това, което 
тогава се извършваше тихо и величествено в кръга на 
Исус. Колкото по-нагледно стои пред нас протичането 
на тези първообразни събития, толкова повече ние ще 
се доближаваме до онова състояние да чувстваме ду-
шите си като отразени в лицето на учениците, и готови 
да приемем подтиците за онези вътрешни преобразу-
вания, които винаги ще са идентични с тези на уче-
ниците. Така всъщност ние разтваряме Евангелистките 
книги като една образна книга на апостолството, опит-
вайки се първом да разгадаем в нейния образен шрифт 
самото начало и първите стъпки в апостолския път. 

2. Матей и Марко: Безотечественост

Евангелията ни дават различни описания за призова-
ването на учениците. На пръв поглед тези описания 
сякаш си противоречат – и то толкова повече, колкото 
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по-дълбоко проникваме в тях. Разполагаме с три сцени 
на призоваването: Първата от Матей и Марко, втората 
от Лука, и третата от Йоан. 

Първите две Евангелия подсилват у нас представа-
та, че още с първото запознанство на Исус с учениците, 
Той ги насочва в апостолския път. Тук сме изправени 
пред едно съвършено и ясно изображение. Пренасяме се 
в чуден лиричен пейзаж под безоблачното синьо небе. 
Обгърнат от Слънчевото чудо на Галилея, Исус крачи по 
брега на Генисаретското езеро. Само две рибарски лод-
ки нарушават просторната морска синева: първата, към 
която се отправя Исус е навътре в езерото; двама рибари 
хвърлят своите мрежи. Към тези двама рибари – те са 
една братова двойка – Исус отправя своя призив: „Елате 
след Мен!” Виждаме, че и двамата изоставят мрежите 
си и тръгват подир Исус. Веднага след това Той призо-
вава други двама братя – също рибари, които кърпеха 
мрежите си. Исус продължава по Своя път, съпровож-
дан от две братови двойки: Петър и Андрей, и синовете 
на Заведей – Яков и Йоан. Тези четирима мъже напускат 
идиличния пейзаж на Галилея, както и рибарския зана-
ят, за да поемат пътя след Исус. 

При цялата си незначителност, тази сцена е про-
никната от ясна и чиста първообразност. Тази сцена 
е една Исусова притча: не изговорена, а извършена. 
Черпейки от нейната вътрешна образна стойност, ние 
се опитваме да проникнем дълбоко в качествените из-
мерения на предложения сценарий. Живо и конкретно 
ние довеждаме до съзнанието си онова място край Ге-
нисаретското езеро, където е станало призоваването. 

Именно този езерен бряг – поради своята вътрешна 
красота и слънчевост – се откроява не само всред дру-
гите пейзажи на Палестина, но и всред всички земни 
пейзажи. В различни краища на света природата е сът-
ворила великолепни ландшафти с много по-голям теат-
рален блясък, като например, високопланинските маси-
ви или скалистите острови в заливите край Неапол, или 
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първично въздействащите красоти на южния архипелаг. 
Нищо обаче не може да се сравни с интимното вълшеб-
ство на този северозападен Генисаретски бряг. 

Името Ветсаида, градът, в чиято близост Исус 
призовава двете братови двойки, означава „дом на ри-
бата”. Доколкото Петър и Андрей, Яков и Йоан упраж-
няват тук рибарския занаят, пред нас се разкрива нещо 
от вътрешния характер на това място. Градът отдавна 
е разрушен и забравен, а местността, където се издига-
ли градските постройки, днес носи името Табга. То е 
арабско име, произлизащо от гръцкото, „Хептапегон”, 
тоест „седемте извора”. Всъщност, пред нас е едно 
малко райско поселище, което дори и днес се отличава 
с многобройни извори и потоци: те се стичат от окол-
ните хълмове и се вливат в езерните води. Особеното 
в случая е, че всяка от тези изворни води се различа-
ва от другите по своя вкус и аромат – било то според 
съдържанието си на сяра, соли, варовик и т.н. Сякаш 
в това многозначително смесване езерото приема са-
мата квинтесенция на Земните елементи. Ако в под-
ходящ час от деня се вгледаме от съседните хълмове 
надолу към гладката езерна повърхност, ние ще видим 
как близо до брега нейният колебливо-син цвят прели-
ва в огромната матова дъга, образувана от вливащите 
се водни потоци. Познавачите на Палестина винаги са 
обръщали внимание върху това, че вкусът и ароматът 
на тези потоци примамват големи рибни пасажи, прев-
ръщайки езерото в идеално място за риболов. Животът 
и трудът на рибарите тук става една притча. Земните 
води отразяват морето на свръхсетивния свят, от които 
нашите души са откъснати и привързани към земно-
то тяло в мига на раждането, и в който ние отново се 
връщаме всяка нощ в мига на заспиването. Изобилието 
от риба съответства на богатството от небесни дарове, 
за които в детството си човек все още е запазил едно 
смътно усещане, дарове, чрез които ние всяка сутрин 
се пробуждаме здрави и укрепнали. В земен смисъл 
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рибарският занаят се развива там, където граничат зе-
мята и морето, но в душевен смисъл той ни отвежда 
към границата между тукашния и отвъдния свят. Зато-
ва и животът на рибарите, там, където не е проникнат 
и изопачен от модерната техника, е много повече из-
пълнен с душевни предчувствия, отколкото живота на 
хората, родени навътре в сушата. 

Изобилието от риба, обаче, загатва само за една-
та страна на чудото, което цари тук. Всъщност цялата 
атмосфера е проникната от един неземен елемент: от 
своеобразното съчетание на свежест и топлина. Гени-
саретското езеро лежи на около 200 м. под морското 
равнище. Макар и външно погледнато, околният пей-
заж да не предлага величествена гледка, около Ветса-
ида цари ненадминато равновесие между свежест и 
топлина. Изпъстрените с цветни поляни хълмове, ти-
хите евкалиптови гори, малките терасовидни градини 
с тропически плодове – всичко това е залято от тишина 
и спокойствие. 

Вътре в Палестина, ние сме попаднали в едно мяс-
то, където по-ясно откъдето и да е, се усещаме като в 
самия огнен фокус на космическите съзидателни проце-
си. Чудото на Галилея е напълно реално: тук ни облъх-
ват спомени и отзвуци от онези прадревни Земни епохи, 
през които нашата Земна планета беше непосредствено 
пронизвана от субстанцията и действието на Слънцето. 
Въпреки унищожената растителност, ние и днес усеща-
ме тук една особена духовна близост до Слънцето. И 
днес тук всеки се усеща като странник, завърнал се у 
дома след дълъг живот в чужбина. Това произтича от 
факта, че тук край езерото, по-отчетливо отвсякъде дру-
гаде – в Земния свят се отразяват сферите на пред-рож-
дението, за които всеки човек носи в гърдите си дълбоко 
скрит и пълен с носталгия спомен. Отечеството, което 
си мислим, че отново откриваме, не принадлежи на този 
свят. То е духовното ни пра-отечество в надсетивния 
свят, доловимо малко или много от нас през детската 
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възраст; онова праотечество, което цял живот ни връща 
назад с носталгия към детството. Чрез Слънчевите сили, 
проникващи в Земния свят, у нас се пробуждат далечни-
те пра-спомени за пред-рождените сфери. Няма думи, 
с които би могла да се предаде цялата изключителност 
на земната Галилейска природа. Тук започва пътят на 
учениците: в един пейзаж изцяло облъхнат от етерните 
Слънчеви сили и носещ в себе си Божествения покой на 
пра-отечеството. 

А сега нека хвърлим поглед напред и да се прене-
сен в онзи пейзаж, в който ще се влее пътят на послед-
ването след трите кратки години на Христовия живот. 
Пред нас ще израстне ужасяващият контраст на Юдея. 
В Юдея, където след три години ще се изправи Кръс-
тът на Голгота, ние навлизаме в един коренно различен 
пейзаж. Юдея, с пустинята Юда и с Мъртвото море 
– отнесена към райската Галилея – е истински ад. Ние 
заставаме пред Лунно-втвърдените земни форми. Тук 
от нашата планета е похитена всяка проява на живот, 
самата тя – подложена на едно космическо минерали-
зиране и вкалцяване. Нещо свръх-старческо е угаси-
ло всяка жизнепораждаща сила. Пътят на учениците 
започна от космическия полюс на живота и завършва 
в ландшафта на смъртта. Този път обхваща величест-
вената космическа полярност, която е сбита в тясното 
пространство на Палестина, защото тук Земята е съх-
ранила отломъци и спомени, както от своето Слънчево, 
така и от своето Лунно състояние. Каква пропаст има 
между онзи пръв слънчев час край езерото и нощта в 
Гетсимания, между изходния райски пункт и пъкления 
завършек на пътя, който учениците имаха да извървят 
по Земята. Пътят на последването не води до никакво 
външно щастие: той минава през изгонването от рая, 
той води от един рай към един ад. 

Ветсаида, домът на рибата, наистина беше родно 
място на голямата част от 12-те ученици. Освен двете 
братови двойки, тук е роден и Филип. Накрая, призи-
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вът за последване ще улучи именно тук и Матей, който 
служеше в митницата на този важен древен път между 
Вавилония и Египет. Едва ли светът можеше да предло-
жи някъде такова прелестно отечество, каквото имаха 
тези мъже. Навлизащият от висшите сфери праотечест-
вен елемент правеше тази страна най-истинската роди-
на на света. Апостолският път, обаче, води от родината 
– към безотечественост. Ако учениците бяха останали 
като рибари в своята родина, те щяха да живеят добре. С 
това, че последваха Христос, те бяха откъснати от мир-
ното щастие на своето отечество. Но те не биха могли 
да намерят Христос без да се откъсват от космическата 
красота на това отечество. Отказът им да останат вътре 
в него, готовността за безотечественост – това са важни 
предусловия за техния вътрешен път. 

Първите две Евангелия подчертават необходимо-
то освобождаване от отечествените връзки: второприз-
ваните братя Яков и Йоан изоставят не само лодката и 
мрежите си, но и баща си. надмогването на заварения 
традиционен живот в родината, включва освобождава-
не също и от кръвните връзки на семейството. 

Крачката от отечество към безотечественост трябва 
да се направи по някакъв начин от всеки човек. Веднъж 
той прави тази крачка, независимо дали иска, или не: а 
именно, когато навлиза от детството в зрелостта. Като 
дете човек винаги има своето отечество около себе си, 
дори и когато не прекарва детството си в родното място: 
пра-отечествените сфери на неговото пред-рождение го 
обгръщат отвсякъде. С напредването на възрастта – у 
човека, както и в обкръжението му – се затварят онези 
пори, през които скритият отечествен елемент може да 
се доближава до него. Копнежът на възрастния по из-
губената детска родина не е нищо друго освен ностал-
гията по онези душевни обвивки, които той в началото 
на живота си има от самата природа. Но работата е там, 
че за напредващия във възрастта човек, безотечестве-
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ността е необходима за неговото благо. Тя е условие 
за пълна житейска и творческа зрелост. И само защото 
днешният човек не придава никаква вътрешна стойност 
на тази изисквана от Бога безотечественост, той попада 
по двоен начин в един вакуум. Той забравя изкуство-
то на остаряването, подкопано е самото му израстване. 
Старческата мъдрост, ценена и почитана в по-ранните 
човешки епохи, вече не се проявява в света. От друга 
страна, днешният човек вече не се осмелява и не се от-
дава на носталгия към златното небесно чувство на дет-
ството, той се бои да не изглежда сантиментален. Обаче 
една новоизвоювана религиозна ориентация трябва да 
внесе у човека способността да намира вътрешни изжи-
вявания, съответстващи за всеки негов възрастов пери-
од. Длъжни сме да се стремим към такова религиозно 
съдържание, което с годините се променя. Вътрешната 
красота на старостта е различна от външната красота на 
детството. Тя е по-скрита, неуловима, и се развива само 
ако човек съзнателно пробуди в себе си сила за безоте-
чественост. Единствено този, който може да упражнява 
плодотворна резигнация, и за вътрешното си израстване 
не разчита на никакви стимули от външния свят, а се об-
ръща с доверие към вътрешните извори – само той може 
да остане млад в старостта. Външният свят е този, който 
– в негативен смисъл – ни прави стари. И принадлежи 
към глупостите на материалистичната епоха, щото чо-
век да мисли, че би могъл да се запази млад чрез неща, 
които той отнема от външната природа. Човек да знае за 
вътрешния път на душата – това включва на първо мяс-
то възгледа за една безотечественост, като необходима 
начална степен в цялото му вътрешно изграждане. 

Призоваването на учениците край езерото Гени-
сарет е до най-малките си подробности едно ръковод-
ство за необходимата първа крачка по този вътрешен 
път. Ето защо първите четирима ученици трябва да на-
пуснат своите лодки и да се изкачат до брега. Първата 
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вътрешна крачка може образно да се представи така: 
човек трябва да премине от морето към земята. Всяко 
заспиване нощем може да се сравни с едно откъсване 
от здравата земна твърд, с едно навлизане в откритото 
морско пространство. Здравата и твърда Земя е светът 
на физическата телесност, в който живеем през будния 
ден. Морето е душевната и духовна сфера, в която се 
потапяме при заспиване. И всяко утринно пробуждане 
е едно връщане от морето към твърдия бряг. Изкачва-
нето към брега от двете братови двойки е един външен 
образен символ за така необходимото пробуждане на 
душата в началото на вътрешния път. Дълбоката пър-
вична образност на тази сцена води до пълно покритие 
между външната форма и вътрешното съдържание. Це-
лият външен процес е същевременно онзи имагинати-
вен образ, в който поемащият по своя вътрешен път 
човек – постоянно и за всички времена – ще намира 
отразени първите усилия на своя собствен прелом. 

За рибарите от Ветсаида тази стъпка от море-
то към земята означава и още нещо. Хората, родени 
и израснали край Галилейските брегове, които чрез 
риболова постоянно вдъхват тайната на онази зага-
дъчна граница между вода и земя, тези хора в сво-
ето душевно устройство задължително трябва да са 
различни от хората, родени в Юдея и живеещи там. 
През миналите столетия много от пътешественици-
те из Палестина, например французинът Ернест Ре-
нан, описват, че около езерото Генисарет са срещнали 
значителен брой хора с „второ зрение”, тоест прите-
жаващи останки от старото ясновиждащо съзнание. 
Райските условия на Ветсаида не допускат щото ту-
кашните хора да бъдат завладени така силно от инте-
лектуалното съзнание на главата, защото то предпос-
тавя здрави корени в твърдата земна почва. Старите 
ясновиждащи способности са в процес на угасване, 
но тук те са все още живи. Пейзажът на Галилея пре-
дизвиква постоянно в тези хора едно леко откъсване 
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и излъчване на душите, едно изживяване, пълно с 
предчувствия и имагинативни елементи. Съществе-
но и важно е, че за ученици бяха призвани именно 
хора с древно ясновиждащо наследство, хора, които 
не бяха слезли до нулевата духовна точка, характерна 
за жителите на Юдея, точка, към която са устремени 
и днешните хора. Дори и днес ние срещаме останки 
от това древно атавистично ясновидство, предимно 
в крайморските области, например във Фризийските 
острови; то впрочем бързо угасва, или пък се изражда 
в „черно” ясновидство, магьосничество и така ната-
тък. Живот в близост до водата винаги пробужда в 
душите способности за предчувствие. Душата много 
по-лесно навлиза в свръхсетивния свят точно там, къ-
дето се допират земя и вода. И така, какво иска да ни 
каже този образ, тези четирима мъже, които напускат 
лодките и морето, за да стъпят на твърдия бряг? Вът-
решният процес – който напълно съвпада с външното 
физическо събитие – означава пробуждане от сънищ-
ното ясновидство, отхвърляне на природно-дадената 
връзка със свръхсетивния свят. Учениците трябва да 
се сбогуват не само със своята родина, но и с онова 
съзнание за Небето, което израства от елементарните 
сили на тази родина. Спрямо силите и способности-
те на своите души, всички те трябва най-напред да 
обеднеят. Външният процес на излизането към брега 
означава отказ от старите духовни сили. Един съни-
щен и образен свят ще бъде разменен сега с трезвата 
плоскост на земното предметно съзнание. И ако до-
сега мрежите се изпълваха с риби, то беше символ на 
това, как сънищното море даряваше излъчените души 
с предчувствия, сънища и образи. Заедно с лодките 
и мрежите учениците оставиха зад себе си един цял 
свят, но чрез това те намериха света на Този, когото 
последваха. 

7. Трите години
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3. Лука – апостолска перспектива

Що се отнася до призоваването на учениците, Еванге-
лието на Лука няма директни паралели спрямо пър-
вите две Евангелия. То ни показва Исус от Назарет в 
разгара на неговата деятелност без предварително да 
описва как е бил формиран кръгът на учениците. За-
това пък по-късно, в 5-тата глава възниква една сцена, 
за която можем да твърдим, че представя именно Лука-
новото призоваване на учениците. В отделните си под-
робности тя ще подхване важни мотиви от сцените на 
призоваването, каквито са те в първите две Евангелия. 

Ние виждаме Исус притиснат от народа край езеро-
то Генисарет. Много хора копнеят да чуят гласа Му и ко-
гато техният брой нараства прекомерно, казва се: „И видя 
две ладии, спрени карай езерото, а рибарите бяха излезли 
от тях и изпираха мрежите си и като влезе в една от лади-
ите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи мал-
ко от сушата, и седна, та поучаваше народа от ладията”. 
Исус превръща рибарската лодка в амвон. Евангелието 
продължава: „И като престана да говори, рече на Симо-
на: оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите 
за ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ 
се трудихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще 
хвърля мрежите.” Евангелието ясно показва какво става 
в душите на непосредствено засегнатите хора. „Понеже 
той и всички, които бяха с него се учудиха на ловитбата... 
също и Яков и Йоан, синове на Заведея, които бяха Си-
монови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се, 
отсега човеци ще ловиш”. И накрая виждаме решително-
то присъединяване на рибарите от Генисарет към Исус 
Христос: „И като извлякоха ладиите на сушата, оставиха 
всичко и отидоха след Исус.”

Тези последни изречения за чудотворния улов на 
риба можем да смятаме като паралел спрямо другите 
сцени на призоваване. Отправените към Петър думи 
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„отсега човеци ще ловиш” също насочват към съот-
ветните сцени в първите две Евангелия: при Матей и 
Марко Христос се обръща с тези думи към Петър и 
Андрей. Впрочем, Лукановата сцена не ни позволява 
да приемем това общуване между Исус и четиримата 
рибари за тяхна първа среща, както вече сме свикнали 
от първите две Евангелия. Изцелението на Петровата 
тъща (4,38) предхожда чудния улов, при който главната 
роля играе Петър. За разлика от първите две Еванге-
лия, Лука датира призоваването в малко по-късен мо-
мент, издигайки го на една нова степен. 

Лукановата сцена принадлежи към онези места 
от Евангелието, които разбираме по-скоро като има-
гинативно възпроизвеждане на определени душевни 
процеси, а не само като описание на външни събития. 
Тук първообразното съдържание и вътрешната символ-
на стойност са по-достоверни от външно-историчес-
кия процес. Картината на проповядващия от амвона на 
лодката Исус е едно от най-нагледните и впечатляващи 
изображения от Исусовия живот, които ние изобщо при-
тежаваме, втората част на разказа ни отвежда дълбоко 
навътре в имагинативния душевен свят на учениците. И 
за наше удивление ние виждаме, че тук крачката, която 
учениците първо трябва да направят, е в обратна посо-
ка. Основният мотив е не вече напускането на морето и 
възлизането на земята. Сега водени от думите на Исус, 
учениците напускат земята и навлизат към дълбочината 
на морето. Схванем ли това описание като имагинати-
вен израз на един вътрешен процес, разбираме, че Лука 
свързва апостолското призоваване с импулса за преодо-
ляване на земния физически план, с импулса за смело 
навлизане в сферата на духа. Явно е, че тук началната 
стъпка от старата съноподобна духовност към трезвото 
предметно съзнание на физическия план – както я знаем 
от първите две Евангелия – е вече направена. В една ве-
личествена имагинация е обхваната цялата квинтесен-
ция на това, с което учениците щяха да последват Хрис-
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тос: те ще се устремят по един нов, духовно-съзнателен 
начин към богатството на свръхсетивния свят. Старата 
духовност ще бъде изместена от импулса към овладява-
не на новата духовност. В тайната на апостолството има 
нещо двойствено: учениците трябваше да стоят здраво 
с двата крака на земната почва, но да не се задоволяват 
със Земята, а да се стремят в земното – да откриват ду-
ховното; да проникват все по-навътре в широкото отк-
рито море на спиритуалното съзнание. 

Тръгвайки от първата, ясно и физически конкрет-
но замислена част на сцената, ние можем да опитаме да 
си изградим добра представа за външния биографичен 
процес, лежащ в основата на второто образно събитие 
– чудния улов на риба. Исус говори на хората. Като че 
ли случайно Той е подбрал такова място, което открива 
пред слушателите една безкрайна и пълна с предчувс-
твия перспектива. Хората Го виждат седнал в ладията; 
зад Него синята езерна повърхност и бездънното си-
ньо небе. В този земен свят възниква един образ, който 
пробужда в човешките души усещането, сякаш те стоят 
пред отворения духовен свят. Наред с всички събрани 
хора, учениците също са потопени в тази близка, родна 
атмосфера. Превръщайки ладията в амвон, Той започва 
да им въздействува особено силно. Тъкмо сега, в незем-
ното настроение на този земен пейзаж, те ще се докос-
нат до великото предчувствие за Духа. Думите, които 
Исус отправя от амвона на ладията може и да са прости, 
но те отварят пред слушателите гигантските порти на 
един друг свят. Щом Исус спира да говори, душите на 
учениците поемат като в един огнен фокус могъщите 
Му въздействия. В дълбоко вълнение те узнават такива 
неща, които винаги са готови да се влеят в наивно чув-
ствуващите хора, стига те да са покъртени от някакво 
силно изживяване. Днес това вече не се случва с хората 
от нашата епоха, и то защото ние сме станали варвари 
спрямо нашите изживявания. Днес вече ни липсва вът-
решното спокойствие и доверие, за да изчакаме това, ко-
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ето ще се освободи в душите след онези изживявания, 
които съдбата ни изпраща. Ние сме пришпорвани от 
едно впечатление към друго и пропускаме най-важно-
то: отзвуците и последствията, които изплуват в душите 
като един интимен и дълбок отговор. И сега, като отз-
вук от Исусовите думи под отвореното небе, в душите 
на учениците израства мощно видение; при това то ги 
изпълва с по-голяма и осезаема реалност, отколкото об-
кръжаващия ги външен предметен свят. Истинността на 
образното изживяване, към което те бяха привлечени, 
се прояви в това, че то беше еднакво за всички. Те чув-
ствуваха: това, което ние сега чухме, ни води по един 
нов начин извън дълбините на морето, където досега 
пребивавахме само като в неясен сънищен свят. Един 
пророчески символ им показва какви богатства ще съ-
берат, ако приемат духовните импулси, скрити в думите 
на Исус. 

И дори днес – стига човек да не е отчужден от сво-
ята собствена същност – той може постоянно да извли-
ча постоянни и правилни опитности. Изживее ли денем 
някакво покъртващо впечатление, все едно дали то ще е 
религиозно, художествено, или интимно-човешко, един 
човек с необходимата душевна култура и самовъзпи-
тание, оставящ това изживяване да отзвучи спокойно, 
непременно би имал в някоя от следващите нощи бо-
гат и чуден улов на риба. Телесно освободената в съня 
душа може да свали онези духовни богатства, до които е 
получила достъп именно чрез своето забележително из-
живяване. Принадлежи към трагизма на днешния човек, 
че той не зачита и не следва своите мощни и покъртва-
щи изживявания, понеже една голяма илюзия е завладя-
ла душата му: а именно, че битието се изчерпва с това, 
което се разиграва в предния фронт на живота. 

И така, Лукановото призоваване в никакъв случай 
не е само едно поучение за началото на апостолския 
път. Евангелието на Лука показва, как след като напра-
виха крачката от морето към земята, учениците добиха 
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и представата за далечната цел на току-що започващия 
път. На тях ще им се даде силата да се издигат и да пона-
сят жертви и сега те разбират: тръгнем ли след Христос, 
ние ще станем богати по един нов начин; ние ще сме в 
състояние да добием безкрайно по-голям и скъпоценен 
улов, отколкото в нашия досегашен рибарски живот. Ду-
мите, които Христос казва на Петър: „Отсега човеци ще 
ловиш” изпълват учениците с огромно предчувствие. 
Пред тях се откриват далечните апостолски перспекти-
ви. В този образ, взет от пожертвувания рибарски жи-
вот, те виждат великото сплотяващо въздействие, което 
някога ще се излъчва от тях, учениците на Христос. В 
душите на Петър и на другите рибари от Ветсаида нах-
лу несравнимото предчувствие за Петдесетницата. 

4. Йоан: в ландшафта на Кръстителя

Доколкото двете сцени на призоваването, както ги на-
мираме описани в първите три Евангелия, въпреки оп-
ределени различия, показват важни сходства и съвпа-
дения, то призоваването на първите ученици в Еванге-
лието на Йоан основно променя своя тон и не съдържа 
никакво подобие, никакви отзвуци от същото събитие, 
каквото вече познаваме от Матея, Марко и Лука. Чет-
въртото Евангелие разказва за призоваването също от 
самото си начало. Исус отива при Йоан Кръстител, за 
да получи Своето Кръщение в Йордан. Когато Исус 
слиза в долината на Йордан, Той прониква и в душите 
на Йоановите ученици. Ние ще станем свидетели на 
това, как Йоан насочва вниманието на някои от тях 
към Онзи, който тихо и незабележимо се бе запътил 
към кръга на тези, които вече бяха получили кръще-
нието. Йоан е погълнат в разговор с двама от своите 
ученици. Той вижда приближаващия Исус и им казва: 
„Ето, Агнецът Божи”. Едва ли това упътване пробужда 
едно ясно разбиране за нещата, по-скоро някакво дъл-



103

боко предчувствие тласка двамата ученици след Исус. 
Исус се обръща към тях, поглежда ги и пита: „Какво 
търсите?” Двамата ученици отговарят с един насрещен 
въпрос, идващ сякаш от несъзнаваните дълбочини на 
техните подготвени от Йоан души: „Учителю, къде жи-
вееш?” И сега от страна на Исус прозвучава подканва-
нето: „Елате и вижте”. Евангелието показва, че те са 
останали при Него целия ден. Единият от тях беше Ан-
дрей, братът на Симон Петър. В своето растящо въоду-
шевление той не може друго, освен да сподели с брат 
си това чудно откритие. Така и Симон идва при Исус, 
който го нарича Петър, канара, скала, обръщайки се 
по този начин към онези елементарни сили, заложени 
дълбоко в неговото същество. 

Наистина, тук нищо не напомня за онова описание 
на призоваването, което ни предлагат първите три Еван-
гелия. Преди всичко – пренесени сме в съвършено друг 
пространствен сценарий. Ние не се намираме вече в райс-
ката Галилея; обгърнати сме от един ландшафт, който е 
диаметрално противоположен спрямо този на езерото 
Генисарет. Описаните тук срещи се разиграват в Юдея, и 
то дори не в Йерусалим, където природните особености 
на Юдея са някак смекчени, а там, където подземният ад-
ски характер на юдейския ландшафт е максимално про-
явен: дълбоко в подстъпите на пустинята Юда, близо до 
вливането на река Йордан в Мъртвото море. Морето на 
смъртта ни облъхва със своя отровен полъх. Нищо живо 
не може да устои в този фантастичен пейзаж на смърт-
та. Мъртвото море, като най-дълбоката точка на земната 
повърхност е обградено от грандиозно насечени планин-
ски масиви, чийто лунен подземен характер се подсилва 
особено при изгрев и залез. Нищо друго не подчертава 
противоположността между двете палестински морета, 
както това, че в Мъртво море няма никаква жива риба, 
докато Генисарет е благословен с чудно рибно богатство. 
На мястото на Йоановото Кръщение, Йордан не може да 
опази повече никаква жива риба. 
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Тук, където уморената река Йордан вече е изгубила 
цялата си свежест и обградена от космическите изобра-
жения на грехопадението се влива в света на смъртта, тук 
Йоан Кръстител издигна своя огнен глас и пророчески-
могъщия си вик за един вътрешен обрат на човечеството. 
Не е никаква случайност, че той извърши това в пъкле-
ната сфера на Юдея. Има своя дълбок смисъл и обстоя-
телството, че мястото на Йоановото Кръщение носи име, 
което занапред ще играе съществена роля в Евангелие-
то. То се нарича Бетания (Витания) и носи същото име, 
както и колонията в източните склонове на Маслинова-
та планина, откъдето – в близост до Йерусалим започва 
пустинята Юда, а с нея и ландшафта на космическото 
сгромолясване. „Бетания” означава „дом на нищетата”. 
Това, че Йоан започва своята деятелност тук, в дълбоко 
разположената Бетания, представлява една нахлуваща от 
Космоса реализация на това име: то сочи обедняването, 
в което е длъжна да затъне цялата Земна планета, ако тя 
следва единствено законите на природното развитие, а 
то не е нищо друго, освен едно постоянно изразходване 
и изхабяване на небесните дарове, на първоначалната 
небесна зестра. Разположената горе в Маслиновата пла-
нина, Бетания, където Лазар ще се превърне в ученика 
Йоан, е „дом на нищетата” по-скоро в един човешки сми-
съл, макар и вече да се намираме до границата, от която 
започват скалистите сипеи на пустинята Юда. 

Не съществува по-голям контраст от този между 
двата ландшафта, в които се описва призоваването на 
учениците в първите три Евангелия от една страна, и 
Йоановото Евангелие – от друга; райската природа на 
Галилейското море, родината на всички отечества, и 
срещу нея: най-ниската точка на Юдея, подземният бе-
зотечествен свят, грандиозният израз на космическото 
обедняване, което заплашва Земята и човечеството. 

Юдейското призоваване на учениците (по Еванге-
лието на Йоан) се различава от галилейските описания 
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най-вече по това, че при него първообразният смисъл в 
никакъв случай не е така ясен, както при тях. Ние не мо-
жем да вникнем в образните мотиви и сцени, разиграва-
щи се в обкръжението на Кръстителя, без да се открием 
за онези душевни процеси, които вече изживяхме в нача-
лото на пътя при последването на Христос. Несъмнено 
тук лежи емоционалната причина за това, че в съзнани-
ето на християнското човечество да са отпечатани само 
сцените на призоваването край Генисаретското езеро. 
Йоановото Евангелие обаче не остава в имагинативна-
та степен на другите Евангелия. Ето защо събитията от 
първите му глави потъват в задния план на съзнанието 
за всички хора, опитващи се по един наивен начин да си 
изградят представа за хода на Исусовия живот. 

Ако с необходимото търпение и воля съзнателно 
изправим пред себе си тези две описания, с присъщи-
те им контрасти и противоречия, за да вникнем какво 
в действителност е станало тогава, в Йоановото опи-
сание ние постепенно откриваме едно точно предста-
вяне на външно-биографични данни, докато сцените 
на първите три Евангелия изпъкват пред нас като чис-
то имагинативно възпроизвеждане на това, което се 
бе разиграло в душите на учениците. Теологията на 
последните 100 години оспорва историческата стой-
ност на Йоановото Евангелие и като надеждни осве-
домители за така наречения „живот на Исус” приз-
нава само първите три Евангелия. Сравняването на 
контрастните сцени на призоваването обаче е едно от 
местата, където човек неизбежно бива подтикнат към 
дълбока вътрешна преоценка. Въпреки своята вис-
ша духовност Йоановото Евангелие разказва толкова 
конкретно за земно-историческите факти, че просто 
е необяснимо как теологията пропуска този момент. 
Ще означава едно съвършено преоткриване на Йоа-
новото Евангелие, ако доловим голямата биографич-
но-историческа стойност на всяка негова подробност. 
При това, ние ще проникнем още по-дълбоко в пър-
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вите три Евангелия, само ако нашият поглед се отво-
ри за имагинативния (а не биографичен) характер на 
техните описания. Тук всичко е проникнато от чудния 
полъх на една първообразност, която ни кара да виж-
даме Евангелието на първо място като една образна 
символна книга за вътрешния път на душата. Сами-
ят аз за дълго бях склонен да мисля, че описанията 
за призоваването, дадени от Матей и Марко са най-
вече имагинативно достъпни, а също и че Лукановата 
сцена на чудния улов в езерото, остава неразбираема, 
ако тя се схваща само като едно външно събитие. И 
все по-ясно ми ставаше, че за да обосновем правдиво 
– в един външен биографичен смисъл – как са въз-
никнали първите срещи между Исус и учениците Му, 
ние трябва да тръгнем от описанието на Йоан. Кое 
впрочем отговаря на истината: къде Исус призовава 
учениците – в Галилея, или в Юдея?

5. Хронология в сцените на призоваването

Ние ще сме напреднали с една решителна крачка едва 
тогава, когато освен пространствено-географския кон-
траст, разделящ галилейското и юдейското призовава-
не, схванем и различията във времето, за които Еванге-
лията ни осведомяват с най-голяма точност. Съблюда-
ването на тези времеви разлики ни води до извънредно 
изненадващи резултати. 

При Матей и Марко в сцените на призоваването 
ни въвеждат думите: „И когато чу Исус, че Йоан е пре-
даден, отиде в Галилея” (Мат. 4,12; Марко 1,14). В опи-
санията на първите Евангелия е визиран съвсем друг, 
по-късен момент, отколкото при Йоан. Не по-малко от 
половин година лежи между Кръщението на Исус (6. 
януари) и затварянето на Кръстителя, следователно 
също и между двете призовавания, първото от които, 
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юдейското, в Евангелието на Йоан, става непосредст-
вено след Кръщението на Исус. А много неща ще да са 
се случили в този промеждутък от време. 

От всичко, което се разиграва между Кръщение-
то в Йордан и затварянето на Йоан Кръстител, Матей, 
Марко и Лука ни предлагат само загадъчните сцени на 
Изкушението в пустинята Юда. Исус отправя призи-
ва към рибарите от Бетсаида едва след затварянето на 
Йоан Кръстител. Евангелието на Йоан позволява – как-
то видяхме и по-горе – да се взрем дълбоко в онова 
междинно време, което първите Евангелия покриват с 
булото на мълчанието. При това Йоан ще ни представи 
не само срещата им с учениците и призоваването им, 
станало веднага сред Кръщението на Исус: ние виж-
даме Исус с учениците и майка Си – преди Пасхата 
– като гости на сватбата в Кана. Следва драматичното 
очистване на храма, което се пада тъкмо на пасхалния 
празник. Като отзвук от тази първа пасхална драма ще 
станем свидетели и на тайнствения нощен разговор 
на Исус с Никодим. При всички тези събития ние се 
намираме все още в отрязъка от време, за което пър-
вите Евангелия мълчат, а и евангелистът Йоан – след 
разговора с Никодим казва: „След това дойде Исус с 
учениците си в Юдейската земя и там се бавеше с тях 
и кръщаваше. Също и Йоан кръщаваше в Енон близо 
до Салим, защото там имаше много вода и людете до-
хождаха и се кръщаваха”, за да подчертае изразително: 
„Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница” (3,24). 
Още веднъж чуваме пророческото слово на Кръстите-
ля за младоженика и неговия приятел, както и вели-
чествения, навлизащ в Космоса призив: „Той трябва да 
расте, а пък аз да се смалявам” (3,30). 

Сцените, които Евангелието на Йоан показва, ни 
въвеждат още по-нататък в следпасхалните месеци на 
годината, в чието начало се извърши Кръщението в 
Йордан. Вниманието ни се привлича от обстоятелство-
то, че галилейското призоваване на учениците от пър-
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вите Евангелия се предхожда от многобройни сцени, в 
които са участвували същите ученици, като например 
сватбата в Кана, а и че – от друга страна – юдейско-
то призоваване, за което разказва Йоан, става преди 
Изкушението. Ние сме изправени пред един пример 
за това, как с езика на привидните си противоречия, 
Евангелията ни водят към удивителни открития. Сце-
ната край Генисаретското езеро, която би могла да се 
разбира твърде наивно като първа среща на Исус с не-
говите ученици, се оказва – чрез проследяване на вре-
мето – един по-късен процес от първото запознаване 
на Исус с мъжете от Галилея в обкръжението на Йоан 
Кръстите. Юдейското призоваване на учениците се из-
вършва в началото на годината. Галилейската сцена, 
обаче, ни отвежда някъде около Петдесетницата на съ-
щата година. Ако осмислим това, ние ще сме заставени 
да пристъпим към едно ново разбиране на Галилейска-
та сцена. И ако преди бяхме склонни да схващаме тази 
сцена предимно вътрешно-имагинативно, а не външ-
но-биографично, то сега възниква не само възможност, 
но и необходимост да я обогатим с една неподозирана 
преди биографична стойност. 

Между двете призовавания трябва да лежи един 
период от време. Все някога е трябвало да се стигне до 
там, че Исус да разпусне учениците, които Йоан Кръс-
тител насочи към Него и които тръгнаха с Него, тъй че 
те да се завърнат в своята родина и към своя рибарски 
занаят. Първоначалното изживяване от срещата на Исус 
в обкръжението на Кръстителя трябваше да отстъпи и 
може би да потъне дълбоко в несъзнаваните им сфери. 
И когато Исус вървеше по брега на езерото и призовава-
ше рибарите от лодките им, това не беше тяхната първа 
среща, а едно тяхно „себе-намиране”, едно „осъзнава-
не”, след по-кратко или по-дълго време на раздяла. Исус 
отдавна познаваше тези, които Той призова, но и те 
също Го познаваха. Всичко това е изразено не с думи, а 
чрез безмълвния език на композиционните тайни, които 
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Евангелието ни открива, стига да предприемем дълбок 
и синоптичен обзор на различните описания. 

Проясняват се такива биографични тайни, които 
иначе Евангелието пази като недостъпни и запечатани 
формули. 

Двете братови двойки, които Исус повика от тех-
ните рибарски лодки, отдавна вече не са такива, как-
вито изглеждат: обикновени рибари от Бетсаида. Те 
минаха през един коренен прелом – още когато Йоан 
Кръстител ги упъти към Исус, след като вече бяха на-
пуснали слънчевата си родина. Посланието на Йоан 
Кръстител, възпламенено като огнен факел над цялото 
човечество, ги накара да преминат от райския кът на 
Галилея в мъртвия пейзаж на безотечествената Юдея. 

Обаче това не е всичко. Когато Исус отива при 
Йоан Кръстител, рибарите от Галилея – чрез Йоаново-
то кръщение – вече бяха извършили големия си душе-
вен обрат, какъвто сега предстоеше на Исус. Мъжете от 
Галилея – Петър, Андрей, Филип и другите получиха 
Йоановото кръщение, преди Исус да е кръстен в Йор-
дан. Техните души вече бяха увлечени от един могъщ 
прелом. При потапянето под водата тези освободени от 
тялото души се пробудиха за величествено визионер-
ско видение, каквото човек винаги има на границата 
между живота и смъртта, само че сега то беше разши-
рено до едно визионерско обхващане на месиянския 
миг за човечеството. Учениците – като преобразени от 
Йоан Кръстител хора – бяха упътени към Онзи, който 
тихо и незабележимо живееше в тяхната среда. 

Замислим ли се върху това, ние можем да сравним 
първата среща между Исус и учениците на Йоан с едно 
покълващо зърно в добре изорана нива. Съзнанието 
на учениците беше разтърсено из основи, и то по съв-
сем различен начин, отколкото би могло да се очаква в 
райската атмосфера на Галилея. То беше извисено над 
всякакви земни връзки. Макар и да крачеха в твърдата, 
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дълбоко разстлана и пуста долина на Йордан, с душите 
си те се намираха в едно състояние, витаещо между 
Небето и Земята. 

Но вътрешното преобразяване на Исус беше по-
мощно и всъщност несравнимо с това на учениците. 
При тях собственият Аз беше преоткрит в едно разши-
рено и извисено душевно пространство. При Исус оба-
че, неговият собствен човешки Аз трябваше да встъпи 
в един жертвен път, по какъвто иначе човешкият Аз 
тръгва само при смъртта. Исусовият Аз постигна онази 
върховна саможертва, която по-късно Павел ще изрази 
с думите: „Не Аз, а Христос в мен.” Този Аз освободи 
място за великия Божествен Аз, който в своето слиза-
не на Земята – за благото на човечеството – вече беше 
стигнал пред портата на инкарнацията, на въплъщени-
ето. В душевното пространство на човека Исус от На-
зарет – разширено и извисено чрез Кръщението – беше 
привлечен Божественият Христов Аз, а заедно с него и 
космическата Слънчева сила, която благочестивите хора 
от миналите епохи почитаха като Дух на Слънцето. При 
учениците, а сега и при Исус, веднага след Кръщението 
в Йордан, се разразиха изживявания, които не можеха 
да бъдат измервани с мащабите на обичайното човеш-
ко съществуване. От земна гледна точка би могло да се 
говори за едно съноподобно нарастване на съзнанието 
– както за Исус, така и за учениците. В действителност 
обаче, чрез тези душевни изживявания на учениците 
и Исус – непобиращи се изцяло в земни контури – се 
прокарваха такива съдбовни връзки, които засягаха ця-
лото човечество и които представляваха централното 
събитие в Земната история. Така вече става обяснимо, 
че първите три Евангелия забулиха с тайнствено мъл-
чание такъв обширен период от време, какъвто лежи от 
Кръщението в Йордан до затварянето на Кръстителя, и 
че тяхното мълчание се нарушава само от разказите за 
Изкушението, които са чисто вътрешни, свръхсетивни 
изживявания. И ако Евангелието на Йоан покрива с мъл-
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чание значително по-кратък период от време, а именно 
от Кръщението в Йордан до предпасхалната седмица на 
същата година, за да ни направи свидетели на сватбата 
в Кана, очистването на храма и разговора с Никодим, 
то е защото Йоан разчита тъкмо тези три сцени да бъ-
дат дълбоко и правилно разбрани. Евангелието на Йоан 
предпоставя зрялост на усещанията, която в тези три 
истории следва да бъде съобразена с особеното душев-
но състояние, в което се намираше Христос на първо 
време след Кръщението в Йордан. 

И толкова по-удивително трябва да ни се вижда, 
че преди да отмине с мълчание един период от 2 до 3 
месеца, Евангелието на Йоан ни оставя да се взрем в 
събития, станали непосредствено след Кръщението в 
Йордан. Йоановите сцени на призоваването се изпра-
вят пред нас обвити в дълбока тайна. Великият душе-
вен прелом на Исус, както и на учениците, разрушава 
обичайните човешки рамки. Ние сме изправени пред 
най-внушителния общочовешки пример на закона за 
„status nascendi”. Химикът говори за „status nascendi”, 
когато иска да обозначи възникването на един процес, 
при който взаимно се свързват различни химически 
елементи. При Исус от Назарет се разиграва най-вели-
чественият душевен „status nascendi”, какъвто някога 
е бил и ще бъде възможен на Земята: Земното и Бо-
жественото се срещат, взаимно свързват и проникват. 
И това не е възможно по друг начин, освен като едно 
мощно възпламеняване на Божествено-космическата 
огнена искра вътре в човешкото същество. 

Сега вече ние можем да запитаме: какво всъщност 
се случи, когато Йоан Кръстител насочи двама от свои-
те ученици към Исус? Това, че те се присъединиха към 
минаващия Христос, е безкрайно повече от едно вън-
шно събитие. В едно разширено съзнание Йоановите 
ученици извършиха нещо, чрез което обединиха пра-
миналото и далечното бъдеще в конкретно видимо яв-
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ление. Разменените думи само привидно се отнасят за 
земното. Когато Исус запитва двамата: „Какво търси-
те?”, сигурно са били задвижени най-дълбоки пластове 
на душите им, в които те от еони насам са търсили ис-
тинския път. А щом отговарят с контра-въпроса „Учи-
телю, къде живееш?” – тук въпросът пак е зададен от 
най-дълбоките пластове на ученическите души и отп-
равен към Съществото на Онзи, който така преобразен 
пребивава сега и в тяхната среда. И само ако познаваме 
гръцкото звучене на контра-въпроса, ние ще разберем, 
че тук в никакъв случай не става дума за земното жи-
лище на Исус. За подобно тълкуване не може и дума 
да става. Въпросът „pu meneis” съдържа една основна 
Йоанова дума. В обичайните библейски преводи вер-
балната форма “menein” звучи като „оставам”. Но за да 
вникнем в смисловото богатство и в многообразието 
на тази Йоанова дума, необходимо и да си припомним 
малка част от 15-та глава: „Пребъдвайте в Мене и Аз 
във вас. Както пръчката не може да даде плод, ако не 
остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъ-
дете в Мене... Който пребъдва в Мене и Аз в него, той 
дава много плод... Ако някой не пребъде в Мене, той 
бива изхвърлен вън... Ако пребъдете в Мене и думите 
ми пребъдат във вас...Ако пазите Моите заповеди, ще 
пребъдвате в любовта Ми...” Субстантивната форма 
на този глагол намираме в началото на 14-та глава, къ-
дето се казва: „В дома на Отца ми има много жилища”. 
От само себе си се разбира, че „mone” означава нещо 
много повече от едно земно жилище. То е по-скоро ду-
ховно-душевното пространство, в което едно човешко 
същество, или едно същество от Йерархиите има пра-
во да обитава. Така че във въпроса на двамата Йоано-
ви ученици към Исус е побрано цялото удивление на 
Земния Космос пред Божественото Същество, което 
отведнъж, чрез най-великото чудо на световната исто-
рия, се намери в Земното битие. Исус отговаря: „Елате 
и вижте”. Евангелието съобщава, че двамата Йоанови 
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ученици прекарват целия ден при Него. Това е първото 
интимно наставление на учениците, но то не се извър-
шва с думи. Необяснимото Божествено доверие ще из-
дигне учениците до сферата на Христовото Същество, 
в която именно израства Мистерията на големия земен 
„status nascendi”. Преобразените души на учениците се 
осмелиха да навлязат в полето на могъщото Божест-
вено излъчване. Един цял ден те щяха да бъдат облъх-
вани от пламъците на Бога, превръщащ се в човек, от 
огъня на човека, превръщащ се в Бог. 

В края на Йоановото призоваване става срещата 
между Исус и Натанаил. Нему Исус накрая рече: „От-
сега ще видите Небето отворено и Божиите ангели да 
възлизат и слизат над Човешкия Син.” (1,51). Можем 
само да изтръпнем от дързостта на тези думи, които 
Исус изговаря още в началото на своя съвместен живот 
с учениците. Но те всъщност изразяват покъртващите 
изживявания на тези ученици още в началото на тех-
ния Христов път. Излъчените им навън от тялото души 
се осмеляват и проникват в чудото на Христовото Съ-
щество, възприемайки не само човешкия образ; едно 
аурично душевно пространство, издигащо се нагоре до 
Небето, обгръща този свят човешки образ. Те виждат 
това Същество да слиза все по-дълбоко в човешката 
инкарнация, това Същество, което е Господар на всич-
ки Йерархии и предводител на ангелските войнства. 

6. Календарът на първата пролет

Това, което става сега, щом Христовото Същество нав-
лезе в телесно-душевната обвивка на Исус от Назарет, 
можем да онагледим, макар и приблизително, като си 
представим: небесното вино се изля в земната чаша и 
първоначално нищо друго не би могло да настъпи, освен 
небесното съдържание да се навдигне мощно, да кипи и 

8. Трите години
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прелива от земния съд. Чашата не можеше да прикрие 
съдържанието, което ú бе дадено от Небето. Необходимо 
беше едно голямо и търпеливо самоотричане на Христо-
вото Същество от преливащото изобилие на Божестве-
но-космическа мъдрост и сила, така че тези дарове да се 
утаят в тясното обиталище на човешкото тяло, вместо да 
бликат навън като изумяващи и всяващи страх въздейст-
вия. В историята на Изкушението първите три Евангелия 
имагинативно представят точно тази душевна борба, в 
която Христос постигна голямото самоотричане. Четири-
десетте дни, през които Христос е в пустинята, трябва да 
са започнали сравнително скоро след Кръщението в Йор-
дан. Йоановото призоваване се пада в краткото време, 
което Исус прекарва около Йоан, преди да се оттегли в 
усамотение. Може би свръхмощните въздействия, какви-
то Той неволно упражняваше тези дни върху сънно-бро-
дещите души на мъжете от Галилея, бяха част от причи-
ните, поради които Христос се отдръпна за известно вре-
ме от всяко човешко общуване. И когато Матей и Марко 
оставят Христос да започне Своята деятелност, едва след 
затварянето на Йоан Кръстител, пред нас блясва новата 
истина, че едва сега човекоставането действително е нап-
реднало до там, че Христос можеше да се приближи до 
хората без опасност за тяхното здраве и свобода. 

Постепенно, като през една светлинна завеса, ста-
ва видим отчетливият, биографично-хронологичен ход 
на нещата. В галилейското призоваване на учениците 
– наред с всичко друго – включително и над чисто има-
гинативното му съдържание, ние откриваме една за-
вършена земно-историческа действителност. 

Срещата на Йоановите ученици с Исус беше пре-
минала през душите им като един величествен сън, 
надхвърлящ способността им за разбиране. Нечуваното 
благоволение на съдбата им даде възможност да съзрат 
Славата (Глория) на Христовото Същество, в сърцата 
им покълнаха семената на бъдещето. Обаче изживява-
нето беше такова, че засега те не можеха да го вместят 
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във фактите на физически-земния план. Учениците са 
били близо до усещането, че всичко това ги сполетява 
отгоре, докато душите им – както е преди раждането, 
или в съня – пребивават в един друг свят. Според зем-
ното им съзнание, те продължаваха да се чувствуват 
като ученици на Йоан. Тази среща, която се извърши 
по указанията на Кръстителя, остана в душите им по-
скоро като величествено и необозримо съновидение, а 
не като съзнателна човешка връзка в общия план на 
Христовата инкарнация. Всичко това трябваше първо 
да потъне. Потърсвайки самотност в пустинята, Исус 
освободи учениците, чието време при Йоан беше вече 
изтекло, така че те се върнаха отново като рибари в Га-
лилея. Съдбата им остави време, за да може посятото в 
тях семе да израсне и да се устреми към светлината по 
един нов начин. 

А междувременно ставаше какво ли не. До след-
пасхалните месеци на същата година беше още далеч. 
Би могло наистина в дните на стария свещен празник 
Петдесетница Исус да е отправил Своя призив към 
рибарите на Генисаретското езеро. Сега вече – измък-
вайки се от стария свят – те можеха окончателно да 
Го последват. Сцената на езерния бряг, която първом 
изглеждаше само като един имагинативен образ на 
вътрешната стъпка, сега се оказва с неподозирана би-
ографична стойност. Чрез постигната вече степен на 
вътрешна зрелост, съдбата позволи на учениците едно 
повторно начало. Това, което се разигра като външно 
събитие, е в същото време смислово детерминирано 
като поемане по истинския вътрешен път. 

Пълната и зряла пъпка на ученическия живот, коя-
то ни показват сцените на призоваването от първите две 
Евангелия, се разтваря сега отведнъж, богато и щедро 
в Лукановата сцена на чудния рибен улов. В това от-
ношение Лукановият разказ дава най-всеобхватния фо-
кусен център измежду четирите Евангелия. Неговото 
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повествование улавя нещата както от миналото, така 
и от бъдещето. Една ретроспективна намеса виждаме 
например в това, че думите „ловци на човеци” – ко-
ито в първите две Евангелия са изречени в по-ранен 
момент, тук по същество те са отправени към Петър. 
Така Лукановото съобщение показва допирни точки с 
Евангелията на Матей и Марко. Съществува и друга 
връзка, насочена към бъдещето. Тя се отнася по разли-
чен начин към първата, предимно физически изграде-
на част на сцената и към нейната втора, свръхсетивна 
част. Когато Исус превръща рибарската лодка в амвон, 
за да говори към народа, Лука всъщност предварител-
но ще отбележи това, което Матей съобщава едва в 13-
тата глава. Като отзвук от Исусовите думи към народа 
учениците изживяха чудото на пълните с риба мрежи. 
По този начин пророчески отеква нещо, което Еванге-
лието на Йоан ще опише в последната своя глава като 
едно от великденските изживявания на учениците. 

Колкото по-ясно се разкрива пред нас календарът 
на онази забележителна пролет, толкова по-отчетливо 
разграничаваме последователната градация в сцените 
край езерото. Ако в първите две Евангелия сцените на 
призоваването са преди Петдесетница, то Лукановото 
чудо с пълните мрежи, действително е Петдесетничес-
ко събитие на тази първа година. Времето на Петде-
сетницата беше за пръв път изпълнено. Пред духовния 
поглед израснаха величествените закономерности и 
съдбовните хармонии в Христовия живот: събитията 
от третата година, когато се извършва и същинската 
Мистерия на Голгота, имат в предходните години сво-
ите предварителни степени и пределно точни съответ-
ствия. На Тайната вечеря от третата година съответ-
ствува въвеждащата степен на сватбата в Кана. Това, 
което ще стане по-късно, Възкресението – има своята 
предварителна степен в очистването на храма, и Йоа-
новото Евангелие го датира в Пасхата на първата годи-
на. Поученията на Възкръсналия през 40-те дни между 
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Великден и Възнесение са едно пълно сбъдване на тай-
ната, която витаеше в нощния разговор в Никодим след 
Пасхата на първата година. И така петдесетническото 
изживяване на учениците през третата година – ко-
гато всред пламъците на Светия Дух в душите им се 
изля истинската апостолска мисия – има своите важни 
предварителни степени в галилейската сцена на призо-
ваване и особено в тези на Евангелието на Лука. 

Но какво беше същественото, какво изживяха 
учениците на петдесетия ден след Възкресението, ко-
гато посрещнаха утрото в Ценакулума? Тогава над тях 
изгря като внезапно пробуждане това, което те вече 
бяха изживели. Три години те странствуваха с Христос 
и все още не бяха напълно осъзнали безпримерното 
предпочитание, оказано им от съдбата. Един мощен и 
пронизван от разкаяние вихър нахлу в душите им, щом 
те разбраха: това, което ние, странствувайки с Христос 
можахме да изживеем, ние всъщност го проспахме. И 
ето сега, могъщото пробуждане им даде необходимия 
устрем да поемат като апостоли из целия свят. 

Исусовото призоваване край езерото прозвуча 
вече като прелюдия на това пробуждане. Всичко, което 
те изживяха в близостта си до Йоан Кръстител, милос-
тиво дареното им участие в „status nascendi” на прие-
мащия човешки облик Бог, всичко потъна и се изгуби. 
Всичко се превърна като в един сън. Но сега сърцата им 
се пробудиха от дълбокия унес и сякаш люспи паднаха 
пред очите, щом Исус им рече: „Вървете след Мен”. 
Те реално встъпиха в пътя на последването едва сега, 
когато осмислиха Мистерията на великата Му слава, 
Мистерията, в която дотогава те можеха да навлизат 
като в сън. А щом Исус добави: „Аз ще ви направя да 
станете ловци на човеци” – една забравена опитност 
се превърна в предчувствие за бъдещето и неговите 
задачи. Апостолската перспектива просия пред уче-
ниците. Това е пророчеството, което в разказа на Лука 
се сгъстява до имагинацията на пълната с риба мрежа. 
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Като отзвук от Христовата проповед, държана в лади-
ята, пред душевния поглед на учениците застана онова 
богатство от духовна сила, което самите те в далечно 
бъдеще трябваше да свалят в земния свят за благото 
на цялото човечество. И ако в началото на вътрешния 
път беше необходимо да направят крачката от морето 
към земята, защото само така се полагат основи за една 
ясна определеност и свобода на всички бъдещи дейст-
вия, то сега в петдесетническата апостолска перспек-
тива те разбраха, че да следват Христос и да работят за 
Неговото дело всред хората – това изисква едно ново 
навлизане в морето на Духа. 

Дори в обстоятелството, че галилейското призо-
ваване – отнесено към юдейското – е едно обикновено 
начало, едно съзряване, ние виждаме как Евангелията 
непрекъснато израстват пред нас като символна книга 
с общочовешки закони и първообрази. Едно голямо и 
първично изживяване, каквото милостивата съдба често 
ни предоставя, още не означава началото на вътрешния 
път. Ние поемаме истински по този път само, когато в 
пълно самосъзнание и решителност направим първата 
крачка. Убеждението, че едно разтърсващо изживяване 
снема от нас усилието да работим съзнателно, лесно 
може да ни вкара в съдбоносни и гибелни илюзии. Таки-
ва изживявания само ни задължават. Те са като Божес-
твени въпроси, на които ние сме длъжни да отговорим 
във вътрешна активност и жертвоготовност. Именно, 
в хода на апостолските съдби ние ясно виждаме, че не 
някаква нетърпелива мощ е тази, която ни призовава, 
изпълвайки душите с велики предчувствия и опитнос-
ти. От трите кратки години на Христовия живот, мъ-
жете от Галилея похабиха близо половин година, за да 
преобразяват получените даром начални изживявания 
в сила за самостоятелно тръгване по вътрешния път. А 
през големия празник на Петдесетницата те разбраха, че 
дори и тези първи крачки са били направени в полусън. 
Изобщо, вникнем ли в търпението на силите, които на-
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пътствуващо и благосклонно бдят над хората, поели по 
вътрешния път, ние сме в състояние да черпим кураж и 
упование за постоянно новорождение. 

*

В юдейското призоваване на учениците (по Еванге-
лието на Йоан) и в галилейското призоваване (според 
първите три Евангелия), засега имаме само два главни 
етапа в съдбите на тези галилейски рибари, които тряб-
ваше да бъдат подготвени за апостолство. Доколкото е 
вярно, че още преди началото на апостолския път, тези 
биографии съдържаха важни човешки отражения на 
Христовата съдба, нека размислим над тях и ги оста-
вим да се оформят ясно пред нашия поглед. 

Между двете призовавания – както свидетелству-
ва Евангелието на Йоан – учениците продължават да 
бъдат с Христос. Наскоро след като Йоан ги кръсти и 
отвори очите им за Христос, последва дълъг период на 
раздяла. Исус прекара 40 дни в пустинята. След това 
той не се завърна вече при Йоан Кръстител. Упражня-
вайки занаята си, Исус продължи своето тихо странс-
твуване из Галилея. Междувременно, там се бяха за-
върнали и онези Йоанови ученици, които край реката 
Йордан можаха да получат в душите си едно предчув-
ствие за величието на Христовото Същество. Така се 
стигна до новите срещи между Исус и тях. Най-важна-
та беше тази в Кана. Не без основание Евангелието на 
Йоан тук отново ще подхване нишката, която времен-
но бе прекъсната след срещата на Исус с учениците на 
Кръстителя. Накрая ни се показва как Христос намира 
Натанаил и се обръща към него с думи, в които прози-
ра йерархичната принадлежност на Неговото Същест-
во; онази Божествена Йерархия, която от сега нататък 
учениците ще могат да съзерцават. Както научаваме от 
последната глава на Йоановото Евангелие, Натанаил е 
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живял в галилейското градче Кана. Вероятно именно 
той е нагласил нещата така, че Исус и учениците му да 
се срещнат тук на сватбата в Кана („и бяха поканени”). 
Евангелието направо свързва сегашната опитност на 
учениците в Кана с обещанието на Исус от 1,51. Все 
още продължава отзвукът от чудния „status nascendi”. 
Все още – както чуваме Исус да се обръща към майка 
Си – часът Му не е дошъл. 

Обаче учениците можаха да подновят своето поз-
нанство с Христос не само в Галилея. Преди Пасхата 
те се отправиха към Йерусалим и тук, в Юдея, в древ-
но-свещения храм, отново можаха да съгледат свръхчо-
вешката мощ, която се излъчваше от Христос. Те ста-
наха свидетели на очистването на храма, но едва две 
години по-късно, след Възкресението Христово, разб-
раха загадъчните думи за разрушаването и издигането 
на храма (Йоан 2,13). След Пасхата става така, че както 
Исус, така и учениците, действуват не само в близост 
до Йоан Кръстител, но и в напълно негов стил. Йоан 
Кръстител все още беше великият предшественик. Исус 
и учениците подготвяха отиващите при тях хора именно 
за Йоановото кръщение, а някои от учениците го извър-
шваха и сами. За Исус също се казва, че е кръщавал. 
В действителност обаче, Той продължаваше да живее в 
сдържаност и самоограничаване. Все още Той служеше 
като един подчинен. Неговият час още не беше дошъл. 
И в този момент, сякаш предчувствувайки съдбата си, 
Йоан Кръстител отново насочи учениците към Христос: 
„ Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам” (Йоан 
3,30). По пътя към свещените Яковови извори в Сама-
рия те стават свидетели на събитието със самарянката. 
После всеки тръгва с ежедневните си грижи, ученици-
те – с риболова, Исус – в самотно странствуване из Га-
лилея. Със затварянето на Кръстителя обаче, внезапно 
всичко се променя. То прозвучава като мощен сигнал на 
съдбата. Сега, когато гласът на Кръстителя заглъхна в 
пустинята, ясно се разбра, че човечеството остана като 
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стадо без пастир. Исусовата сдържаност беше до тук. А 
и сега вече душите на учениците са достатъчно зрели, 
за да се разграничат и поемат своята апостолска мисия. 
Празникът на Петдесетница е тук. С благоволението на 
съдбата учениците поемат по големия нов път. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Из предисловията на апостолските призовавания

Както юдейското призоваване, така и всички случки, за 
които евангелистът Йоан разказва в първите три глави, 
отнесени към галилейското призоваване, са прехождащи 
събития. Непосредствените приготовления на съдбата за 
апостолския път на учениците се простират далеч назад в 
миналото. Можем да приемем, че поне някои от галилейс-
ките рибари вече са познавали Исус, когато Той застана 
пред тях в обкръжението на Йоан Кръстител. Описанията 
на Рудолф Щайнер в лекциите му върху така нареченото 
„Пето Евангелие” засягат съдбата на Исус от Назарет от 
12-та до 30-тата му годишна възраст. Тези описания поз-
воляват да хвърлим поглед в онези корени, от които по-
късно ще израсне дървото на апостолството. 

Особено между 17-та и 24-та си година младият Исус 
постоянно пътува из родната Галилея и съседните облас-
ти, упражнявайки дърводелския занаят, който Той изучил 
от своя баща Йосиф. Навсякъде хората са запазили дълбо-
ки и незабравими впечатления от Неговата личност. Тези 
впечатления се пораждали не от думите, които казвал, а 
от безкрайната и чиста сила на любовта, излъчваща се от 
сърцето Му. В годините, когато прекъснал посещенията си, 
хората постоянно си припомняли благотворното му при-
съствие. Често на вечерни събирания и в общи спомени им 
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се струвало, че излъчващ светлина, Той пристъпва към тях 
в полутъмните стаи. Така минават години. Идва времето 
на Кръщението в Йордан. След 40-дневното Изкушение в 
пустинята, Исус отново тръгва сам из полята и селата на 
Галилея. Сега е станал още по-мълчалив от преди, защото 
езикът, който се говори наоколо, вече не съответствува на 
процесите, действуващи в човека и в света. Тези, които са 
го познавали от преди, споменавайки го с любов и благо-
дарност, сега са удивени от огромната промяна. Те усещат, 
че една нова сила се излъчва от Него. Близо до Него те се 
чувствуват хармонизирани и оздравени до най-дълбоките 
си физически основи. „Преди те усещаха неговата добро-
та, нежност и любов, сега обаче, една вълшебна сила се 
излъчва от него. По-рано те се чувствуваха само утешени, 
сега те се чувствуваха оздравени”. Много от тези, които 
възприемаха нещата по сходен начин, се присъединиха по-
късно към Неговото дело. Възможно е те да са образува-
ли и част от широк кръг последователи, за който говори 
Евангелието на Лука. Сигурно е обаче, че само малка част 
от 12-те са станали Исусови ученици точно в този период 
между юдейското и галилейското призоваване. Всред тях 
вероятно е имало и такива, които преди това не са ученици 
на Йоан Кръстител. „И когато Той... кръстосваше страната, 
стана така, че тези, които най-дълбоко почувствуваха пре-
образяването на Исус от Назарет, те го последваха и ста-
наха негови ученици. От различни поселища Той вземаше 
със себе си този или онзи... Скоро около Него се оформи 
цяла група.” (Осло, 6. Октомври 1913 година). 

Съдбовни връзки

Когато в прощалното Си слово към учениците Христос 
казва: „Аз съм лозата, вие сте пръчките...” Той добавя и 
загадъчните думи: „Вие не избрахте Мен, но Аз избрах 
вас” (Йоан 15,16). С това Той загатва от една страна за 
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дълбокото първично отношение между Себе си и учени-
ците, а от друга – за първичната връзка между тях са-
мите. Чудото на техния избор, чудото на повторното им 
намиране се осъществи не само в рамките на настоящия 
земен живот; сега между учениците е подновена една 
тясна свързаност от миналите животи. 

В своите лекции върху Евангелието на Марко, Ру-
долф Щайнер изтъкна, че в лицето на 12-те ученици са 
били превъплътени 12-те основни фигури от Макавеевата 
епоха: петимата сина на свещеника Мататияс, които око-
ло 130 г. пр. Хр. застанаха начело в борбата на своя народ 
срещу селевкидзките тирани, и седемте сина на „вдови-
цата”, които по същото време, според втората Макавеева 
книга (7 гл.) претърпяха една мъченическа смърт. Кога-
то Исус призова 12-те ученици – това не беше случаен 
и произволен избор. Мъдростта на провидението вече бе 
успяла – в минали земни животи – да извърши този обек-
тивен подбор и с това да подготви кръга, в който Христос 
щеше да събере около Себе си представители на цялото 
човечество. В думите, че Той е избрал учениците, а не 
те Него, Христос разбулва една дълбока тайна. Длъжни 
сме да разберем: Христос принадлежи към Слънчевата 
сфера на духовния свят и преди още да слезе в човешка 
инкарнация – като господар на съдбата и провидението 
– още от прадревността Той е насочвал пътищата на тези 
12 човешки индивидуалности. И когато се сформира кръ-
гът на 12-те, отново се срещнаха тези, които са си при-
надлежали от много по-ранни земни въплъщения, като 
накрая, в Макавеевата епоха, те станаха – в две групи от 
братя, изразители на тогавашния исторически момент. Но 
в същото време стана възможно и едно истинско проглеж-
дане към Христовото Същество, в чието присъствие са 
били подготвени техните предишни инкарнации, когато 
те – между смъртта и едно ново раждане – пребиваваха в 
духовния свят. Колосалният Слънчев магнит, обединяващ 
ги все отново пред хилядолетията, сега ги съсредоточи на 
Земята, в кръга на 12-те ученици. 
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Обаче от инкарнацията на 12-те в Макавеевото вре-
ме до тези в сегашния им земен живот, е направена важна 
крачка. В присъствието на Исус древните съдби не само 
се обновяват, те се преобразяват. Като две групи от 7 и 5 
братя, те представляваха онзи зрял плод, който можеше да 
бъде отгледан върху дървото на старите кръвно-родствени 
сили. Сега обаче те трябва да оформят първичната клетка 
на принципно нов съдружествен живот. В кръга на 12-те 
ученици новото духовно родство измества старото кръв-
но родство. В тяхно лице Христос не призовава случайни 
и неподготвени хора. Край Генисаретското езеро те сами 
направиха крачка нагоре, движени от най-интимна и лична 
любов към Бога. Най-ясно подчертано е това у тези от тях, 
които последваха мощния пророчески вик на Йоан Кръс-
тител в пустинните области на Мъртво море. Но също и 
онези от 12-те, които преди да са били Йоанови ученици, 
сега бяха изложени и потопени в пречистващия огън на 
съдбата. Така че те всички имаха своя принос, щото Исус 
да е в състояние да поднови заложения в правековете из-
бор. Духовни импулси изграждаха тяхната общност още от 
началото на времената. Като апостолски кръг, те станаха 
първата духовна фамилия на новото човечество. 

Кръвно и духовно родство в апостолския кръг

Ако се опираме на популярната католическа традиция и в 
частност на изказваните от Катарина Емерих твърдения, 
трябва да приемем, че всички ученици са свързани в тяс-
но родство и че в по-голямата си част са били братя. В по-
добни традиции се проявява и едно предпочитание, което 
би желало да утвърждава старите кръвни връзки. Обаче 
вододелът между епохите е тънък и остър. Това, което 150 
г. преди нашето летоброене е все още оправдано и истин-
но, в апостолския кръг губи вече всяка валидност. 

Все пак, между 12-те ученици съществува поредица 
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от телесни родствени отношения. Чрез своя непомрачен 
имагинативен стил Евангелието на Матей (както и на Мар-
ко) подкрепя принципа на миналото, тъй като то е изоб-
що най-ретроспективно насоченото Евангелие. Според 
Матей, най-напред две братови двойки тръгват след Исус: 
Петър и Андрей, Яков и Йоан. Обаче тук разрешението не 
може да се търси просто в това, че братските отношения са 
имагинативно замислени, тоест като символ на най-близ-
ки взаимни връзки. Нещата са много по-сложни. Петър и 
Андрей са действително кръвни братя. Чрез тях в учени-
ческия кръг се вмъква фактически старият принцип – като 
отзвук от родството между петимата Макавееви братя. Но 
тук ние сме длъжни да разберем, че съществуват прехо-
ди: духовното родство не изключва кръвното. Духовното 
родство може да бъде истинско и плодотворно, въпреки 
наличие на предшествуващи кръвни връзки. Интересно е 
обаче, че с вмъкването на тази братова двойка в кръга на 
12-те, настъпва едно отдръпване от старите житейски зако-
ни: Андрей е по-възрастният от двамата братя, и въпреки 
това, водачеството ще се повери на Петър. Обезценяването 
на старото първородство – подхванато още в Стария Завет 
– намира тук своето естествено продължение. 

Заведеевите синове също са кръвни братя. И ако със-
тавянето на апостолския кръг бе грижа само на първите 
имагинативно-стилизирани Евангелия, то в тях ние бихме 
се натъкнали на едно загадъчно струпване на стари кръвни 
връзки. Обаче Йоан, братът на Яков, собствено, не е един 
от 12-те. Той само запазва свободно мястото за Лазар. Поя-
вата на Лазар-Йоан налага един от Заведеевите да отстъпи. 
Тази поява прави смяната на древните кръвни връзки с но-
вите индивидуализирани духовни връзки особено нагледна 
и драматична. Ако бихме имали само трите имагинативни 
Евангелия, фактически новият мощен принцип би се пок-
рил напълно със стария. Истината ще се очертае пред нас 
едва с прибавянето на Евангелието на Йоан. Кръгът на 12-
те е универсален и към тази универсалност принадлежи и 
фактът, че на определено място в този кръг се вмъква също и 
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физическото родство. (За съотношенията между Лазар-Йоан 
и Заведеевия Йоан, виж „Цезари и апостоли”, стр. 263). 

Но и още една братова двойка ни е дадена всред 12-
те. По-младият Яков е назован син Алфеев. Евангелието 
на Марко също нарича Леви, който иначе е Матей – един 
от синовете на Алфей. И по този начин изглежда като че 
ли Яков-младши и Матей са били братя. Но така се сти-
га до положението, каквото имаме при Заведеевите Йоан 
и Лазар. Яков, синът на Алфей, всъщност пази мястото 
за Яков, Господния брат, който впрочем ще бъде приет в 
кръга на 12-те едва след Възкресението. (За съотноше-
нията между Господния брат Яков и Яков-младши, синът 
Алфеев – виж „Цезари и апостоли”, стр. 242). 

С появата на този същински Яков, проблемът за кръв-
ното и духовно родство наглед се усложнява и засилва: сега 
в апостолския кръг влиза един явно съвсем близък родст-
веник на Исус – „братът на Господа”. Отново братовите 
отношения стават символ, който прикрива истината. Ето 
защо ние трябва да проникнем дълбоко в особените инди-
видуални съдби, разиграващи се наред с Голготското съ-
битие. Исус и Яков не са кръвни братя. Яков е бил кръвен 
брат на Соломоновия Исус. А Исус, (който прие Христос) 
по плът е Натанов (според Евангелието на Лука). Неговата 
мащеха донесе на дърводелеца Йосиф и неговия син, най-
голямото от децата на първия си брак: Яков. Възникват 
такива семейни отношения, при които не само че липсва 
кръвно родство, но които в резултат на растящата антипа-
тия и омраза, издигат все по-големи пречки за изгражда-
нето на истинско духовно родство. До своето изживяване 
на Възкресението, Яков е настроен по-скоро враждебно, 
отколкото апостолски. Тук имаме един вид аналогия със 
съдбата на Павел. Точната евангелска синопсия, зачитаща 
и най-фините нюанси, постоянно потвърждава нашите ре-
зултати и изводи. Така в апостолските си каталози Матей и 
Марко наричат Йоан – брат на Яков. Става очевидно, че с 
името Йоан е визиран някой друг, а не кръвният брат и по 
същество това е един мост към Евангелието на Йоан. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СТЕПЕНИ НА ЧОВЕКОСТАВАНЕТО

1. Пространство и време в живота на Исус

Задачата да се изследва „живота на Исус” в смисъла 
на една човешка биография, едва ли е издигната пре-
ди повече от 150 години. С това започва и епохата на 
Просвещението – когато у човека замира и последният 
инстинкт за свръхсетивното. Епохата на ранното хрис-
тиянство беше облъхната от живото предчувствие, от 
страхопочитанието пред Божественото Христовото 
Същество, и то твърде силно, за да се осмели някой да 
пристъпи към Евангелието с онези мащаби, по които 
мерим съдбите и жизнените пътища на големите хора. 

С неразпознаването на Христовото Същество нас-
тъпи също и неразпознаване на Евангелията. Наисти-
на, догмата за „Инспирацията” продължи да действува 
в новата рационалистична теология. И все пак, живото 
чувство за едно конкретно „изливане” на Евангелия-
та, за степенуваните в него свръхсетивни възприятия, 
това живо чувство замря. А с това човек загуби и мно-
гозначителната стилова разлика на отделните Еванге-
лия. Много скоро се стигна до едно смесване с тежки 
последици. Едностранчивият стремеж да се черпят от 
Евангелията точни сведения за външния биографичен 
път на Исус, даде неоправдано предимство на първите 
три Евангелия, а на Йоановото Евангелие започна да 
се гледа като на философско съчинение, като на нещо 
исторически неплодотворно. В действителност обаче, 
тъкмо първите три Евангелия възникват от едно под-
чертано имагинативно познание и поради това тук фи-
зическите и свръхсетивни процеси, външните и вът-
решни събития са слети, представени едно до друго без 
особена разлика, докато Евангелието на Йоан – което 
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е породено от екзактна инспирация – навсякъде през 
имагинативните символни завеси прониква навътре до 
най-конкретни исторически процеси и събития. 

Все пак, импулсът да се представи „животът на 
Исус” в една достъпна и нагледна форма, този импулс 
беше необходим и добър. Така че въпреки рационалис-
тично-материалистическата си едностранчивост, тази 
фаза на християнски познавателен стремеж ще запази 
стойността си на един необходим преходен етап. И то 
не за друго, а защото волята на Христовото Същество 
за инкарнация, волята за човекоставане се осъществява 
именно в плоскостта на твърдата физическа реалност. 
Мисълта на швабския теософ Етингел, че в материята 
е краят на Божиите пътища, може да се приложи вър-
ху външно-биографичната страна на Исусовия живот. 
Трябва само да сме наясно за всички грешки и късог-
леди становища, които помрачаваха досегашния поглед 
към този „Исусов живот” и съдбоносно деформираха 
неговите основни измерения. Животът на Исус е също и 
биографията на един човек, но е такава само чрез само-
отричането на Христос. И точно тук е скрит необходи-
мият ключ към онези тайни, които се съдържат в това, 
че една Божествена биография, един откъс от небесната 
история, се вплита в историята на човечеството. 

Да се мисли, че с Евангелие в ръка е твърде леко 
да се видят и опишат историко-биографичните факти 
от живота на Исус, е истинско заблуждение, срещу ко-
ето постоянно трябва да се воюва. Преди всичко, в пър-
вите три Евангелия се откроява само онзи пласт, който 
е протъкан от душевни образи. Той ни дава само едно 
предчувствие за това, което се привнася над главите 
на хората. Но първото, което установява едно истинско 
четене на Евангелието, способно за вникващ и обзо-
рен поглед – това са духовните връзки, отношения и 
образи. Предшествуващите външни, физически съби-
тия остават скрити зад тази имагинативна завеса. А да 
проникнем до конкретните подробности на тези външ-
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ни, биографични събития – това идва само като после-
ден и зрял плод на едно продължително доверие към 
Евангелията. От само себе си се разбира, че тази цел е 
непостижима, ако преди това не се доберем отново до 
Евангелието на Йоан – в целия негов конкретно-исто-
рически характер и в несравнимото му достойнство. 

Колкото крайно необходимо е в евангелската си-
нопсия – чиято крайна цел е да познае и изучи живота 
на Исус – да се вмъкне и Йоановото Евангелие, се ус-
тановява веднага, щом се опитаме да очертаем прост-
ранствено-времевите рамки на събитията между Кръ-
щението в река Йордан и Голгота. Ако се придържаме 
само към първите три Евангелия, ние бихме достигна-
ли наистина до една величествена фреска, но с цената 
на това, да се откажем от всякаква конкретна предста-
ва, както за ритмичната смяна на пейзажа и простран-
ството, така и за продължителността и хронологията 
на събитията. Едва след пълното признаване на Йоа-
новото Евангелие конкретното движение се вмества в 
общата картина и само по този начин е възможно да се 
стигне до истинската хронология на Исусовия живот. 

Четиримата евангелисти ни представят ритмични-
те колебания в Исусовия живот между двата полярни 
пейзажа на Галилея и Юдея по твърде различен начин. 
Във величествените обобщения на своите Евангелия, 
Матей и Марко си служат с такава композиция, която 
предпоставя само един еднократен преход от Галилея 
към Юдея. Възниква възможно най-семплото подреж-
дане: първите две Евангелия са съставени просто от 
една галилейска и от една юдейска половина. В нача-
лото като че ли няма никакво прекъсване: слънчевото 
отечество на Галилея е арената на Исусовия живот. Се-
риозният обрат, който настъпва с възлизането на Исус в 
Йерусалим, е същевременно и въведение в Голготското 
събитие. Последните дни преди Разпети петък, наред с 
Възкресението, изпълват съдържанието на цялата вто-
ра половина от тези Евангелия. 

9. Трите години
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В географско отношение Лукановото Евангелие 
ни представя същата забележителна двойственост. 
Обаче то се разделя не двоично, а троично. Между 
галилейската и юдейска част се разполага една голя-
ма средна експозиция, която подробно и с внимание 
проследява прехода от Галилея към Юдея. При това, 
палестинският междинен пейзаж на Самария, лежаща 
между Галилея и Юдея, тук не се предпоставя като за-
дължителна сцена на тази средна част. Средоточието 
на това Евангелие е в една висша степен независимо 
от географската арена. Преходът от Галилея към Юдея, 
предприет от Исус и учениците, е всъщност „големият 
път”. Вътрешно поетите пътища на Христовите учени-
ци ще бъдат описани в една пространствена проекция. 
И когато либералната протестантска теология счита, че 
в средната, главна част на своето Евангелие, Лука при-
бягнал до композиционната рамка на „пътната схема” 
– това беше само едно технически външно докосване 
до тази тайна. 

Наистина, в началото на галилейската част, Матей, 
Марко и Лука докладват за две събития, разиграли се 
в Юдея: Кръщението в Йордан и Изкушението, обаче 
могъщата крепяща арка, над която тегне цялото еван-
гелско здание, е толкова голяма, че този кратък про-
лог не може да я смути. Както и в края на Матеевото 
Евангелие, вече в неговата юдейска част, за миг прос-
ветва един галилейски мотив: възкръсналият Христос 
се явява на учениците от върха на планината в Гали-
лея. Учениците изживяха едно откъсване, изстъпле-
ние, едно душевно „телепортиране” към Галилея, без 
в действителност да са тръгвали натам. 

Когато вникнем в „пред-евангелията” на Матей и 
Лука, тоест в онези две първи глави, в които те описват 
детството на Исус, ние стигаме до едно богато разд-
вижване на ландшафтната схема, залегнала в първите 
две Евангелия. Виждаме, че Матей, в своята галилейс-
ка част, вмъква един юдейски пролог. Накрая обаче, 
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това Евангелие недвусмислено ни отвежда в Галилея, 
уточнявайки, че след завръщането си от Египет, Йосиф 
отсяда не във Витлеем, а в Назарет. 

В „пред-евангелието” на Лука ние за пръв път 
наблюдаваме една жива и пулсираща смяна между пей-
зажите на Галилея и Юдея. Йоановото раждане се опо-
вестява на Захария в Йерусалим, тоест в Юдея. След 
това сме пренесени в Галилея, където ангелът известя-
ва Мария за раждането на детето Исус. После се връ-
щаме в Юдея, когато Мария се отправя към Елисавета. 
В Юдея ще се роди детето Йоан. Отново се движим от 
Галилея към Юдея, когато Мария и Йосиф поемат към 
Витлеем за преброяването и за да се извърши Коледно-
то чудо. После махалото пак ни връща обратно в спо-
койствието на Галилея, където в Назарет ще разцъфти 
раят на Исусовото детство. И накрая, с 12-годишното 
момче Исус още веднъж имаме прехода към Юдея, при 
който вече пада сянката на онова сериозно възлизане 
към Йерусалим, което ще се извърши след 3 х 7 годи-
ни. 

В Йоановото Евангелие, тази жива, ритмична 
смяна между Галилея и Юдея неудържимо завладява 
неговата цялостна структура. От сковаващите твърди 
рамки, в които първите три Евангелия представят съ-
щинския живот на Христос, сега не остава нищо. Тук 
не може и да помислим за някаква Исусова идилия в 
небесно близкия слънчев пейзаж на Галилея. Сега, още 
щом космическите съзидателни измерения на проло-
га се сгъстяват в един земен сценарий, ние веднага ще 
бъдем пренесени в Юдея. Израства фигурата на Йоан 
Кръстител и Кръщението на Исус, което Йоан извършва 
в пъклените низини на лунния юдейски пейзаж, тук не 
отминава така набързо, както в първите три Евангелия. 
Йоановото Евангелие има не само куража да устои в 
тази арена на световно сгромолясване: то ни оставя да 
се потопим в дълбоко-тайнствените събития, напира-
щи веднага след Кръщението в Йордан. Мистерийната 
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завеса се отваря и ние ще станем свидетели на най-пър-
вата среща между Исус и учениците, далеч преди оно-
ва Петдесетническо призоваване в Галилея, за което 
разказват Матей, Марко и Лука. Цялата обширна пър-
ва глава на Евангелието се разиграва в този екстремен 
юдейски пейзаж. След това отведнъж ще бъдем пре-
несени в Галилея, за да съпреживеем най-вълшебната 
пролет, която някога този планетарен пейзаж е виждал. 
Чудото в Кана се извършва пред очите ни, обаче ние 
не оставаме за дълго там. Махалото на съдбата вече 
ни носи обратно към Юдея. Поемаме с Исус към Йеру-
салим за пасхалния празник. Сега се намираме в една 
част от Евангелието на Йоан, която в известен смисъл 
също може да наречем „пред-евангелие”, понеже тук 
сме потопени във времето, което предхожда съзнател-
ната деятелност на Исус. Обаче ние не долавяме нищо 
от продължителното му пребиваване в Галилейското 
отечество – обстоятелство, от което другите Евангелия 
явно се нуждаят за своето изграждане. Дори това пър-
во отиване към Йерусалим е вече облъхнато от една 
строга сериозност, която по-късно, по времето на Гол-
гота, ще властвува навсякъде и изцяло. В Йерусалим се 
разразява бурята на храмоочистването. Като последи-
ца Никодим изживява нощната духовна среща с Исус, 
внасяща едно настроение, коренно различно от ведра-
та атмосфера на Галилея. Още веднъж Исус е изтеглен 
в Йоановата сфера на действие, преди Той да започне 
деятелност от Свое име. Още веднъж в строгия пейзаж 
на Юдея се изправя величавата фигура на Кръстителя, 
който запитан за отношението си към Исус казва: „Той 
трябва да расте, пък аз да се смалявам.”

После пътят води през междинната област на Са-
мария, обратно към Галилея. При Якововите извори, 
в обедния час, Исус говори със самарянката. За миг 
Евангелието ни потапя в Галилея. В Капернаум царед-
ворецът намира сина си здрав, след като беше помолил 
Исус за помощ в Кана (4,46). Едва поели дъх под си-
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ньото небе на Галилея и за пореден път сме върнати 
пак в Юдея. В Йерусалим, при къпалнята Витезда, ста-
ва съботното изцеление на болния (5,2). И отново сме 
облъхнати от борбената сериозност на приближаващия 
финал: Исус се изправя с меча на словото срещу онези, 
които застанаха на пътя Му. А после, за последен път 
ще вдъхнем въздуха и чудото на Галилея. Край Гени-
саретското езеро ние ще станем свидетели на чудното 
изхранване и на Христовото ходене по водата. Но да-
лечна Юдея сякаш хвърля сенките си и тук. В послед-
ния сблъсък с враговете, които искат да спрат делото 
Му, Исус изрича думите за „хляба на живота”. 

С това галилейската част на Йоановото Евангелие 
е вече изчерпана. Занапред Юдея е без прекъсване арена 
на събитията. Само кратки откъси от втора, четвърта и 
шеста глава се разиграват в Галилея. Йоан не само по-
казва постоянната смяна на двата пейзажа; той дава пъл-
но предимство на Юдея. Равновесието между тези два 
пейзажа – както го знаем от първите три Евангелия – тук 
е нарушено. Юдея властвува над всичко. Дори и само 
това вече показва: Йоановото Евангелие ни представя 
живота на Исус много по-енергично и последователно 
в твърдата конкретна почва на физическата действител-
ност, отколкото другите Евангелия. И едва в самия край, 
в последната Великденска глава – която впрочем тряб-
ва да се схваща само като приложение към Йоановото 
Евангелие – ние сме пренесени още веднъж в Галилея: 
виждаме как Възкръсналият се явява на учениците край 
Генисаретското езеро. Обаче тук, както и при Матей, 
Галилея е само един душевен пейзаж: учениците съзер-
цават езерото с Възкръсналия, докато с физическите си 
тела те се намират в Йерусалем. 

Поставим ли сега въпроса за продължителност-
та на Исусовия живот, ние веднага ще се почувствува-
ме изоставени от първите три Евангелия. Те далеч не 
очертават една всеобхватна траектория, която да води 
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от Галилея към Юдея. Ако искаме да следваме единст-
вено тези три Евангелия, ние ще стигнем до възгледа, 
че между Кръщението в Йордан и Голгота лежи изоб-
що само един годишен цикъл. И фактически, в еднос-
транчивата си оценка на първите три Евангелия, някои 
теолози стигат именно до този извод. Но точно сега, 
правилното вникване в биографичните подробности 
на Йоановото Евангелие, става крайно наложително. 
Защото Йоан е този, който с пълна яснота очертава фи-
гурата на трикратния годишен цикъл. Тук ние вижда-
ме тайната на „трите години” разбулена. В люшкане-
то между Галилея и Юдея – както в едно животворно 
вдишване и издишване – ние трикратно ще бъдем изп-
равени пред момента, когато се казва: „И приближава-
ше Пасха, празникът юдейски”. Първом, след сватбата 
в Кана, преди влизането в Йерусалим и храмоочист-
ването (2,13); за втори път след изхранването на 5-тях 
хиляди (6,14); за трети път – след възкресението на 
Лазар (11,55). 

Едва трикратното повторение на пасхалната фор-
мула ни предлага здрава основа за биографично обх-
ващане на Христовата съдба. Твърде важно е, че този 
фундамент се изгражда не от Матей, Марко или Лука, 
а от Йоан. Така получаваме една хронология, която 
е в съзвучие с най-първите християнски предания. 
Впрочем, днес е необходимо да вникнем в Исусовия 
живот без всякакви илюзии и много по-точно, откол-
кото правеха това предишните епохи, които и тук зас-
таваха както пред чувствения воал на едно светлинно 
събитие. В количествен смисъл животът на Исус след 
Кръщението в Йордан далеч не обхваща три пълни го-
дини. Следвайки ръководната нишка на трите Пасхи, 
ние установяваме: ако на 25. Декември, година 30-та се 
навършват първите три десетилетия от живота на Лу-
кановия Исус и в началото на година 31-ва става Кръ-
щението в Йордан, то до Голгота остават малко повече 
от две години. На третия пасхален празник в пролет-
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та на година 33-та се извършва Голготското събитие. 
Обаче, в смисъла на едно качествено време-усещане, 
напълно оправдано е да говорим за три години. Всеки 
един от трите годишни цикли има свой дял в Хрис-
товия живот. Аналогично е положението с трите дни, 
които лежат между смъртта и Възкресението на Хрис-
тос. Количествено погледнато, няма три пълни дни от 
обедния смъртен час на Разпети петък до утринния час 
на Възкресението. Измерено механично, това междин-
но време възлиза само на ден и половина. В качест-
вено отношение обаче, дните бяха тъкмо три. Както 
петъкът, стоящ в знака на Венера, така и събота, денят 
на Сатурн, и накрая – неделята – денят на Слънцето: 
всички те имаха участие в периода между смъртта и 
Възкресението. По сходен начин трябва да вникваме и 
тайната на трите години. Външно погледнато, времето, 
през което един въплътен в човешко тяло Бог прекоси 
нашата Земя, беше ужасяващо кратко. Нека вземем под 
внимание и обстоятелството, че Исус излезе открито 
всред хората едва по Петдесетница на година 31-ва, 
както и онова повторно усамотяване след смъртта на 
Йоан Кръстител. Обаче този – външно погледнато – не-
понятно кратък срок, се оказа достатъчен: в земната 
преходност бе вдъхната Божията вечност. 

2. Исусово съзнание и Христово съзнание

Достоверните биографични данни за живота на Исус 
изпъкват пред нас едва когато имагинативния пласт на 
Евангелията изтънее и те станат достъпни за истинско 
и настойчиво проучване. Ако се опираме единствено на 
„обществения” живот на Исус – който според първите 
три Евангелия, започва по Петдесетница на година 31-
ва и след затварянето на Йоан – ние няма да получим 
друго, освен картината на едно земно странствуване. 
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Задачата на Христос не е в това да върши нещо опре-
делено. Нужно е само Той да е тук. Самият факт, че жи-
вее всред хората, е вече изпълване на Неговата задача 
и начало на едно ново вътрешно извисяване за цялото 
човечество. Често наблюдаваме нещо подобно и в по-
малки човешки групи: всред хората се подвизава ня-
каква личност, която – дори поради самото си присъс-
твие – е от огромно значение за другите. Тази личност 
може да е тиха и стеснителна. Обаче от нея се излъчват 
по-силни благотворни въздействия, от тези на хора, ко-
ито навън са активни, предприемчиви и смели. 

Този, който обграден от своите ученици тихо преб-
роди страната, преживя същото, което и те преживяват, 
но преди всичко трудностите и страданията. А тъкмо 
те са, които изобщо и навсякъде, поддържат в душите 
копнежния огън на спасението. Христовата човечност 
се разгърна точно в тази дълбока интимност на съп-
реживяването и състраданието. И все пак, тя е много 
повече от една човешка взаимност. Тя е разпростря-
ното над света съчувствие на един Бог към съдбите на 
човеците. И това състрадание не е тласкало Исус към 
открито общуване с хората, а обратно – Той ставал все 
по-затворен и самотен. Учениците често били изправя-
ни пред трудни загадки, когато Той в пълно мълчание 
ги оставял и поемал по своите пътища. Август Стринд-
берг в своята фантастична пиеса спуска Божествената 
дъщеря, дъщерята на Индра, от Божественото царство 
долу на земята, понеже тя поискала да вземе участие 
в съдбите и изживяванията на хората. И винаги щом 
вижда страданията им, от сърцето ú се изтръгва бо-
лезненият вик: „Жалко, жалко за човеците!” Но тези 
думи съдържат и някаква надменност. Те показват, че 
Божествената дъщеря само привидно е приела човеш-
ки образ без да се идентифицира напълно с него. Цели 
светове разделят нейното вътрешно устройство от това 
на Исус. Човешките мъки, които Той превръща в Свои, 
го правят само по-мълчалив. Той се чувствува предиз-
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викан да говори по-скоро в случаите, когато се сблъс-
ква с израждане на човешката природа, когато вместо 
благочестие и страхопочитание, в човешкото сърце се 
навдигат егоизъм и подлост. В Исус живеят в непомра-
чена яснота и с ненакърнима сила първичните идеали 
и импулси, които човечеството е донесло със себе си 
от своя Божествен произход. При срещите си със зло-
то Исус също остава смълчан и неподвижен. Той не 
се нуждае от думите; и без тях строгата величавост на 
неговата същност – така спонтанно бликнала при очис-
тването на храма – говори достатъчно ясно. 

И все пак, това, до което се добираме зад има-
гинативните символни завеси, е не само образът на 
един мълчалив странник. Иначе тривиалната теоло-
гия на последното столетие би имала право, издигай-
ки лозунга за „скромния мъж от Назарет”. Към това 
се прибавя още нещо. От време на време Исус прекъс-
ва Своето мълчание. Повод за това би могъл да бъде 
зададен Нему въпрос, било то в кръга на учениците, 
било в разговори с хора, през чиито места Той мина-
вал. Често се случвало Исус да наруши Своята сдър-
жаност, за да протегне помагащата си десница щом 
някой болен – с предчувствие за Неговата същност 
– молел за помощ. 

Всеки път, когато по един такъв повод Исус про-
говаря и действува, нещо проблясва. Дори външно из-
глежда така, сякаш Неговото Същество внезапно се 
променя. Сиянието на едно тихо достойнство избухва 
нагоре в неподозирано величие. От словото, което Той 
говори – разбираемо за всички – се издига една вис-
ша мъдрост. От Неговата помощ струи такава ласкава 
и стопляща любов, каквато едва ли е възможно да се 
поражда от един простосмъртен. И тази помощ нарас-
тва, особено щом идва като отговор на тези, които от 
рутина и честолюбие подушват тук заплаха за своите 
бедни жизнени устои. Винаги щом Исус насочи Своето 
Слово към противника, проблясва мечът на Духа. 
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Само в кратки мигове мълчаливата сдържаност 
ще бъде пронизвана от тази изригваща сила. И точно 
в тези мигове през човешкото Исусово съзнание бляс-
ва Христовото съзнание. Естествено, да се говори за 
смяна на Исусово и Христово съзнание, е само плах 
допир до една тайна, без която обаче един съществен 
биографичен елемент от Исусовия живот остава в сян-
ка. Поради тази смяна на съзнанието, учениците ще 
да са имали сериозни душевни изпитания. Постоянно 
назрявали мигове, в които месиянските им очаквания 
намирали храна и подкрепа в излъчващата се от Исус 
сила. Но отново идвали периоди на мълчание – често с 
дни наред – и апостолските души, особено тези, които 
с голяма напрегнатост очаквали изключителни и рево-
люционни действия от един външно активен Месия, 
били завладени от мъчителни съмнения. 

Исус не упражнявал никаква планомерна пропо-
ведна и лечителска дейност всред хората. Ако поучавал 
или изцелявал болни, това били само непреднамерени 
въздействия от съдружния Му живот с хората, които 
Той срещал по тихите си пътища. Единственото, ко-
ето правел все по-отчетливо и последователно – било 
ръководството на учениците. За тази цел Той не тър-
сел други форми, а просто задълбочавал разговорите, 
които вече имал с други хора – били те последователи 
или врагове. 

Знаем, че обучението на учениците започва с тях-
ното призоваване по Петдесетница в година 31-ва. След 
смъртта на Йоан Кръстител в късното лято на същата 
година, Исус отделя учениците – по двойки – за дълго 
време от Себе си. Той отново ги събира едва в пред-
пасхалната седмица на година 32-ра. Изхранването на 
5-тях хиляди утвърждава началото на един общ съв-
местен живот. От тук нататък висшето благоволение на 
съдбата – което позволи на учениците да придружават 
Христос – продължи само една-единствена година. 
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3. За законите на инкарнацията

Озаряващото проблясване на Христовото съзнание в 
Исусовото съзнание: то е, което ни осветлява отделни 
сцени, разказвани от евангелистите. Между тези от-
делни събития, често лежат продължителни междин-
ни периоди. Така например, между 6-та и 7-та глава 
на Йоановото Евангелие има половин година. Шестата 
глава описва чудотворното изхранване, което се пада 
в предпасхалното време на година 33-та. Недвусмис-
лено се казва, че наближава Пасхата. В седма глава е 
вече шатроразпъването, юдейският есенен празник. 
Всички последователно разказани евангелски сцени 
се намират в подобни времеви съотношения. С това 
обаче, ние се докосваме до една друга тайна. Изпъл-
нената с Христос Исусова душа, която проблясва в от-
делни негови думи и дела, в никакъв случай не остава 
една и съща. Всяка докладвана сцена е в същото време 
степен. Един най-висш процес, едно развитие напред-
ва тук от една степен към друга. И за да си изградим 
живо чувство и разбиране за тези степени, необходи-
мо е отново и с твърда решителност да изковем поня-
тието за инкарнацията. Миналите епохи виждаха в 
Христовата фигура поне част от огромната значимост 
на това понятие. Показателен е например начинът, по 
който в месите на угасващото Средновековие, тезисът 
на латинското вероизповядване „еt incarnatus est” беше 
трансформиран в музиката. Още Баховата Н-moll Меса 
намира един класически подход към мистерийната ин-
карнация на Христос, когато чрез двата хорални моти-
ва „et incarnatus est” и „et crucifixus est” се приближава 
Голготската смърт. В Месата F-moll на Антон Брукнер 
„Инкарнатус” и „Круцификсус” са образувани от една-
къв тематичен материал. 

Понятието за инкарнация обаче, трябва да се из-
воюва повторно не само по отношение на Христовия 
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образ. То е необходимия ключ за разбиране на човеш-
кото същество изобщо. Безкрайно много от заблудите 
и нещастията на нашата епоха са свързани с това, че 
що и кой е човекът – е потъпкано в забрава. Човекът 
не е идентичен с това, което нашите сетива възприемат 
от него. Всичко, което физически виждаме от човека, 
е само обвивка и съд. Самият човек – съдържанието 
на съда – е от невидимо естество. Във всеки от нас 
е инкарнирано едно свръхсетивно същество. И от жи-
вотното ни отличава това, че дори душевното – което 
за животното е негов най-висш член – за нас е само 
обвивка и съд, вътре в който обитава нашата Азова 
същност. 

Инкарнацията обаче е не един готов факт, а жив 
и постоянно напредващ процес. Дори когато се ражда 
и идва на този свят, не би могло да се каже, че човек 
е напълно инкарниран; същото важи и тогава, когато 
неговото тяло достигне зрелост и престане да расте. 
Именно тук лежи тайната на човешкия живот с него-
вите периоди и възлови точки, разчленяващи го на раз-
лични възрастови периоди, че духовно-свръхсетивното 
съдържание прогресивно завладява телесно-душевната 
форма и че невидимата същност на човека последова-
телно и все по-дълбоко слиза в инкарнация. 

Ако и днес все още бихме искали да имаме едно 
живо чувство за „инкарнация”, ние трябва да знаем, че 
с третата си година детето навлиза в съвършено други 
жизнени елементи. Едно слабо предчувствие за това 
ще имаме, ако кажем, че докато е съвсем малък, чове-
кът по своята същност е една загадка и едно чудо, кои-
то по-късно не съществуват в този си вид. Обикновено 
се пропуска, че по отношение на инкарнацията, първи-
те три години от детството са принципно различни от 
целия по-късен живот. Тези три години образуват един 
междинен стадий, който води от живота преди ражда-
нето в състоянието на телесно въплъщение. Наистина, 
сега човек има едно тяло, но той още не живее в него. 
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Той го опипва отвътре. През първите три години чо-
вешката душа бавно изгражда своето телесно жилище. 
И колко високо се издига тя – не само в битието си, но 
и в своето съзнание – понесена от Ангели, както в своя 
живот преди раждането. А после, по-късно: обърнем 
ли се назад към нашето детство, при третата година 
ние идваме до една граница, зад която не успяваме да 
проникнем с нормалните си паметови възможности. 
Това, което през първите три години изобщо просветва 
в съзнанието, то идва от една друга сфера. То принад-
лежи по-скоро на Ангелите, отколкото на човека. Но за 
всичко това, напредвайки в годините, ние вече нямаме 
спомен. 

Процесът на инкарнация, който пронизва целия 
живот, се разчленява на ритъм от 7 години. Всеки път, 
щом са изтекли 7 години, човек постига нова степен на 
инкарнация. Първоначално тези степени са доловими 
и външно. Така смяната на зъбите показва изтичането 
на първите 7 години, а половата зрялост на вторите 7 
години. След 21-та година седемгодишните цикли са 
по-скоро въпрос на вътрешни преобразувания и не са 
така нагледно и ясно разчленими. Слизайки последо-
вателно в душевно-телесното си съществуване, човек 
привлича към инкарнация все нови членове от своята 
духовно-душевна същност. Погледът в този 7-годишен 
ритъм на човешкия живот същевременно води и до 
познание за органичната сложност и многосъставност, 
която е присъща на човешкото същество. 

Нормалният ход на инкарнацията напредва през 
9 х 7 години. Петата седморка (5 х 7 = 35) бележи сре-
дата на живота. До тук човешкото развитие слиза все 
по-дълбоко във въплъщение. От тук нататък това раз-
витие е същевременно едно последователно отделяне 
от здравата и дълбока свързаност с физическото тяло. 
Висшите членове от духовния свят, напредващи сега 
към инкарнация, изискват едно бавно самоосвобожда-
ване. Средата на живота (35г.) представлява един вид 
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нулевата точка между спускането и издигането. Тра-
гизмът на съвременния човек и особено на интелек-
туалния и „образован” наш съвременник е в това, че 
той не може да превъзмогне тази нулева точка по един 
плодотворен начин. Развитието си през първите 4 х 7 
(28г.) човек извършва по природа. Той идва без собст-
вени усилия до петата седморка в средата на живота. 
От тук насетне обаче, по-нататъшното му израстване, 
предпоставя една вътрешна сила, която днес общо взе-
то човек е пропускал да развие и за чието разгръщане 
официалният духовен живот на епохата не му предлага 
никакви духовни стимули. Става така, че зад прикрити-
ето на конвенционалното, твърде много хора, и преди 
всичко тези, които упражняват духовни професии, вът-
решно остават там, където са били през своята 28-ма 
година. Те ще остареят само външно, но не и вътреш-
но, и ще се спасяват в рутината и навиците на бюргер-
ския живот, без и да разбират, че са останали вътрешно 
неплодотворни. Изпитанието на средната възраст ще 
бъде издържано само тогава, щом човек намери сили 
да продължи напред чрез вътрешна смърт и възкресе-
ние. Тогава природният човек умира. И един пръв знак, 
че силата за новото издигане покълва, е този, че в сре-
дата на живота човек постига една способност да жи-
вее така, като че ли вече е умрял. Само по този начин 
той има изгледите да достигне една старост, проникна-
та от мъдрост и избавена от празни обороти. Тогава в 
края на живота може да възникне същото чудо, както 
и в началото му. И тук също има мост: между земния 
живот и телесно-освободеното съществуване на душа-
та след преминаването ú през портата на смъртта. Това 
е, което посвещението дарява на напредналата възраст 
и на годините преди смъртта. 

Ние ще бъдем доведени до богати предчувствия 
и разкрития, ако се взрем в трите Христови години 
именно със съзерцание за последователния ход на чо-
вешкия живот. Живян е някога един човешки живот, 
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в чиято 30-та година се влива великото чудо на Хрис-
товата инкарнация. В продължение на 3 години Исус 
беше истинският носител на Христос, Христофорус. 
Исусовото тяло и Исусовата душа бяха обвивки на 
висшия Божествен Аз, смъкнат на Земята за целите на 
човекоставането. Възниква величавият първообраз на 
осветения от Небето живот. 

За нормалния човешки живот годините 30-33 са 
точно неговата среда. За да напредне след това по пра-
вилен начин и за да развие нова вътрешна сила в душа-
та си, човек трябва завинаги да имплантира един Бо-
жествен небесен зародиш в своето същество. Човеш-
кото бъдеще ще бъде на здрави основи, само ако човек 
в средата на живота, между 30 и 33-та година постигне 
едно вътрешно присъединяване към Христовото Съ-
щество и чрез това преодолее собствената нулева точка 
в живота си. В съответните години на всеки един чо-
век, който се свързва с Христос, могат да преминат об-
рази и подобия на всичко, което се разигра пред трите 
Христови години. И една друга утешителна тайна ни 
се разкрива, щом отправим поглед вместо към житейс-
ката възраст на човека Исус, към тази на Христовото 
Същество. За Исус времето между Кръщението в Йор-
дан и Голгота обхваща средата на човешкия живот. За 
Христовото Същество това бяха първите три години. В 
една по-висша и незабележима степен се извършва съ-
щото чудо, което става в първите три години на всеки 
човешки живот. Трите Христови години можем да на-
речем Божествената октава на трите ангелски години 
от най-ранното детство на човека. През тези три годи-
ни в човечеството се вля един импулс на космическото 
детство и подмладяване. И щом Исус казва на хората: 
„Ако не станете като децата, не ще имате дял в небес-
ното царство” – Той поставя пред тях целта: в областта 
на съзнанието да се отвоюва обратно онази сфера, в 
която – носено от Ангели – детето живее през първите 
си три години. Исус може да отправи тази покана към 
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човеците, защото Той субстанциално и в космическа 
величавост носи в Себе си сферата на детството, и 
през трите години на Своето човешко съществувание 
я вложи в остарялото и пресъхнало човечество. За от-
делните човеци трите Христови години съдържат из-
ворите на онази сила, която ги пренася зад природното 
умиране на средната възраст. За човечеството в цялост, 
тази сила съдържа младежки еликсир и панацеята, кои-
то неумолимо и радикално се противопоставят на вся-
ко душевно остаряване и втвърдяване. 

4. Великите степени

Въпреки външната незначителност и тишина, в която 
се разиграха трите кратки години на същинския Хрис-
тов живот, те съдържат в обобщен вид всички после-
дователни степени на развитието, които иначе са разп-
ределени в цялостния жизнен път на човека. Ето защо 
всяка дума на Исус и всяко Исусово дело са не само 
проблясък на едно мощно-напредващо и висше Азо-
во Същество, а едновременно събития, имащи ясната 
стойност на една градация, на едно степенуване. Нищо 
не може да се случи – в мълчание или в разговор, в 
страдание или деятелност – без чрез това да се прави 
нова крачка от инкарнацията на Божествения Аз в чо-
вешкото същество. 

Това означава, че истинското четене на Евангели-
ята поставя като условие един развит усет за нараства-
щата стойност на събитията, които в Исусовия живот 
винаги предхождат самите себе си. Всичко е степен на 
инкарнация. Абсолютно нищо от това, което се случва, 
не би било възможно в един друг момент. Това се отна-
ся най-вече до разкриването на онези епохални в гра-
дацията си събития, които пораждат нивото, на чиято 
плоскост изобщо са възможни предстоящите събития. 
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Например, в поредицата от изцеленията на Исус, за ко-
ито ни разказват Евангелията, нито едно от тях не би 
могло да бъде поставено на ничие друго място. Нищо не 
се случва без предусловията на предходното. Едното се 
изгражда върху другото. И не само, че едно изцеление 
предпоставя друго: това, което по неизвестен нам на-
чин формира Исусовия живот – то напредва от събитие 
към събитие, защото всяко от тях представлява нова 
степен, извоювана от Христовото Същество по пътя на 
инкарнацията. Така първите три Евангелия ясно ни да-
ват да разберем, че изцелението на лунатичното дете, 
което Исус извърши в подножието на планината (Мар-
ко 9, 25), стана възможно едва след Преображението 
Христово на планинския връх пред очите на тримата 
доверени ученици. Също и пробуждането на Лазар: не 
трябва да си представяме, че то би било възможно в ня-
какъв друг момент. Ние сме длъжни да го преценяваме 
по съвършено друг начин от предишните възкресения. 
Лазар не би бил призован от скалния гроб обратно в 
живота, ако в самия Исус Христос не бе съзряла онази 
сила, с която Той няколко дни по-късно щеше да разбие 
оковите на смъртта. Смъртта и възкресението на Лазар 
трябва да се разбират само в контекста на приближава-
щата смърт и Възкресение Христови. 

Ние сме длъжни да заменим всички общи приказки 
за развитие – засягащи Исусовия живот – с едно точно 
съобразяване и зачитане на постигнатите вече степени. 
И тогава процесуалното в Христовата инкарнация ще 
стана толкова живо в своята огнена интензивност и до-
ловимо в конкретните си нюанси, че оттук нататък въз-
никва изобщо нов усет за развитие. Там, където този 
усет се пробуди, човек не може да има повече спокойс-
твие в личния си живот, ако не постига всеки ден нова 
степен в настоящото си въплъщение. Бюргерското при-
лепване към отмерените жизнени навици става все по-
невъзможно, защото разбираме, че тъкмо те са най-ло-
шите окови за крилата на орела, стремящ се да излитне 

10. Трите години
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от глъбините на човека. Всяка жизнена възраст, всяка 
отделна година, и накрая, всеки ден достигат своите 
багри и пълнота, едва ако човек изцяло се проникне 
от недоволството: ето, аз не успях да достигна до тази 
степен, тъй както изискваше съответния миг! Така се 
стига до едно чудесно взаимодействие между познани-
ето за Христос и самопознанието, между известяване-
то за Христос и известяването за човека. 

Аз бих желал нагледно да сравня основните съ-
бития на трите години с едно произшествие, чийто 
свидетел бях преди доста време. Когато в началото на 
30-те години по Коледа в Щутгарт пламна „Старият 
замък”, аз можах да наблюдавам от съседна височи-
на, как огънят обхвана една от огромните ъглови кули. 
Беше не само покъртваща, а направо „инструктивна” 
гледка, как пламъците, начеващи от покрива, подяж-
даха кулата все по-надолу. Всеки път, щом те си проп-
равяха път към един по-долен етаж, мощен огнен стоп 
изригваше към Небето, сякаш стихията искаше като с 
вдигната факла да утвърди своя триумф. Последването 
на Христовия Аз в човешкото същество на Исус беше 
действително като бушуващ огън, завладяващ в една 
кула от горе надолу етаж след етаж. Четирите основни 
члена на човешката природа можем да сравним с ета-
жите на кулата и всеки път, щом проникващият процес 
на инкарнация отново пробивал и завладявал нов член 
от човешкото същество, ставало така, че макар и неви-
дим за физическото око, избухвал огненият сигнал на 
онези епохални събития, с които свързваме основните 
степени в човекоставането на Христос. 

Първото от тези събития беше самото Кръщение 
в река Йордан. Външно погледнато, не се случи нищо 
особено. Дори процедурата беше по-тиха и семпла, 
отколкото другите кръщения, които Йоан извършвал. 
Обаче в свръхсетивния свят за пръв път от Земята към 
Небето политна огненият стълб на Духа. Христовото 
Същество тържествено влезе в степента на Азовост, 
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както в най-горния етаж на човешкото съществувание. 
Жертвеното самоотдаване на Исусовия Аз освободи 
пътя за Христовия Аз. На мястото на човешкия Аз в 
инкарнация встъпи Божественият Аз. Небето се отво-
ри, разкъсаната връзка между Небе и Земя се сплете 
отново. Пожарът на Духа отново се пренася в Земното 
битие. Човеците, които можаха да възприемат в душев-
ни образи искрата, прелитаща от Небето към Земята, 
изживяха елементарната пра-мощ на Духа в приглуше-
ния образ на гълъба. 

За около една година, както до затварянето на 
Йоан Кръстителя, пък и след смъртта му, животът на 
Исус протича в съзнателна сдържаност и уединение. 
После огънят на Христовия Аз пробива отново. Изпъл-
ва се втората степен на човекоставането. Това се случ-
ва в пролетната предпасхална част на година 32. Тогава 
Христовият Аз прониква изцяло в човешкото душевно 
или астрално тяло. Учениците, събрани отново, след 
като известно време кръстосваха по двама страната, 
изживяха „изхранването”, което произлезе от христия-
низираното душевно тяло на Исус. Обаче те изживяха 
това не само за себе си. Изживяха го в пророчески об-
рази, които постоянно ще се излъчват за цялото чове-
чество. Зад образа на изхранването на петтях хиляди, 
учениците видяха бъдещата си апостолска мисия. Те 
разбраха, че им е поверено изхранването от звездите, 
което човечеството трябваше да получи като своя път-
на дажба. Кошът, от който те можеха да раздават хляба 
на живота – без той да се изпразни – е вече тук, а той 
е тук, защото едно човешко душевно тяло се проникна 
с Христос до последната си частица. Астралността на 
звездния Космос стана едно цяло с тази на човека. В 
следващата нощ учениците имаха изживяването, чрез 
което те непосредствено възприеха новата извоювана 
от Христос степен на съществуване: те видяха Хрис-
тос да ходи по бурните вълни на морето. Христово-
то ходене по морето е събитието, което сочи втората 
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главна степен на инкарнация. Това, което учениците 
изживяха тази нощ, далеч не е някакво сензационно 
физическо явление. Те не се сблъскаха с физическия 
Христов образ; отсега нататък душевното тяло на Исус 
– изпълнено с Христовия Аз – притежаваше такава ин-
тензивност, че то застана пред възприятията на учени-
ците като съставна част на сетивния свят. Разжарената 
от огъня на Духа и омиротворена човешка душевност 
разкрива сега своето хармонизиращо всесилие: щур-
мът на елементите ще бъде потушен. 

Третото по ред събитие е Преображението Хрис-
тово при планината Табор. Само тримата най-дове-
рени ученици – Петър, Яков и Йоан можаха да видят 
слънцеискрящата преобразена фигура на Христос, в 
която Той им се показа на свещения връх. Безподоб-
ната милост на съдбата се състоеше в това, че им бе 
позволено да станат свидетели на един възлов миг 
от развитието и съзряването на самото Христово Съ-
щество. Един следващ етап на човешката същност е 
проникнат изцяло от огъня на Слънчевия Дух: жизне-
ното или етерно тяло на Исус от Назарет. Христо-
вото проникване в човешките жизнени (етерни) сили 
е свързано с една особена мистерия. Иначе свидетели 
на Преображението не биха станали само тримата до-
верени ученици. Това, което сега идва до един ясен 
завършек, е същевременно зародиш на нещо бъде-
що. Преображението на Христос е предварителният 
отблясък от Неговото Възкресение. Тялото, в което 
Възкръсналият ще се яви по-късно на учениците е не 
друго, а изцяло проникнатото от Духа етерно тяло. 
Това тяло обаче ще се изпълни и от квинтесенцията 
на християнизираното физическо тяло, добивайки 
такава интензивност, че да въздействува навътре чак 
до физическата му сфера. И тогава целият ученичес-
ки кръг ще може да съзерцава Христос. Поради това 
мистерийната завеса се повдигна само за душите на 
тримата, при което физическият облик на Исус се от-
вори за сияйното Слънце на проникнатото от Христос 
етерно тяло. 
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Четвърта степен ще бъде постигната, щом Хрис-
товият Аз завладее също и физическото човешко тяло 
на Исус. Тук Христос в най-точен смисъл на думата 
встъпва в „инкарнация”. Буквалният превод на „инкар-
нация” – е „превръщане в плът”, „въплъщаване”. Кога-
то Библията казва „плът”, тя има предвид физическото 
тяло. Естествено, Христовият Аз обитава физическото 
тяло на Исус още след Кръщението в Йордан, обаче 
пълното му завладяване – като една напредваща степен 
– е възможно едва в края на трите години. Съдбата нап-
рави така, че външният образ на едно публично навли-
зане стана отражение на скритото вътрешно навлизане 
на Христовия Аз дълбините на физическото тяло. Вли-
зането на Исус в Йерусалим ще се превърне в огнения 
сигнал за новата, последна степен на инкарнация. Гра-
дът Йерусалим ни се явява като една квинтесенция на 
физическото. Не случайно той е в центъра на Юдея, 
която навсякъде в своя пейзаж е израз на физическия 
минерален свят, докато Галилея, където стана и Преоб-
ражението, е пейзаж на етерните сили. Външно поглед-
нато, няма нищо особено, когато яздейки осела, Исус 
влезе в града. Обаче екстазът и виковете „Осанна” са 
като ехо от вулканичното духовно събитие, стоящо зад 
ежедневната случка. Още веднъж в хората се задвижва 
древният ясновидчески инстинкт и те виждат фигурата 
на Исус, обгърната от искрящите пламъци на един ду-
ховен огън. Казано по човешки, това е откровението на 
последната волева решителност, която пламва в Исус. 
Спрямо величествения ход на съдбата, сега ще се раз-
крие именно новоизвоюваната степен на инкарнация. 
Защото влизането в Йерусалим е само първото загат-
ване за края. Окончателното завладяване и проникване 
на физическото тяло става едва в часа на Голгота. С 
привършването на инкарнацията, завършва и жизнени-
ят път. Инкарнацията преминава в екскарнация. Огъ-
нят на Христовия Аз изпепелява обвивките, в които 
Той живя през трите години. Една безкрайно дълбока и 
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покъртваща истина е тази, върху която веднъж Рудолф 
Щайнер насочи вниманието ни: че животът на Христос 
би имал същия край, дори и ако хората не бяха Го при-
ковали на кръста. 

Връзката между третата и четвъртата степен е 
предадена в загадъчни фигури и образи. Когато на 
планината Табор учениците съзерцаваха преобразе-
ния Христос, те видяха от Неговата лява и дясна стра-
на – Мойсей и Илия. Моментът беше от общочовешка 
важност. Обаче мрак и вцепенение обхванаха тяхната 
воля. Те се почувствуваха извикани за една роля, в ко-
ято не можеха още ясно да вникнат. И когато малко по-
късно Яков и Йоан помолиха Исус: „Дай ни да седнем 
при Тебе, един отдясно и друг отляво, в славата Ти” 
(Марко 10,37), това може да се разглежда като отзвук 
от изживяването Табор. Те не знаят какво молят. Кога-
то и четвъртата степен бъде изпълнена, ще се очертае 
нова троичност: Христовият кръст ще има два други 
кръста от лявата си и дясна страна. И сега в ненадми-
ната сериозност се явява общочовешкото значение на 
степента, която ще бъде премината. Този, който иска 
да се превърне в инструмент за въздействията, произ-
лизащи от бушуващия огън на Христовата инкарнация, 
не може да бъде – в смисъла на Преображението – от 
Неговата дясна или лява страна, ако той не е готов да 
премине с Него и през смъртта. 

От тези четири събития с извънредна и степенна 
стойност, първото и последното стават в Юдея. Двете 
средни се разиграват в Галилея. Ние забелязваме, че 
дори първото встъпване в инкарнация е вече облъх-
нато от една сериозност, която ще се изяви напълно в 
последната четвърта степен. В своите имагинативни 
описания Матей, Марко и Лука превръщат великия 
преход от Галилея към Юдея в архитектурен прин-
цип на своите Евангелия. Този велик преход е съ-
щевременно обобщения път на инкарнация, изминат 
от Христовото Същество през трите години. Преди 
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всичко, уместно е в полярността на двата пейзажа да 
разграничим извънредните състояния, в които се на-
мираше на първо време Христовото Същество. Както 
в началото, така и в края, ние трябва да си представим 
Христовата фигура, обвита от свръхмощна светлинна 
и огнена аура. Спрямо „status nascendi” при Кръще-
нието в Йордан, уравновесяващо застава – в хода на 
Неговите страдания – и „status moriendi”. Във въз-
торжено-кипящото начало стои приемащата човешки 
облик Божественост. В края е Бого-превръщащата се 
човечност, която дойде всред хората с огнената мощ 
на Откровението. „Status nascendi” беше в основата 
на първоначалната Христова сдържаност. В огнената 
мощ на „status moriendi” обаче Христос стана изцяло 
човек; обхващайки дълбочините на човешката воля, 
Той израстна нагоре до онова войнствено величие, с 
което предизвика всички противникови сили към неу-
молима и решителна борба. 

5. Решението

Степенната стойност на влизането в Йерусалим е от 
огромно значение. Връзките между сцените на стра-
данието и Голготската смърт, в която те се вливат, е 
постоянно пред очите ни. Обаче едва когато схванем 
взаимната връзка между Христовата смърт и влизане-
то в Йерусалим, ние ще сме предпазени от заблуда-
та, която на широк фронт прониква в християнската 
история: да виждаме в Исус само пасивно страдащия 
мъченик, „Страдалеца”. Една величавост на волята 
изригна в свръхчовешките си размери и тя се разкри 
при завладяването на четвъртата степен на инкарна-
ция под формата на простото влизане в Йерусалим; 
тази воля ни позволява да видим сега страданията и 
смъртта Христови в една съвършено друга светлина. 
Това, което лесно може да ни се стори мълчаливо по-
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насяне, сега се разбулва пред нас като най-мощното 
героично действие, извършвано някога на Земята. 

Периферията на празника Цветница (тоест неде-
лята преди Възкресението Христово) съдържа образи 
и мотиви, които подкрепят едно подобно схващане на 
събитията. Дори и само чрез това може да се подчертае 
и изтъкне извънредната важност на момента, че влиза-
нето на Исус в града се повтаря ежедневно в дните на 
Страстната седмица. Евангелието ясно показва, че Исус 
пребивава не в Йерусалим, а във Витания, в дома на Ла-
зар. И това тихо влизане се повтаря всяка утрин, сякаш 
напредващият процес на окончателното завладяване и 
навлизане в дълбините на физическата телесност, има 
нужда от постоянно укрепване. След нощта на Страст-
ния четвъртък, първата, през която Исус прекарва не във 
Витания, а в дома на Тайната вечеря и в градините на 
Гетсимания (Марко 14,18) се стига до ново, по-особено 
навлизане в града. Този път вместо екстатичното лику-
ване на тълпите идва смазващият позор: Исус е заловен 
от гонителите и отведен в Йерусалим. 

Един тайнствен мотив облъхва тихите влизания в 
Йерусалим, които стават между триумфалното първо 
и унизителното последно. Евангелието на Марко раз-
казва, че вечерта след триумфалното влизане Исус с 
12-те се прибира във Витания. На следващата сутрин 
по пътя за Йерусалим Исус забелязва едно смокиново 
дърво, покрито със зеленина (11,13). Но щом пристъп-
ва, за да откъсне смокиня, вижда, че то няма плодове. 
И сега става странното прокълнаване на смокиновото 
дърво: „Занапред никой да не види плод от тебе во-
веки”. Случката се разиграва един ден след драматич-
ното събитие в града. И когато на следващата сутрин 
Исус отново се отправя с учениците от Витания към 
Йерусалим, казва се: „минавайки видяха, че смоковни-
цата изсъхнала от корен”. 

Тези сурови картини, вплетени в повторното 
влизане – ако са правилно разбрани – също показват 
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категоричната воля, която ще се освободи в Христос 
Исус при тази степен на човекоставането. Сцените 
със смокиновото дърво са имагинативно разбирае-
ми. Пред Исус и учениците застават душени образи 
с общочовешко и непреходно значение. В символа на 
смокиновото дърво са сгъстени духовните сили, кои-
то поддържаха стария свят. „Стоенето под смокиново 
дърво” (в Индия: дървото Боди) – както виждаме това 
класически изразено при Буда – беше символен израз 
на медитивно потапяне, чрез което човекът от предх-
ристиянските епохи се свързва с духовния свят. В об-
раза на смокиновото дърво обаче, се проявяват онези 
свръхсетивни сили, до които човек имал достъп чрез 
особените свойства на все още невтвърденото си и по-
рьозно физическо тяло. Сега тези стари сили са към 
края си, една нова духовност трябва да бъде свалена от 
Небето. В последователния ход на инкарнация Хрис-
товият Аз навлезе в най-дълбоките низини на духовно 
обеднялата физическа телесност. С пълното Христово 
проникване в човешкото земно тяло – където Той живя 
три години – на човечеството бе дадена възможност за 
израстване в една нова духовност. Екстазът на тълпите 
и виковете „Осанна” при влизането му в Йерусалим, 
наподобяваше силите на смокиновото дърво – послед-
но припламване на старото ясновидство. Тези сили 
сега стават неупотребими. Строгото слово на Христос 
изрече над тях окончателната си присъда. Исус разма-
ха меча на това слово, макар и така сам да допринася, 
щото всенародното „Осанна”, след няколко дни да се 
превърне в омразния вик „Разпни Го!” Само в приглу-
шените си разговори с учениците Той загатва за вярата, 
която „планини премества”, като за зародишния кълн 
на новите и вече несвързани с тялото духовни сили. 

Сцените на смокиновото дърво ще обградят едно 
друго събитие и едва то ще разкрие несломимата ог-
нена воля на Христос. Когато Исус за втори път тази 
седмица влиза в града, Той се отправя към храма. Тук 
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обаче го оглушават тълпите пред бакалските сергии, 
приготвящи се за голямата пасхална търговия. Срещу 
всичко това Исус застава не според закона на любовта; 
Той следва един могъщ императив, който обаче е не 
друго, а откровението на една по-величава космичес-
ки устремена любов. Неумолимата сериозност, с която 
Исус очиства храма, е в същото време и безпощадност 
спрямо Него самия. Сребролюбивата тълпа представ-
лява не само израждане и опошляване на религиозния 
живот; тук виждаме фаталния компромис на садукейс-
кото еврейство с Рим. Инициатор на този гъмжащ еже-
годен панаир в храмовото място е обсебеният от па-
тологично скъперничество почти 100-годишен Анна. 
Но той също е предводител и на садукейския орден, 
на свещеническата каста и като такъв – същински ди-
ригент на юдейската политика. Знаем, че в интерес на 
цезаровия култ, римляните прибирали всички светили-
ща от завоюваните територии. За да предпази Йеруса-
лимския храм от римското нахлуване, Анна допуснал 
световната експанзия на римското злато да влезе в съ-
щия този храм. Върху всяка монета по масите на об-
менителите личал образът на римския цезар. Сега не-
умолимата строгост на Исус смъква маската от лицето 
на свещеническата клика. Разкрива се неудържимото 
положение: че от лично сребролюбие и политически 
страх пред римския цезаров култ, храмът е предаден. 
Очистването на храма не може да бъде нищо друго, ос-
вен хвърляне на ръкавица пред врага. Исус не се бои да 
предизвика насрещни атаки, последните от които ще 
Го приковат на Кръста. 

Евангелията правят две съобщения за очистването 
на храма и този факт намира обяснение само с помощ-
та на възгледа за последователния ход на Христовата 
инкарнация между Кръщението в Йордан и Голгота. 
Евангелието на Йоан говори за очистването на храма 
по време на първия пасхален празник, тоест наскоро 
след Кръщението в Йордан. Първите три Евангелия 
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разказват за очистване на храма, което съвпада с вли-
зането на Исус в Йерусалим. И така, една и съща сцена 
се поднася два пъти: бурята на Божествения наказващ 
съд нахлува в пасхалната навалица. И двата пъти от 
Христос изригва такава заповедна власт, пред която 
рухва всеки фалш, всяка човешка деформация. Въпре-
ки това двете храмо-очиствания не са аналогични. Те 
са по-скоро откровения на онези две полюсно различ-
ни „извънредни” състояния, които бележат началото 
и края на Христовата инкарнация. В началото, когато 
се намираше още в периода на съзнателната Исусова 
сдържаност, буреносните въздействия изригват спон-
танно от самото величие на Христос. Няма нужда от 
това Исус да предприема умишлени действия. Христо-
вото Същество не е встъпило още напълно в инкарна-
ция. Божествеността се готви да приеме човешки фор-
ми и човешки качества. Това, че Исус изобщо крачи 
между хората, вече действува и то така, че съдническо-
то величие на Неговото Същество поражда в съзнани-
ето им ужасяващи и драматични душевни образи. Нак-
рая Христовият Аз прониква до основи в човешкото 
Исусово тяло и – както се казва в Гетсиманската сцена 
– изпива чашата до дъно. Сега, когато човекоставането 
е привършено, Христос може като човек съзнателно да 
предприеме едно последно войнствено дело. Неговата 
несравнима с нищо друго решителност, е вече устре-
мената към Бога човечност. В големия зидан с камъни 
храм се отразява малкия човешки храм. Физическо-
то тяло на човека – както ясно е казано в Посланието 
на Павел – е също един храм Божи. Инкарнацията на 
Христос в човешкото тяло на Исус от Назарет също 
беше едно очистване на този храм, което Той извърши, 
за да вложи в тленните земни тела кълновете на едно 
ново посвещение. Това скрито храмо-очистване се ра-
зигра два пъти в една манифестна външна драматика: 
когато Христовият Аз току-що прекрачи прага на въп-
лъщението, и после, когато проникна до основите на 
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човешкото физическо тяло. Епохата между Кръщени-
ето в Йордан и Голгота започна от една величествена 
арка и също през такава арка тя завърши. 

Средната част на пътя – за човекоставането на 
Христос е изпълнена с тихи странствувания; изключи-
телният смисъл на Исусовия живот е просто в това да 
съществува между хората. Благостта, любовта и търпе-
нието на Христос – всички те са откровения на Негова-
та чиста, завършена човечност. 

Едно по-светло и кротко сияние озарява средата на 
Христовия път, щом разгледаме и съпоставим загадъч-
ните сцени със смокиновото дърво: тази, която имаме 
при влизането в Йерусалим, и притчата за смокиновото 
дърво в Евангелието на Лука: „Някои си имаше насаде-
на в лозето посадена смоковница, и дойде да търси плод 
от нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години 
откак дохождам да търся плод от тая смоковница, но не 
намирам, отсечи я: защо да запразня земята? А той в 
отговор му рече: господарю, остави я и това лято, докле 
разкопая около нея и насипя тор, и ако подир това даде 
плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.” (13,6-9).

Колко различно е настроението тук пред оная 
строгост, с която Исус по-късно проклина смокиново-
то дърво. Дори спрямо все по-разочароващите сили на 
старата духовност, сега проличава едно търпение, едно 
изчакване. Теологията ясно вижда неразрешимото про-
тиворечие между притчата за смокиновото дърво (Лука) 
и проклеването на смокиновото дърво (Йоан). Това про-
тиворечие отпада напълно, ако вземем в съображение 
напредващата инкарнация на Христовото Същество, 
напредващото човекоставане. Лука разказва за един 
много по-ранен момент. До влизането в Йерусалим има 
цяла година и точно този е срокът, който лозарят си поз-
волява да измоли за смокиновото дърво. При влизането 
в Йерусалим срокът изтече; окончателната негодност и 
пълното разочарование от силите на смокиновото дърво 
оправдават строгото поведение на Исус. Постоянното 
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съзерцание на Исусовия живот ще ни дарява с лекува-
щи сили, особено ако в хода на Христовата инкарнация, 
тоест между духовно-драматичните извънредни състоя-
ния на Кръщението и Голгота, доловим също и неспир-
ната, лекуващата любов на Христос. 

6. Трите Великдена

Ако вникнем правилно в цялостната фигура, която 
като Христова част лежи в основата на Исусовия жи-
вот – ние ще започнем да разбираме качествените раз-
личия в трите години, които количествено възлизат на 
малко повече от две. 

Между Кръщението в Йордан и Голгота имаме 
три пъти по едно пролетно начало. И всеки път около 
новото начало на годишния цикъл се групират после-
диците от едно пра-феноменално събитие. В третата 
година беше неговото изпълване, в двете предходни 
години – неговото подготвяне. 

Така същинският Великденски празник се пред-
хожда от други два такива празника. Този от първата 
година се пада по времето на съзнателното самоовла-
дяване и сдържаност, а от друга страна – в периода на 
„status nascendi”. Разиграва се Йоановото храмо-очис-
тване. Христос изрича смелите и загадъчни думи, кои-
то учениците ще разберат една-две години по-късно в 
светлината на Възкресението. „Разрушете този храм и 
след три дни Аз ще го изградя отново!”

Великденското събитие на втората година се из-
вършва далеч от хората, в уединението на нощта, ко-
гато учениците виждат Христос да ходи по водата. 
Божественият Христов Аз изцяло е потопен в оду-
шевеното човешко тяло и стига до един триумфален 
момент: одухотвореното душевно (астрално) тяло на 
Исус окончателно надраства законите, на които е под-
хвърлено физическото тяло; именно в него се показва 
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сега Христос пред излъчените души на учениците – в 
неоспоримо величие и същевременно в хармонизира-
ща и щурмо-укротяваща нежност. 

Същинското Великденско събитие на третата про-
лет лежи отвъд Голготския час и показва, че Христо-
вата биография не привършва с физическата човешка 
смърт, а само преминава в нова степен на съществу-
ване. Христос се явява пред своите в нов духовно-те-
лесен облик; този, който Той изтръгна от смъртта. Ве-
ликденската победа бе извоювана с огнения блясък на 
последната решителна воля, която още при събуждане-
то на Лазар показа силата си да преодолява смъртта. 

През всичките три години Великденското събитие 
се предхожда от една трассубстанция (преосъществле-
ние). На четвъртъчната тайна вечеря съответствуват 
– в година 31-ва и 32-ра – сватбата в Кана и изхранва-
нето на петтях хиляди. 

Превръщането на водата във вино е все още едно 
природно събитие от по-висш порядък. Космически 
грандиозният Слънчев Аз на Христос навлезе в Зем-
ната сфера и още кипеше в потира на инкарнацията 
преди изцяло да е концентриран като Азово ядро в 
един човек. И както външното Слънце действува вър-
ху растителния свят на Земята за преобразяване и ин-
тензифициране на неговата зрялост, така и Христовият 
Аз увлича цялото си обкръжение навътре към онова 
преобразяване, което Той сам извършва като себе-ин-
карниране. Слънчевият пейзаж на Галилея, нейното 
пролетно сияние, позволиха на тази слънцеподобна 
промяна да се изяви тук в празнична яснота. 

Пред-Великенското събитие на втората година се 
разиграва също в Галилея, в Бетсаида, на брега на Ге-
нисаретското езеро. Обаче сега не външна сила е носи-
тел на изменението. Чудното умножение на хляба из-
раства като един имагинативен образ пред душите на 
всички участници и им позволява да усетят даряваща-
та, изхранващата щедрост на една изцяло християни-
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зирана душевност. Това е тихото средно време на трите 
години, през което космическата любов на Христовото 
Същество се откри в даряваща човечност и доброта. 
Един пророчески образ от бъдещето показа на учени-
ците, че от тях трябва да произлезе такова свещеничес-
ко направление, което ще се превърне в инструмент на 
съвършената Христова любов към човека. 

В третата година, когато предстоеше завършекът, 
през четвъртъчната нощ в Ценакулума настъпи едно 
друго превръщане; то се породи съвсем отвътре, но 
обхвана външните субстанции на хляба и виното. Вът-
решният процес протича в противоположно направле-
ние от това на сватбата в Кана. Тогава Азът на Христос 
влизаше в инкарнация и разкри Себе си като изграж-
даща се в човешки свойства Божественост. Сега този 
Аз, проникнал напълно във физическо тяло – в жертве-
но самоотдаване започва отново да се освобождава от 
физическото тяло и да се разпростира над него. Обаче 
това, което става, е не някакво безкрайно себе-излъч-
ване. Христовата душа – вече напълно човешка – нав-
лиза в по-голямото тяло и отново става Божествена. 
Тя подготвя новата, по-висша степен на инкарнация, 
чийто смисъл ще бъдат смъртта и Възкресението, за-
щото чрез тях цялата Земя ще стане тяло на Христовия 
Земен Дух. Хлябът и виното стават тяло и кръв Хрис-
тови, защото в тях започва превръщането на Земята в 
Слънце. Съкровената тишина на вечерния час в Цена-
кулума е едно углъбяване на победоносното Божие ве-
личие, до което накрая израсна Христовата човечност. 
Сега чудото на превръщането нахлу също и в твърдата 
мъртва земя на Юдея. Вместо ласкавото спокойствие 
на Галилея, Тайната вечеря е обгърната от вражески 
сили – дебнещи и готови на всичко. 

Четиридесетте дни, през които Възкръсналият поу-
чава апостолите, също имат своите съответствия в двете 
предходни години. Към първия Великденски празник с 
неговата храмова драматичност, спада и духовният раз-
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говор, който Никодим – телесно освободен „нощем” 
– води с Исус. В това свръхсетивно наставление Исус 
поучава Никодим с едно неоспоримо превъзходство. 

Поученията на Възкръсналия през четиридесетте 
след-великденски дни бликат от онази победа, която Той 
извоюва с преминаването си през една човешка съдба. 

Съответствие не липсва и през средната година. 
То се съдържа в една подробност, разказана в 7-ма гла-
ва от Йоановото Евангелие, малко след изхранването 
на петтях хиляди и след ходенето по водата. Впрочем, 
то е изместено от след-великденското време в епохата 
на Михаил и чрез това завършекът на драмата добива 
войнствена безпощадност, вместо благост и доброта. 
Исус се явява на шатроразпъването в Йерусалим, макар 
и с физическото си тяло да остава в Галилея. (Според 
обичайните преводи, излиза, че след като Исус каза на 
братята си, че не иска да отиде в Йерусалим, Той про-
меня решението си и отива „не явно, а някак си скри-
том” (7,10). Изразът „In occulto” на латински всъщност 
означава „по окултен, скрит” начин, в свободно от тя-
лото състояние). Исус присъствува на шатроразпъва-
нето в Йерусалим с такава духовна интензивност, че 
на всички там се струва, сякаш Го виждат и чуват те-
лесно. Враговете не успяват да Го уловят. В храма Той 
изговаря думи, които са определящи за средната годи-
на: „Който вярва в Мен, из неговата утроба ще потекат 
реки от жива вода” (7,38). (В немския превод – „реки 
от водата на живота” – бел. прев.)

7. Христос и Ангелите

Щом докоснем темата за Христос и Ангелите, целият 
образ на Исусовия живот във всичките моменти и сте-
пени на Небесно-Земното Му превръщане, се изпълва 
с едно цветисто и топло сияние. 
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Модерният човек живее с такова светоусещане, в 
което за Ангелите не остава никакво място. Той е скло-
нен само епизодично да повярва в тях – без да вижда 
своята нелогичност – единствено, когато го връхлетят 
настроенията по Коледните празници или спомените 
от собственото детство. И сега той открива, че може би 
принадлежи към самата същност на Евангелията, щото 
в тях винаги да става дума за Ангелите. В действител-
ност обаче, Евангелията са изпълнени не само с една 
пределна духовна екзактност, съобщавайки за ангел-
ски явления само на подготвените за свръхсетивното 
души: те са извънредно пестеливи откъм изгледите, в 
които ни открехват живота на свръхсетивните сфери. 

Главната част от Ангелското царство обхваща 
живота на Исус извън времето между Кръщението в 
Йордан и Голгота. Ангели предизвестяват бащата на 
Йоан и Йосиф – бащата на Соломоновия Исус, както 
и майката на Натановия Исус. Оповестяващо се носи 
небесното войнство над пастирите в полето край Вит-
леем. През тази пастирска нощ в началото имаме само 
едно Ангелско Същество. После всички Ангелски Йе-
рархии отведнъж се събират около „Ангела Господен”. 
Празнична светлина – проникваща през всички небес-
ни царства – съпровожда раждането на детето в скал-
ната пещера. Космическо детство и радост властвуват 
в ангелското предверие на Коледното събитие. 

Гробът при Голгота в ранното утро на Възкре-
сението – както и яслите при Витлеем – е облъхнат 
от светлината на едно богато ангелско откровение. Но 
тук липсва онази приветливост, която ликуваше око-
ло детето. Един сериозен звук израства пред нашия 
вътрешен слух; от тук идва и строгата дискретност, 
с която Евангелията бързо дръпват завесата, за да я 
разтворят отново. Винаги има отворени души, чиито 
съдби ги правят такива, че ангелските явления да им 
бъдат съобщавани. Има само едно предизвестие, кое-
то напира от Ангелите към човеците: изживяването на 

11. Трите години
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жените край гроба е само предзвучието на Великден-
ската мистерия. Те известиха своите изживявания на 
учениците и ги подготвиха. Дори и само чрез това, че 
четиримата евангелисти назовават по различен начин 
откриващите се Ангелски Същества, ни кара на пред-
чувствуваме, че в действителност те ни превеждат 
през различни йерархични пластове. От тези различ-
ни назовавания: „Ангел Господен” (Мат.), „двамата 
мъже” (Лука), „момъкът” (Марко), „двамата Ангели” 
(Йоан) разбираме, че всеки път ние сме насочвани 
към различни опитности – които и в пространство-
то, и във времето – ни представят едно напредващо 
развитие. Всеки път жените проникват с една крачка 
по-дълбоко към вътрешността и същността на гроба. 
(Мат. 28,2; Марко 16,2; Лука 24,2; Йоан 20,12).

Както по Рождество, така и по Възкресение, въ-
веждащото ангелско предверие е не друго, а йерар-
хично наситената периферия на събитието. И в двата 
случая Христовото Същество не е само – и по Коледа, 
когато се носи над току-що роденото човешко тяло, и 
по-късно, когато изтръгна за това положено в гроба 
тяло сияйния образ на Възкресението. И в двата случая 
то е в центъра на едно множество от Ангелски Същест-
ва, обкръжаващи го като истинска аура от концентрич-
ни кръгове. Чрез първото приближаване до началото 
на инкарнацията и после отново, чрез новата по-вис-
ша степен на инкарнация, която разкри победата над 
смъртта, цялата йерархична периферия на Христовото 
Същество ще бъде въвлечена в Земния свят. 

В по-нататъшния ход на Великденските съби-
тия, Ангели се появяват само един, единствен път. И 
наистина, в тези фигури, отбелязани като „двамата 
мъже”, се долавя по особен начин мъжествено-съзре-
лия характер, който прие йерархично откровение през 
Великденския полюс на Христовата съдба. Това е при 
Възкресението на Христос: образът на Възкръсналия 
– понесен над облаците – изчезва от погледите на уче-
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ниците, и те виждат двамата мъже в бели дрехи, и при-
емат от тях вестта за устремения в бъдещето процес на 
Христовото откровение. 

Вътре в трите години Евангелията с голяма предпаз-
ливост и много пестеливо отварят пролуки към ангелс-
ката периферия на Христовото Същество. Ангелският 
мотив се появява само в началото и края на трите години, 
като че ли с това двете „извънредни” състояния трябва 
да бъдат особено изтъкнати. Този факт е показателен и 
потвърждава всичко, което ние наблюдавахме досега от-
носно степените на Христовото човекоставане. 

За пръв път виждаме Христос обкръжен от Ангели, 
веднага след Кръщението в Йордан. Току-що встъпили-
ят в Земно-човешка Азова степен Христов Аз е посрещ-
нат от подвеждащите сили на противника. Извършва се 
тройното изкушение; демоните са съкрушени. 

Първите две Евангелия схващат йерархичната 
мистерия на този момент с кратките думи: „и ангелите 
му служеха” (Мат. 4,11; Марко 1,13). Това обаче, което 
тук просветва, не възниква сега. Танцът на служащите 
Ангели е подхванат още в мига, когато Небето се отваря 
над Йордан; той се полага на Христос в неговия „status 
nascendi”. Художническата традиция открай време има 
пред себе си картината на служащите Ангели в мига 
на Кръщението в Йордан. Върху всички ранно-христи-
янски изображения на тази сцена виждаме, че Ангели 
държат одеждите на Исус, докато Йоан Го кръщава във 
водите на Йордан. Това е имагинативен израз на фак-
та, че сега Христовото Същество сменя небесните об-
вивки на ангелското царство с обвивките на човешкото 
тяло. Самите Ангели са обвивката, която се разтваря в 
полза на човечеството. Йоановото Евангелие ни загат-
ва за йерархичните тайни на това начално състояние 
със смелите думи на Исус към Натанаил: „от сега ще 
виждате Небето отворено и ангелите Божии да възли-
зат и слизат над Сина Човешки” (1,51). Това, което бе 
изречено като обещание за бъдещето, е същевременно 
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и описание на непосредствената опитност от страна на 
Йоан Кръстител и някои негови ученици, които сега 
тръгнаха по пътя на Христос. При Кръщението в река 
Йордан възниква един по-висш порядък; и ние можем 
да кажем, че появата на ангелски мотив в мистерията 
на Богоявлението, е първото голямо вдълбочаване на 
Коледното ангелско откровение. 

Изреченото за Ангелите в края на историята за 
Изкушението има като екзактен хомолог едно съответ-
ствие в края на трите години: Гетсиманската нощ. На 
трикратната Христова среща с противниковите сили в 
скалистата пустиня Юда, е противопоставена Неговата 
самотна борба със смъртта всред градините на Гетси-
мания в нощта преди Разпети петък. Христос отново 
прекрачи в едно извънредно качествено ново състоя-
ние. Обаче, сега не Го облъхна Глорията на превръща-
щия се в човек Бог: след като изпразни до дъно потира 
на човешкото битие, Той пламна в огъня на Богопрев-
ръщащия се човек. В Ценакулума на планината Сион 
започна жертвеното себеизлъчване на Неговото Същес-
тво – когато Той изми нозете на учениците и им даде 
Себе си под формата на хляб и вино. Сега към Него 
приближава смъртта, в която Той бе изоставен дори от 
най-близките си ученици. Тази смърт заплашва да Го 
отвлече преждевременно и то така, че умирането – из-
дигнато от Него в един свободен акт, Го принуждава и 
смъква в оковите на мрачното си царство. Устоявайки в 
борбата, Христос потвърди с кървава пот пълното про-
никване и завладяване на човешкото физическо тяло. В 
този миг Ангелите са около Него: „И яви Му се ангел 
от Небето и Го подкрепяше” (Лука 22.43). Единстве-
но Евангелието на лекаря Лука – който употребява и 
техническия израз „агония” за Христовата борба със 
смъртта, възпроизвежда процеса точно, включително 
и до сферата на физически телесното. Лука разтваря 
завесата, за да съзрем ангелското обкръжение на Хрис-
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товото Същество. Евангелието на Матей загатва за 
същата мистерия само с косвения отблясък на някол-
ко Христови думи. На Петър, който вдига нож срещу 
гонителите, Исус казва „или мислиш, че не мога сега 
помоли Своя Отец и Той ще ми прати повече от 12 ле-
гиона ангели” (Мат. 26,53). В действителност Небето 
Му изпрати Ангели, но те не се застъпиха за Него. Те 
ще Го подкрепят само в борбата Му срещу смъртта. 
Вместо Ангелът на унищожението, който от дните на 
Египет броди в тази пасхална нощ, сега трябва да Го 
обкръжат Ангели на послушанието. 

Ангелската сцена в Гетсимания също не възниква 
сега в този момент. Тя се носи във въздуха още след като 
Христос постигна последната степен на инкарнация. 
Едно загатване за това срещаме в Евангелието на Йоан 
и понеже това Евангелие мълчи за Преображението на 
планината, чудото на Преображението се вплита с вли-
зането на Исус в Йерусалим. Когато Исус влиза в града, 
казва се: „Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас 
от Небето: И Го прославих, и пак ще Го прославя. На 
това народът, който стоеше там, като чу гласа каза: Гръм 
е! Други пък казаха: Ангел му проговори” (Йоан 12:28). 
Това откровение, свързано с влизането в Йерусалим има 
своята реалност във всички пластове на Битието. Прого-
варят и царствата на Земната природа, издигайки – до-
ловимо за целия народ – тътена на гръмотевицата. На 
онези, които смогнаха да вникнат зад булото на сетив-
ния свят, се разкри ангелското обкръжение на Христос. 
И този, който изцяло вникне в чудото на мига, разбира 
новото сияние на Христовия образ, като отражение на 
една висша Божествена тайна. 

Както ангелският мотив при Кръщението в Йор-
дан е Коледен отзвук, така и влизането в Йерусалим и 
Гетсимания са предчувствия за Великдена. Загатва се 
новото величие на Христовото Същество, чийто сми-
съл ще бъде напълно постигнат, едва когато от гроб-
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ния и смъртен мрак бъде изтръгнато духовното тяло на 
Възкресението. 

Ангелското обкръжение на Христовото Същество 
се открива – също еднократно – в кратко и сурово за-
булване, в средата на пътя, по който Христос напредва 
в човекоставането. Когато в планината на Преображе-
нието от ляво и дясно на слънцеподобната Христова 
фигура станаха видими Мойсей и Илия, за пръв път 
се загатна за онези духовни фигури, които в утрото 
на Възкресението се явиха на жените, а и после като 
„двамата мъже с бели дрехи” участвуваха във Възне-
сението. Мойсей и Илия не са нищо друго освен едно 
общочовешко предупреждение, една полупроницаема 
преграда, през която се долавят архангелските духов-
ни очертания. Ние усещаме в едно смълчано величие 
присъствието на Ангелските Йерархии, когато за пръв 
път проблясва светлината на одухотвореното жизнено 
(етерно) тяло, което по-късно ще се сгъсти в светлин-
ното тяло на Възкръсналия. 

В заключение: темата за „Христос и Ангелите” 
може да се превърне за нас в ръководна нишка за изс-
ледване на Христовата инкарнация, и то извън нейните 
степени в трите земни години. Когато накрая Христо-
вото слово все повече израства в апокалиптичната си 
мощ, ние чуваме: Пришествието, Второто Христово 
идване, се предизвестява в определени съотношения 
на Христос спрямо Ангелските Йерархии. Всяка дума, 
която дръпва и отваря завесата пред мистерията на 
Христовото възвръщане, наред с това говори и за едно 
ново откровение на ангелските царства: „А когато дой-
де Син Човешки в славата си и всички свети ангели с 
Него, тогава ще седне в престола на славата Си” (Мат. 
25,31; 16,27; 24,30). В Коледната мистерия на бъде-
щето, Ангелите ще са отново тук. Само че в новото 
откровение на техните сфери ще отеква не Коледната 
прелест, а една Великденска сериозност. Степенната 
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стойност на Христовата инкарнация след Възкресени-
ето ще се състои в това, че с Второто Христово идване, 
целият свръхсетивен свят ще може да бъде възприеман 
отново. Ангелите не са вече изолирани свръхсетивни 
явления. Те представляват тоталността на духовния 
свят изобщо. По времето на Исусовия живот ангелс-
ките явления бяха последните случаи на старото ви-
зионерство, което тогава вече залязваше. Между двете 
Христови събития лежи безсъзерцателната епоха на 
човешката история. След изтичането на двете невиж-
дащи хилядолетия, семето, което тогава беше вложено 
в нивата на Земята и на човечеството, трябва да из-
растне като ново зрящо духовно съзнание. И тогава 
Христос може да се открие като Слънчевия център на 
ангелската сфера. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Степени на Йоан и степени на Петър

Евангелията съдържат някои последователности и те не 
се покриват изцяло с Христовите степени на инкарнация, 
за които говорихме досега. 

Класически пример е поредицата от седемте чудеса 
в първата половина на Йоановото Евангелие:

1. Превръщането на водата във вино 2, 1 – 10
2. Изцелението на сина на царедвореца 4, 46
3. Изцелението на болния при Витезда 5, 2
4. Нахранването на петте хиляди 6, 10
5. Ходенето по морето 6, 19
6. Изцелението на сляпородения 9, 1
7. Пробуждането на Лазар 11, 43
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Това, че тази градация с нейните съответствия в дру-
гите Евангелия и преди всичко Матеевото, не съвпада с 
представените от нас степени на човекоставане, произ-
лиза от обстоятелството, че тя не е така центрирана към 
самата Христова биография, а на първо място бележи ти-
пично оформените етапи по душевния път на отделните 
ученици. 

В своите външни форми 7-те Йоанови чудеса са 
проекция на пътя, който извървя Лазар-Йоан, „ученикът, 
когото Исус любеше”. Този път се докосна най-рано до 
онова развитие, което осъществи самото Христово Съ-
щество в хода на своето човекоставане. Ако обхванем 
съответствията на седемте Йоанови чудеса в Матеевото 
Евангелие, ние ще забележим една твърде отклоняваща 
се метаморфоза: тук пред погледа ни лежат етапите на 
Петровата душа, които по характерен начин се различа-
ват от тези на Йоановия път, а също и от тези на Христо-
вата инкарнация. На това място ние разбираме, как става 
така, че в първите три Евангелия е изтъкана преди всич-
ко една имагинативна образна завеса, обвиваща мисте-
рията на същинския Христов живот и че тя е не първата 
и елементарната, а последната и най-трудна при изра-
ботването на истински възглед за „живота на Исус”. 

В първите три Евангелия ние намираме Христови-
те думи: „Но личба няма да му се даде, освен личбата 
на пророк Йона” (Мат. 16,4). Тези думи винаги с право 
са били схващани като едно предсказание за смъртта и 
Възкресението на Христос. Едно сбъдване на това пред-
варително оповестяване имаме вече при събуждането 
на Лазар. Следователно, ние можем да разбираме пос-
ледното от седемте Йоанови чудеса също и като „знакът 
на Йона”, а предхождащите шест степени – като негова 
подготовка. Това, че смъртта и Възкресението на Хрис-
тос се предхождат от умирането и пробуждането на Ла-
зар, показва колко много се приближават Йоановите сте-
пени до Христовите степени. Фактически пробуждането 
на Лазар в смисъла на представяната от нас Христова 
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инкарнация, е въведение в степента, която се прояви при 
влизането в Йерусалим и която бе завършена в Гетсима-
ния и Голгота. За човекът Петър е характерно, че в своя 
вътрешен път той не смогна да се приближи до знака 
на Йона. Седмата степен липсва. Така че в Евангелието 
на Матей ние намираме съответствията само на първите 
шест чудеса от Йоановото Евангелие. 

Чудото на първата степен, превръщането на водата 
във вино на сватбата в Кана, е една външна проекция на 
Духа, който се трансформира в Аз. Виното се различава 
от водата по това, че са му присъщи не само общокосми-
чески течения, но и Азово сродни и Азово стимулиращи 
сили. Сходството на Йоановия път с Христовия път се 
намира в тази степен, която след встъпването на Христо-
вия път се намира в човешката Азова област, извършено 
при Кръщението в Йордан, се разкри в Кана като един 
още по-напреднал стадий. Едно сигурно съответствие 
на сватбата в Кана вътре в Евангелието на Матей, откри-
ваме в планинската проповед (Мат. гл. 5), доколкото тя 
води от всеобщата духовност на старозаветния закон, към 
Азовата християнска духовност, свързана със свободната 
еднолична сила на решението. Когато едно абстрактно-
алегоризиращо евангелско тълкуване казва: смисълът на 
чудото в Кана бил този, че водата на юдейската религия 
се превърнала във виното на християнската религия, това 
тълкуване всъщност неусетно поставя знак на равенство 
между двете степени – планинската проповед и чудото в 
Кана. Особено в думите: „слушали сте, че бе казано на 
древните... Аз пък ви казвам... (Мат. 5,21-22)”, ясно раз-
познаваме отзвук от първата Йоанова степен. Христос из-
говаря формулата „Аз пък ви казвам” не просто от свое 
име, а в името на един човешки Аз. Степента на закона 
ще бъде заменена от степента на Азовост и свобода. 

Не е трудно да открием Матеевите съответствия 
на изцеленията, за които Йоан съобщава при втората и 
третата степени. Изцелението на сина на царедвореца, 
макар и с характерни различия, е докладвано също и от 
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първите три Евангелия. На изцелението при Витезда 
отговаря изцелението на „разслабения” (Марко 2,4). В 
първите три Евангелия изцеленията претърпяват едно 
особено образно изваяние, при което те са подчертано 
изместени във вътрешността на дома: понеже е невъз-
можно да се доближат през навалицата до Христос, тези, 
които носят разслабения, разкриват покрива и спускат 
носилката с болния при Христос, който говори на събра-
ните там. Ако чудото с втората степен съдържа извою-
ваното равновесие между вътрешния и външния човек, 
то „изцелението в дома” изобразява онази степен, при 
която личностовата душевна вглъбеност ще бъде хармо-
низирана и заздравена. В последна сметка, изцелението 
на разслабения е само телесно въздействие от изречени-
те Исусови думи: „Прощават ти се греховете”. Изцеле-
нието на болния при Витезда също се извършва отвътре 
навън чрез присъщото на Христос обновяване и подсил-
ване на личния човешки потенциал. 

Съдържанието на четвъртата и петата степен е 
еднакво при Евангелието на Йоан и при първите три 
Евангелия (изобщо нахранването на петте хиляди е онзи 
откъс, в който четирите Евангелия най-много се покри-
ват). Тук излиза наяве по неоспорим начин съвпадението 
между етапите на учениците и степените на Христовата 
инкарнация. Намирайки се в средата на седемте Йоано-
ви степени, чудото на изхранването означава крачката от 
личното към свръх-личното. Чудото, при което бе създа-
дена тази общност (на нахранените), се разкри пред съ-
зерцаващите очи на учениците като една ощастливяваща 
перспектива на бъдещето. Те научават за себе си и за 
човеците, всред които трябва да изпълнят апостолската 
си мисия, как да черпят живот от Духа. Че те могат да 
намерят и раздават висшата храна, произлиза от това, че 
Христовият Аз в своя път на човекоставане сега напъл-
но проникна в човешкото душевно тяло. Отсега нататък 
човечеството има пронизаната от Христос душевност, от 
която израства всяка истинска общност. Ходенето по мо-
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рето прибавя силата за устояване в Духа. Евангелието на 
Матей описва как Петър иска да тръгне срещу ходещия 
по водата Исус, как тук пътят на ученика се докосва до 
пътя на Христос. Изцелението на сляпородения (Йоан 
9,1) като съдържание на шестата степен е външно отра-
жение на онзи вътрешен процес, който можем да окачес-
твим като проглеждане в Духа. 

В своята изповед при Кесария Филипова Петър пос-
тига един отблясък от тази степен. Исус поставя въпроса 
за кого е смятан Той от хората и от учениците. Тогава 
от Петровата душа спонтанно се откъсва признанието: 
„Ти си Христос, Синът на Живия Бог” (Мат. 16,16). На 
което Христос отговаря: „Блажен си ти Симоне, син Йо-
нин, защото не плът и кръв са ти открили това, а Моят 
Отец, Който е на небесата” (Мат. 16,17) и потвържда-
ва, че тази Петрова изповед е бликнала от едно макар 
и моментно душевно вглеждане. Силата на Христовия 
въпрос отключва вътрешното око на Петър и пред свет-
кавично израстналата му душа се разкрива истинският 
облик на Христос, както по-късно в планината на Пре-
ображението. (Това, че Петър ще бъде наречен „Син 
на Йона” показва; той е взел според силите си участие 
в „личбата на Йона”. Не случайно малко преди това в 
същата глава срещаме Христовите думи за „личбата на 
Йона”.) Марковото Евангелие потвърждава еднаквостта 
на степените между Петровата изповед и изцелението на 
сляпородения, като го вмъква между чудото на изхран-
ването и сцената в Кесария Филипова (Марко 8,22). 

Непосредствено преди Петровата изповед Исус за-
почва да поучава учениците в тайната на предстоящото 
преминаване през смъртта и Възкресението. Оповестя-
ва се и финалната седма степен. На това място Петър 
отказва и разочарова. Предизвестието за страданието 
на Христос откъсва от него предотвратяващите думи: 
„Господи, това няма да ти се случи”. И Христос, кой-
то току-що бе потвърдил небесния произход на неговата 
изповед, сега трябва да му каже, че тези думи са едно на-



172

шепване от Сатаната. Вместо да премине – както Лазар-
Йоан – с Христос през смъртта и Възкресението, Петър 
потъва в глухата нощ на Христовото отричане. Неговата 
Христова изповед (Мат. 16,16) означаваше близост до 
Йоан. Веднага след това обаче трагично се разкри него-
вата близост до Юда. 

Седемте Йоанови степени имат своето отражение 
също и в седемте тайнства:

Кана Аз-ставането Кръщение
(планинската 
проповед) 

Синът на  Равновесие Конфирмация
царедвореца м/у вътре
 и вън

Витезда  Вътр. усилване Изповед
(разслабеният) (опрощ. на греховете)  

Изхранване Живот от Духа Причастие
на 5,000 

Ходене по морето Устояване в Духа Венчаване

Сляпороденият  Проглеждане в Духа Посвещав. в
(Петр. изпов.)  свещеник 

Пробуждането  Новораждане в Духа Тайнство на
на Лазар  смъртта

Сравнението между Йоановите и Петровите сте-
пени може да хвърли светлина върху важни тайни на 
християнската история. Изповедта при Кесария Фили-
пова означава за Петър постигането на онази степен, 
върху която ще му се отреди свещеническото поръче-
ние. Христос отговаря на Петър и казва: „Ти си Петър, 
върху този камък ще издигна Аз моята църква”. Христи-
янското свещеничество ще възложи първия голям етап 
от християнското развитие не на Йона, който стигна до 
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пълно посвещение в Христос, а на Петър, който като 
„камък” наистина притежаваше носещите елементарни 
сили на земно-свързаната човешка природа, който, оба-
че по Христовия път можа да достигне само до една не-
съвършена степен. Причината за неговото отпадане пред 
прага на седмата степен се състои в това, че той не можа 
да направи докрай решителната крачка, водеща от тре-
тата към четвъртата степен. С него цялото историческо 
Петрово християнство остана в плен на трите долни сте-
пени. Имагинативно първата степен може да се опреде-
ли като „крачка от морето към сушата”. Относно втората 
и третата степен следва крачката „към вътрешността на 
дома”. Четвъртата и сега именно петата степен предпос-
тавят отново да бъде направена крачката „от дома към 
морето”. Третата степен, която се разиграва „в дома” е 
всъщност личното християнство. При четвъртата степен 
се присъединява свръх-личният и учредяващ общност 
елемент, което е загатнато в мистерията на „нахранва-
нето”, в тайнството на хляба и виното. Макар и това 
тайнство да беше поверено на Петровото християнство, 
то ще постигне истинския си смисъл и пълно въздейс-
твие, едва когато изгрее Слънцето на Йоановото хрис-
тиянство. До тогава чудото на четвъртата степен остава 
смалено и в плен на третата степен. Получаването на 
причастието засяга по-скоро личното спасение на душа-
та; учредяването на една общност стои по-горе. И така, 
всички останали тайнства, които спрямо Йоановите чу-
деса съответствуват на 4-тата до 7-та степени, остават в 
плен на третата. Стремежът към лично спасение на ду-
шата владее всичко, но той е оправдан само до третата 
степен. Човек гради погрешно, ако не израстне доста-
тъчно над себе си, а този е именно Йоановият път. Едва 
когато Петровото време бъде сменено от Йоановото, ще 
стане възможно едно човешко постигане на всички Йо-
анови степени. Знакът на Йоан ще стои тогава открит за 
всеки човек. 
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ГЛАВА ПЕТА

УЧИТЕЛЯТ ХРИСТОС

1. Христология

Християнството не е ново учение. Неправилно се 
разбира Христос, ако Той бива разглеждан само като 
велик учител, който е основал християнската рели-
гия. Шелинг е изразил това основополагащо начално 
познание в берлинските си лекции върху „Философия 
на митологията и откровението” с класическото из-
речение: „Истинската същност на християнството е 
само и изцяло в личността на Христос. Христос не е 
основателят, Той е съдържанието на християнството.” 
Разбира се, за християните Христовият образ е извор 
на висша мъдрост, както и извор на висша любов и 
космическа сила. Но в последна сметка християнст-
вото би имало все пак само човешки произход, ако 
то бе дошло само като едно ново учение в света, то 
се различава от всички други религии чрез характе-
ра на своите събития и факти, защото то се основава 
изключително на това, че веднъж едно Същество не 
от човешка сфера, а от висшите Божествени царства, 
и при все това именно като човек дойде на Земята и 
внесе в Земния свят една висша Божествено-косми-
ческа сила. 

През последните интелектуалистични столетия 
възгледът, че „учението на Христос” представлява 
същността на християнството, можа да възникне бла-
годарение на това, че думите и речите на Исус заемат 
твърде значително място в Евангелията. Но една не-
разрешима задача е, думите, речите и съдържащото се 
в тях така наречено учение на Исус да бъде логически 
изведено от факта, че съдържание на християнството е 
самото Същество на Христос. 



175

Всяко истинско християнско учение е христоло-
гия. В миналите епохи тя черпеше от изворите на ста-
рата инстинктивна мъдрост, която все повече угасваше, 
втвърдявайки се в догматично и безплодно мислене. В 
далечно бъдеще обаче, тя отново ще се превърне във 
велика и свободна светлина на познанието и то колко-
то по-живо се разпростре човешкото мислене високо 
над сферите на сетивното възприятие в реалностите 
на един Божествено-духовен свят. Ако обаче самото 
Христово Същество е съдържание на християнското 
учение, ние трябва да се научим навсякъде чрез думи-
те и речите на Исус да проникваме в тези христоло-
гични тайни. Това, което досега беше схващано като 
„учение на Исус”, е в основата си себеразкриване на 
Христовото Същество. 

Външно погледнато, Евангелията ни показват 
главно два вида Христови действия: поучителни думи 
и изцеления. От най-голямата важност е да проумеем, 
че те двете като такива са разбираеми само от Исусова-
та човечност, а не направо като резултат и откровение 
на Божественото Христово Същество. В сцената с 12-
годишния Исус при храма, Евангелията ни показват, 
че в лицето на момчето Исус – и то далеч да е приет 
Христовия Аз при Кръщението в река Йордан – е про-
повядвал един велик учител на човечеството. Един по-
ток на открояваща се мъдрост е струял от Исус, дори 
и преди неговата 30-годишнина, когато става носител 
на Христовото Същество. От мига, в който започват 
трите години на същинския Христов живот, всяка дума 
и поучаване на Исус са много повече от висша човеш-
ка мъдрост – чрез всяка Исусова дума блясва Божест-
вената същност на Христос. Точно така стоят нещата 
и с изцеленията, за които ни разказват Евангелията. 
Апокрифните Евангелия също изразяват тази истина, 
когато изобщо не се занимават с чудотворните изцеле-
ния, приписвани на детето Исус. Исус от Назарет би 
станал един велик лечител на хората, дори и без оно-
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ва преобразяване, което се извърши при Кръщението 
в Йордан. Не напразно човешкото име Исус означава 
„Лечител”, „Изцелител”. Много често е дори трудно да 
се подчертае, каква заблуда би било, ако крепим вярата 
в Божествеността на Христос не с друго, а с чудотвор-
ните изцеления. Щом Исус от Назарет прие Христос, 
предишните благородни въздействия се обвиха с една 
безкрайно по-голяма космически-Божествена тайна. 

Евангелията на Матей и Марко проследяват два-
та родословни корена на Исусовото Същество, които 
провидението вплете в чудно единство, подготвяйки 
инкарнацията на Христос. Тези Евангелия ни насочват 
първо към едно чисто човешко разбиране на Исусовите 
думи и изцеления. По-късно в насочващите думи ще 
се открие мъдростта на Соломоновия Исус, а при из-
целенията Христос ще може да си служи с хармони-
зиращата лечебна сила, каквато притежава душата на 
Натановия Исус.

Ние трябва да вложим усилие и в думите, и в 
речите на Исус, както те са били изговорени между 
Кръщението в Йордан и Голгота, да различим гласа на 
Христовото Същество, господството на Логоса, на ми-
ровото Слово. Когато казваме, че Евангелията са „Бо-
жие Слово” това обикновено важи за Исусовите думи, 
но да възприемаме Христовите думи в Исусовите думи 
ще бъде един от пътищата за постигане на личната 
опитност, че Евангелията са наистина „Божие Сло-
во”. Нито една Исусова дума не е изговорена просто 
с намерението да внесе в света нови познания. Всяка 
дума е фермент за превръщането на света в един нов 
свят. С всяка дума, жест и действие на Исус се разк-
рива Божествената същност, която определяме с име-
то Христос. Гласът на Христос звучи в говоренето на 
Исус и във всяка дума, колкото и привидно различно да 
е съдържанието, се излива мистерията на Христовото 
себе-разкриване. 
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2. Теологични проблеми

Когато новата протестантска теология, която бе изгу-
била Христовия аспект – отправяше поглед единстве-
но към Исусовото учение, тя неизбежно трябваше да 
се изправи пред поредица от неразрешими проблеми и 
противоречия. Тя беше стигнала пред такъв кръстопът, 
където Евангелието или трябваше да бъде напълно из-
губено, или отново преоткрито. Един от тези проблеми 
беше несъмнената стилова разлика, която можеше да 
се установи не само между отделните Евангелия, но 
преди всичко в закодираните вътре Исусови думи. 

Поставени изцяло и само в една човешка пер-
спектива на евангелски събития ние не бихме могли 
да си представим как един човек, дори и да е бил с 
такова извисяващо се величие, би могъл да говори в 
два толкова различни стила. Вярваше се, че тези две 
стилизации могат да се обяснят с различния словесен 
подход на Исус към учениците и към останалите хора. 
Накрая се стигна до заключението, че само първите 
три Евангелия съдържат „истинското слово на Исус”. 
В действителност тези думи звучат по съвършено раз-
личен начин в първите три Евангелия и в Евангелието 
на Йоан; налице са и други по-фини различия в повес-
твованието на Матей, Марко и Лука. 

Би било погрешно, ако просто пренебрегнем про-
тиворечията и проблемите, които възникват тук. Ние 
трябва да напредваме и да се стремим към словото на 
Христос, което звучи в думите на Исус, към гласа на 
Логоса. Само така привидните противоречия в чети-
рите Евангелия ще се превърнат в извори на задълбо-
чено познание и изживяване. В отделните Евангелия 
думите на Исус са в различна степен транспарентни за 
откровението на Христос. От тях като от четирите не-
бесни посоки се носи и звучи Словото, пра-словото на 
Битието, самата висша духовна същност на Словото. И 

12. Трите пътя
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тъкмо в това се състои значението на Йоановото Еван-
гелие – чийто смисъл в продължение на дълго време бе 
изгубен за протестантската теология – че тук чрез чо-
вешкия говор непосредствено ехтят дълбочината и ве-
личието на Христовите звуци. Матей чува и докладва 
словото най-вече като учение, а Йоан – непосредстве-
ното собствено съобщение на Христовото Същество. 

Друг проблем за новата теология възниква, щом 
вниманието бъде насочено върху големите речеви ком-
позиции, в които например Евангелието на Матей об-
хваща думите на Исус. Приемем ли, че Евангелията 
целят едно директно външно докладване въз основа на 
спомени и предания, ние се чувствуваме задължени да 
повдигнем въпроса дали Исус е казал тази или онази 
дума действително в тази връзка и в този момент. Така 
например планинската проповед – един цял сборник 
от сентенции, както я възпроизвежда Матеевото Еван-
гелие – е в биографично отношение немислима. Раз-
съждавайки така, човек е склонен да припише на еван-
гелистите свободно изнамерени и произволни компо-
зиционни принципи, според които те са били длъжни 
да подредят поученията и живота на Исус. При таки-
ва възгледи и особено при подценяване на Йоановото 
Евангелие относно биографичната му вярност, неиз-
бежно е, цялото здание да се разклати опасно. 

Но и тук би било погрешно да затворим очи пред 
проблематиката, която повдига новата теология. Но 
също и тук заплашващата загуба може да се превърне в 
изненадваща печалба. Именно там, където композици-
онните тайни на Евангелията особено изпъкват, занап-
ред ще видим как чрез думите и действията на Исус се 
открива самото Христово Същество. Става така, сякаш 
един магнит привлича разпръснатите наоколо железни 
частици. При това концентриране възникват фигури, 
които независимо от формата на отделните частици да-
ват представа за очертанията на магнита. Става понят-
но защо композиционният принцип в Евангелието на 
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Матей е така поривист и логичен в своето въздействие. 
Йоановото Евангелие, което осветлява Христовото съ-
битие отвътре, включително и до биографичните под-
робности, не се нуждае в същата степен от средствата 
на композицията. Погледът на Матей при това е насо-
чено изцяло към човешкия преден план на Христовото 
събитие. 

Това не цели обаче, както протестантската теоло-
гия приема за първите три Евангелия, едно външно док-
ладване: в много по-голяма степен този поглед черпи от 
едно свръхсетивно съзерцание. И там, където Христова-
та съдба води до особени възлови точки в Исусовия жи-
вот, там Христовата същност действува от подосновите 
като силен и невидим магнит, позволяващ възникването 
на неповторими композиционни кристализиции. 

3. Рамката на притчите

Особеното внимание към притчите на Исус е едно 
ценно наследство от времето, когато от Евангелия-
та беше приемано само „човешкото учение на Исус”. 
Всъщност притчите дават една жива представа за на-
чина, по който Исус е разговарял с хората по време на 
тихите си странствувания. Външно погледнато, това са 
били все скромни, естествени сцени; броят на слуша-
телите едва ли е надхвърлял стотина. Обаче чудното и 
свободно образно изваяние на притчите ни позволява 
все пак съдружно да усетим простора и дълбочината 
на незначителните събития, вложени в тях. 

В отправените към народа притчи, Христовото 
Слово постига своята най-голяма човечност, най-го-
лямата си близост до човека. И ние виждаме, че Исус 
се придържа към притчите дори тогава, когато търси 
повод да подсили въздействието на Словото Си, било 
то в интимните разговори с учениците, било то в стъл-
кновенията с противниците. 
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Макар и притчите да са по-скоро човешката Ису-
сова страна на Христовото Слово, ние сме застрашени 
от пълно неразбиране, ако не ги четем в христологич-
на светлина. Истински притчи съществуват само под 
едно открито небе. И ако в областта на духовното човек 
признава само мислите и не знае за реалностите и съ-
ществата на един по-висш свят, той стига най-много до 
абстрактни алегории, но не и до истински притчи. Така 
протестантската теология на последното столетие, ма-
кар и да се отнесе с откривателска радост към притчи-
те, тя всъщност не ги разбра. Това важи и за забележи-
телния двутомен труд на Адолф Юлихер, „Притчите на 
Исус”. Той се обявява против алегоричното тълкувание 
на притчите, каквито той среща навсякъде в ранната те-
ология. Той намира за несъответствуващо на Исусовия 
характер и на Евангелието, щото от сгъстените образи 
на притчите да се извлича някакъв сбор от мисли. Във 
всяка притча той вижда онагледяването на една голяма 
идея. По отношение на основната идея, чиято илюст-
рация спрямо него е притчата, отделните подробности 
трябва да се изоставя като маловажни. При това, той 
взема предвид и несъответствията в някои подробнос-
ти Юлихер многократно стига до извода, че повечето 
притчи са израз на една и съща идея и нарича например 
притчата за съкровището в нивата и за скъпоценната 
перла „параболни двойки”. „И двете онагледяват една 
и съща мисъл: как заради големите блага всеки трябва 
с радост да изостави (ако изобщо ги притежава) – по-
малките... стреми ли се към небесното царство, човек 
изоставя всичко. Чрез тази параболна двойка Исус драс-
тично насърчава своите последователи към пълна и ра-
достна жертвоготовност пред неизмеримите богатства 
на небесното царство, при това без да влиза в полемика 
с общественото очакване на Юдея”. 

Едно такова схващане може да проникне толко-
ва малко в истинската същност на притчите, колкото 
и алегоричното тълкуване. Алегоричното тълкуване 
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иска да извлече от символа известен сбор от мисли. 
Това схващане на Юлихер се ограничава върху една 
основна мисъл. Образите остават произволни. За една 
основна идея е възможно да бъдат открити много об-
разни притурки. Излиза, че Исус е искал отново и от-
ново да заостри една и съща идея у хората. 

Едва когато притчите се четат под едно открито 
небе, тоест при такова светоусещане, което предугаж-
да реалния свръхсетивен свят, чак тогава се разкрива 
техния смисъл и тяхната Божествена необходимост до 
най-малката подробност. 

Едно мисловно тълкувание ще бъде не само из-
лишно, но ще изглежда и неуместно. Човек трябва да 
се научи „да остане при образите”, вместо с абстрактни 
мисли да работи за разрешаване на образа, на символа. 
Образът не е илюстрация на една мисъл, а израз и име 
на една свръхсетивна действителност. „Всичко преход-
но е само една притча.” Който познава свръхсетивната 
действителност, той може да разчита азбуката на ми-
налите съществувания. Те дават сведения за царството 
на Духа. Последният и най-съкровен зародиш на всяка 
Исусова притча е винаги Христовата Същност. Дори и 
когато притчите изглежда на първо място да разкриват 
само общите закони на душевно-духовния живот, те в 
последна сметка са все пак себеразкриването на Хрис-
товото Същество. Това ще изпъкне съвсем ясно, когато 
извън отделните притчи съзерцаваме последиците от 
образа и композиционните фигури, които притчите об-
разуват съвместно в различните Евангелия. 

За да развием у себе си усет към христологичес-
ката стойност на Исусовите притчи, най-добре е да 
се обърнем към Евангелието на Марко. То съдържа 
само четири притчи. При това, три са разположени 
една до друга и се падат в началото на Христовата де-
ятелност. Те имат за декор слънчевия свят на Галилея. 
Четвъртата принадлежи към сериозния заключителен 
акт в драмата; в Юдея, в Йерусалим, тя е като захвър-
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лена в лицето на враговете. И трите притчи в четвърта 
глава:

- за сеяча
- за самоизрастващите посеви
- за синаповото зърно

обгръщат тайните на зараждането, на зародиша, на се-
мето. В смисъла на Марковото Евангелие те ни под-
тикват да схванем духовното като състоянието на едно 
семе. Новите първични духовни импулси ни донасят 
опитности, които отначало са като зародиши. Те биха 
могли да отворят очите ни и за законите, на които е 
подчинена всяка истинска духовност: тогава христоло-
гичният смисъл в тях е налице. 

С човекоставането на Христовото Същество в 
Земното ядро е всадено едно небесно семе. Тук, в райс-
кия кът на Галилея все още е жив споменът за Старо-
то Слънце. А сега Галилея – самата тя сякаш притча 
– ни изпълва с предчувствие за новото съзидание, чий-
то зародишни сили бяха вложени в цялото Земно би-
тие. Особено тихата притча за самоизрастващото семе 
(Марко 4,26), която принадлежи към характерното бо-
гатство на Марковото Евангелие, е изпълнена от наст-
роението на космическия импулс и вдъхва смелост за 
една велика планетарна надежда. 

Юдейската притча за злите лозари
в началото на 12-та глава е по-скоро приключва-
не на сметките с идейното минало на човечеството, 
отколкото събуждане на предчувствия за бъдещето. 
Господарят на лозето е изпратил вестители за всич-
ки времена, които да получат „плода на лозето”. Хо-
рата обаче забравят, че всичко, което те държат като 
свое притежание, е само повереното им Божие благо 
и убиват вестителите. Тук тази строга притча прелива 
в предсказание за непосредствено предстоящото съ-
битие. Христос заявява в лицето на враговете, как те 
ще постъпят с Него. Но Той предрича и залеза на тех-
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ния свят. С ужасяваща яснота тази Исусова притча се 
влива в едно собствено съобщение на Христос, в едно 
Христово себеразкриване. 

Композиционната фигура, която свързва Марко-
вите притчи, е не само елементарна, тя е фундамен-
тална. Ако последваме нишката, която води от първите 
три притчи към тези за злите лозари, пред нас още вед-
нъж се явява една от тайните на Христовата Същност. 
Първите три ни отвеждат на нивата, където зърното 
израства за ежедневния хляб. Последната притча се 
разиграва в лозето, където от гроздовите зърна ще се 
изстиска виното за гроздовия сок. 

Когато Марковите притчи ни водят от хляба към 
виното, те разкриват полярната двойственост на зем-
ната субстанция. Нея Христос назовава „Моето тяло” 
и „Моята кръв”. Тази Негова жертвена връзка с цялата 
Земя трябваше да разберат учениците в Гетсимания. И 
така, ако отделните притчи са изпълнени с Христовото 
себеизвестяване, то в своята цялост Марковите притчи 
потвърждават това още веднъж по един забележителен 
начин. 

4. Притчи по пътя

С това ние намираме същевременно и първия ключ към 
притчите от Евангелието на Лука. То съдържа най-го-
лямото богатство от притчи. На пръв поглед изглежда 
невъзможно, в това свръх-обилно богатство да откри-
ем някаква фигура, която да внася ред. После обаче, 
виждаме, че притчите на Лука имат общо начало и общ 
край с притчите на Марко. В началото стои притчата 
за сеяча, в края – тази за злите лозари. Също и прит-
чите на Лука в своето единство се вместват вътре в по-
лярността на хляба и виното; както и Евангелието на 
Марко, ние поемаме един път, който води от тайната на 
хляба към тайната на виното. 
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Един поглед върху общата структура на Евангели-
ето на Лука показва, че притчата за сеяча и тази за ло-
зарите не са просто начало и край на една равномерно 
напредваща поредица. Те са като две подпорни ъглови 
колони, между които се разгръщат същинските притчи 
на Лука. Евангелието на Лука има три съставни части. 
То не съпоставя Христовия живот във велика двойст-
веност на галилейската си и юдейска част, както това 
правят Матей и Марко. Наистина, то започва в Гали-
лея и води към Юдея, обаче неговата по-голяма средна 
част е изпълнена от „голямото пътуване”. Тогава ние 
виждаме Исус и учениците „по пътя” от Галилея към 
Юдея. Обилието от притчи се пада именно в тази част 
на Евангелието. Единствено първата и последна прит-
ча лежат „извън пътя”. Исус дава притчата за сеяча в 
Галилея, преди да предприеме „голямото пътуване”. 
Притчата за лозарите, Той изговаря в Юдея, в мястото 
на „решението”.

Една част от Лукановите притчи е запечатана 
дълбоко в съзнанието на християнството. Те пораждат 
един тон, който предизвиква безкрайно родна и бла-
готворна душевна атмосфера. Притчи като тези за ми-
лосърдния самарянин, за изгубената овца и изгубения 
син са връхни точки в съкровеността на това Еванге-
лие. Тук властвува един елемент, срещу който ничие 
сърце не може да се заключи. Най-дълбоки тайни на 
любовта се разбулват и ни обгръщат в сърдечната си 
топлота. Впрочем, измежду Лукановите притчи има и 
такива, които от стари времена са изправяли човечес-
твото пред тежки загадки, и поради това са останали 
извън популярните християнски представи. Като при-
мер можем да посочим само притчата за неправедния 
домоуправител, която се намира между класическата 
Луканова притча за изгубения син и за богатия човек 
и бедния Лазар. 

Ние откриваме ключа към единството на Лукано-
вите притчи едва тогава, щом ни стане ясен компози-
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ционния принцип, разгръщащ се между двете крайни 
притчи. Извън галилейската и юдейската притча, всич-
ки останали се разиграват „по пътя” и като степен на 
пътя те са съставна част от наставленията, които Хрис-
тос дава за вътрешния път на душата. Златната верига 
на пътните притчи е изплетена от две нишки. В зави-
симост от принадлежността си към тях, една притча 
следва друга в постоянно редуване. Поради това пос-
ледователността от образи е проникната от едно рав-
номерно вдишване и издишване. Едната поредица от 
притчи има за своя тема: любовта. От тези притчи бли-
ка свидната неописуема прелест на Лукановото Еван-
гелие. Другата поредица, която се преплита с тази, има 
за своя тема: Молитвата. Притчите, които принадлежат 
към молитвеното поучение, представят постоянното 
вдишване. Срещу тях като уравновесяващ глас се изди-
гат притчите за истинското любовно усърдие. Те са из-
дишването. Само този човек, който в молитва и меди-
тация вдишва, е в състояние – хармонично издишвайки 
– да отдаде любов от най-дълбоката си същност. 

И така, първата пътна притча веднага разкрива 
всеотдайната любов към ближния. Тя ни показва как 
самарянинът, макар и нееднородец, има повече любов 
към пострадалия, отколкото свещеника и левита, кои-
то така да се каже служебно са длъжни да упражняват 
човеколюбие. Първата молитвена притча: за молещия 
приятел е подготвена по разностранен начин. Шест 
пъти Лука ни показва в своите предхождащи части 
молещия се Исус. Винаги молитвата е предусловие и 
отделяне към особено откровение на Христовото Съ-
щество. Така първата молитвена притча: за молещия се 
приятел е вече подготвена. Досега Евангелието на Лука 
ни показва шест пъти молещия се Исус. Молитвата ви-
наги е предусловие на Христовото себеизвестяване. 

Лука ни показва молещия се Исус при Кръщени-
ето в Йордан, когато Небето се отваря (3,21), след из-
целението на прокажения (5,16), преди формирането 
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на апостолския кръг (6,12), преди Петровата изповед 
(9,18), преди Преображението (9,28). И накрая, кога-
то пътят от Галилея към Юдея е вече поет, отново се 
казва, че Той се оттегля, за да се моли (11,1). И щом се 
връща при учениците, те Му казват: „Господи, научи 
ни да се молим, както и Йоан научи учениците си”. С 
това те предизвикват и самото поучение за пътя: Исус 
дава на учениците си „Отче наш”. Тази молитва ведна-
га след това отеква в притчата за молещия си приятел 
(11,5), която вдъхва истински кураж за преодоляване 
на вътрешната боязън и за развитието на непоколеби-
мо упорство в медитивния стремеж. 

Между притчата за милосърдния самарянин и 
тези за молещия се приятел, като по-нататъшна подго-
товка за молитвеното обучение, се разиграва сцената, 
при която Исус пребивава в дома на сестрите Мария 
и Марта. Марта, в своята любеща угриженост, е една 
разновидност на това, което по друг начин се прояви 
в образа на самарянина. Мария обаче, в съвършено-
то спокойствие на медитативната си отдаденост към 
Христовото Слово, ни показва онези вътрешни изво-
ри, от които любовта на сърцето единствено получава 
истинност и постоянство. Образът на сестрите сплита 
първото звено от двете вериги притчи – тези на лю-
бовта и тези на молитвата. Поредицата притчи, която 
започва със самарянина, продължава с притчата за бо-
гатия човек (12), за смокиновото дърво (13), за кваса 
(13), за голямата вечеря (14), за изгубената овца и из-
губения син (15), за богатия човек и бедния Лазар (16), 
за фарисея и митаря (18). От друга страна, притчата за 
молещия приятел е последвана от молитвените притчи 
за будните слуги (12), за синаповото зърно (13), за под-
реждането около трапезата (14), за строежа на кулата 
(14), за изгубената драхма (15), за нечестния домоуп-
равител (16), за молещата вдовица (18), за поверените 
10 мнаси (19). 
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Галилея

1. за сеяча (8)

ПЪТЯТ

           ЛЮБОВ             МОЛИТВА
  2. самарянинът (10)   3. молещият приятел (11)
  4. богатият човек (12)   5. будните слуги (12)
  6. смокиновото дърво (13)   7. синаповото зърно (13)
  8. квасът (13)   9. подреждането около 
       трапезата (14)
10. голямата вечеря (14) 11. строежът на кулата (14)
12. изгубената овца (15) 13. изгубената драхма (15)
14. изгубеният син (15) 14. нечестният 
       домоуправител (16)
16. богатият човек и  17. молещата се вдовица (18)
      бедният Лазар (16)
18. фарисеят и митарят (18) 19. поверените 10 мнаси (19)

Юдея
20. за лозарите (20)

Чрез закономерността на вдишването и издишва-
нето, която властва между двете вериги в Лукановите 
притчи навлиза не само подвижност, но и яснота. По 
този начин ние намираме вярното звучене и разграни-
чаване в поредицата от три притчи в 15-та глава: за 
изгубената овца, за изгубената драхма и за изгубения 
син. Досега тези три притчи са били схващани най-вече 
като вариации на една основна мисъл. Обаче при това 
се поражда един труден проблем. Любовното чувство 
на пастира, който изоставя 99 овце, за да търпи изгубе-
ната е също така спонтанно и чисто, както и любовта 
на бащата, към „блудния” син, оказала се по-голяма и 
възторжена от тази към другия, който никога не бе се 
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отклонил от пътя на правдата. Друго е обаче душевно-
то състояние на жената, която претърсва докрай къща-
та, за да намери изгубената драхма. Изгубената монета 
не може да доведе до същото любовно усещане, както 
изгубената овца и изгубения син. При погрешно схва-
щане на трите притчи като една цялост, човек лесно 
може да бъде тласнат до преклонение към външната 
земна собственост, или направо към обожествяване 
на парите. Загадката се разрешава веднага щом ние 
видим, че също и тази тройна формация от притчи е 
проникната от ритъма на вдишване и издишване. Меж-
ду двете притчи от поредицата на любовта е вместена 
такава, която се отнася до медитативната работа вър-
ху собствената душа. Задача на личното медитативно 
упорство е да издирва монетата, която е образ на онзи 
Азов център на нашата собствена същност, без който 
човек изгубва очертанията си при все че се намира в 
своята душа. 

Суровата притча за неверния домоуправител ще 
стане също разбираема като една притча за законите на 
медитативната работа. В живота може да бъде безко-
ристен и изпълнен с любов само този, който има кура-
жа да отстоява своя свещен егоизъм, защото този егои-
зъм е необходим като постоянна грижа за медитацията. 
Ако човек приеме неверния домоуправител като обра-
зец за поведение във външния живот, той неизбежно се 
оплита в безогледна себичност. Обаче обърне ли човек 
обратно тази целеустременост и проницателност – за 
определени периоди от живота си – в служба на меди-
тацията, той спечелва вътрешната сфера и спомагащи-
те сили, за да устоява в живота с по-голяма любов и с 
много по-мощна духовност. 

Последна от притчите по пътя е тази за поверени-
те 10 мнаси. Тъкмо тя е притчата, която би довела до 
най-големи злини, ако човек я приложи непосредстве-
но в живота. В продължение на много столетия, поради 
неправилното ú схващане църковните проповеди доп-
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ринасяха по-скоро за угасяване на душевните сили. 
Притчите на Матей за съкровището в нивата и 

за скъпоценната перла, както и Лукановата притча за 
нечестния домоуправител, или пък общата у двамата 
евангелисти притча за поверените 10 мнаси, чрез не-
разграничаващото им прилагане довежда до усилване 
на религиозния егоизъм и до религиозно украсяване на 
земния ламтеж за богатства. Чрез притчата за повере-
ните 10 мнаси, могат да се оправдаят всякакви фор-
ми на лихварство и „търгашеско християнство”. Оба-
че тази притча не напразно стои в края на Лукановия 
път. Тя е венецът на молитвеното поучение. В нейния 
имагинативен език са загатнати онези духовни органи, 
всадени в човешката природа, обаче те не ползват чо-
века, защото той не ги е пробудил и развил чрез молит-
ва и медитация. Съвременната култура цени развити-
ето и упражняването само на онези сили в човешката 
същност, които имат отношение към земното. Човек е 
обучаван в пресметливост, организаторска разсъдли-
вост, техническа сръчност. Дремещите в дълбочината 
на душата органи за Божието съзерцание не само, че 
не се усъвършенствуват, но изобщо са предадени на 
забрава. Теолозите на всички християнски вероизпове-
дания изграждат една теория, стояща в пълна противо-
положност с притчата за поверените 10 мнаси; теория, 
според която всяко вътрешно изживяване трябва да се 
предостави на Божията милост, а да се работи над соб-
ствената душа е нещо второстепенно. 

Стига да възприемем по този начин Лукановите 
притчи, те ни стават достъпни и открити за пулсира-
щото в тях себеизвестяване на Христовото Същество. 
В притчите на любовта диша космическо-Божествена-
та любов, която е самата същност на Христос. Тук се 
разкрива онази висша сила, която действува зад изце-
ленията на Исус. Евангелистът Лука е лекар и поради 
това особено склонен да описва Христос като Спаси-
тел. По-важното обаче е, че Лука беше отворен за кос-
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мическата лечебна сила на любовта, която чрез разка-
заните от него притчи пулсира в тях дори по-силно и 
по-стоплящо, отколкото изцеленията над болните. 

Поредицата от молитвени притчи също е изпъл-
нена с тайните на Христовото себеизвестяване. Всъщ-
ност това, което душата вдишва – упражнявайки се в 
молитва – не е друго, а субстанцията на самото Хрис-
тово Същество. Само чрез това, че издишвайки актив-
но душата застава в света, тя може да бъде един инст-
румент и орган на космическата любов, т.е. отново да 
се превърне в душевната субстанция на Христос. 

В някои места на молитвените притчи искрата на 
Христовото себеизвестяване проблясва много силно. В 
притчите за будния слуга и поверените 10 мнаси проз-
вучава мотивът за второто идване на Христос; тези 
притчи ни дават да разберем, че тук Христос по непос-
редствен начин говори за себе си. Той е Господарят, 
който предава дома на слугите, и който щом отново се 
върне, ще оцени тяхната будност. Той е царят, който 
връща поверените мнаси на слугите. За известно вре-
ме Той се е отделил от тях, за да завладее едно друго 
царство и сега за верен ще признае само онзи, който е 
разбрал, че повереното богатство трябва да се укрепва 
и умножава. 

Още много би могло да се говори за това, как тай-
ните на Христовото себеизвестяване стоят навсякъде в 
задния план на Лукановите притчи. Тук е посочен само 
един пример. На много места Лукановият път съдържа 
под формата на притчи – отражения на важни етапи, 
които в другите Евангелия са описани под формата на 
събития. Взаимно си принадлежат Лукановата притча 
за богатия човек и бедния Лазар, и Йоановото събитие, 
което наричаме пробуждането на Лазар. В притчата 
богатият моли за това да бъде върнат в земния живот 
за духовно поучение и предупреждение на хората. Тази 
молба ще му бъде отказана. По-късно обаче, самият 
Христос призовава Лазар от царството на мъртвите 
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в нов земен живот. Противоречието тук се разрешава 
единствено чрез различията във времето. По време на 
притчата, развитието не беше напреднало още до онази 
зрелост, която позволи на Христос да изрече край гро-
ба във Витания могъщите думи: „Лазаре, излез вън!” 
(Йоан, 11, 43). 

Подобно съотношение цари и между притчата за 
смокиновото дърво и проклятието над смокиновото 
дърво, което Исус извършва – както и пробуждането 
на Лазар – в началото на последната, решителна борба. 
Притчата за смокиновото дърво, като една от Лукано-
вите притчи за любовта, излъчва едно чудно Божестве-
но снизхождение, изчакване, едно примирение. Гради-
нарят скланя господаря на лозето, който иска отсичане 
на безплодното дърво за търпение в продължение на 
още една година. Добродушието на притчата е в ярко 
противоречие със загадъчната строгост, с която Исус в 
дните на влизането си в Йерусалим прокълна смокино-
вото дърво. Също и тук загадката се разрешава посред-
ством различията във времето. Моментът, в който Исус 
прокълнава смокиновото дърво, е отдалечен с една го-
дина от притчата. Срокът, измолен от добротата и сниз-
хождението на „собственика” е вече изтекъл. Притчата 
за смокиновото дърво ни насочва към търпелива любов 
спрямо старите духовни сили, доколкото съществуват 
още някакви изгледи те да дадат плодове. Непосредст-
вено след това, притчата за синаповото зърно, която е в 
поредицата молитвени притчи, указва в същото време 
за насаждането на нови духовни сили, и че само с най-
скромно и незабележимо начално упорство е възможно 
да се носят духовните грижи. И така, преплитането на 
Лукановите притчи в събитийните факти на Христова-
та съдба ни показва, че в тях Христос – макар и косве-
но – говори винаги от самия Себе си. 
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5. Притчите и думите „Аз съм”

Йоановото Евангелие не съдържа притчи. Това е едно 
от основанията, което подтиква теолозите да мислят, 
че Йоан произволно е редактирал думите и речите на 
Исус. Наистина, отсъствието на притчи в четвъртото 
Евангелие несъмнено поставя читателите пред един 
труден въпрос, който накрая ни довежда до познани-
ето, че Йоан изобщо е показал един друг пласт в сло-
вото на Христос, различен от този на първите трима 
евангелисти. Обаче тук всъщност не се касае за едно 
пълно отсъствие. В действителност притчите напълно 
имат своите Йоанови съответствия. И след като схва-
нем това, ние сякаш внезапно и в сияйна светлина виж-
даме това, което пред очертанията на притчите само 
трептеше зад една тънка, прозрачна завеса. Йоановите 
паралели на притчите ние имаме в Христовите седем 
думи „Аз съм”; настойчивото им изтъкване се пре-
върна във важна съставна част от жизненото дело на 
Фридрих Рителмайер:

1. Аз съм хляба на живота
2. Аз съм светлината на света
3. Аз съм вратата
4. Аз съм добрия пастир
5. Аз съм възкресението и живота
6. Аз съм пътят, истината и живота
7. Аз съм истинската лоза
Пред тайната на Христовото себеизвестяване, ко-

ето витае навсякъде из притчите, сега отпадат всич-
ки прегради. Образите, които са вложени в думите 
„Аз съм”, служат непосредствено като знак за самия 
Христов Аз. Наистина думите „Аз съм” имат също и 
своя общочовешки смисъл. Те са валидни за истинския 
висш Аз, който просветва също и вътре в човека. И ние 
бихме възпроизвели точния смисъл на абстрактното 
обръщение, ако преведем така: „Азът е хляба на живо-
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та” и така нататък. Но тези думи „Аз съм” получават 
един съответствуващ и верен за човека смисъл, само 
защото след човешката инкарнация на Христос мис-
терията извоюва своето обиталище. Ако един човек е 
действително носител на своя истински висш Аз, тога-
ва Христос е вътре в него, и той може да отнесе думите 
„Аз съм” към себе си, защото те важат за живеещия в 
него Христов Аз. 

Седемкратно повторените думи „Аз съм” хвърлят 
светлина и върху общата композиция, която имат прит-
чите на Марко и Лука. Тук всичко стои между хляба и 
виното. Тайната, която едва прозира през поредицата 
от притчи, начеваща от сеяча и завършваща с лозарите, 
е напълно разкрита в думите „Аз съм”, започвайки от 
думите за хляба и завършвайки с тези за лозата. 

Ако бихме наблюдавали по-точно, ние бихме от-
крили още доста осветляващи подробности, които ид-
ват от последователността на „Аз съм” – думите и ко-
ито обуславят вътрешната прогресия на притчите при 
Марко и Лука. Както при Лука „пътят” се разгръща 
между двете гранични притчи, така и тук между ду-
мите „Аз съм” за хляба и за виното стоят и думите „Аз 
съм пътя”. И когато при Марко след първата притча 
идват думите за светлината от светилника (4,21-22), те 
биха могли да ни изглеждат като отблясък на казаното 
след първото „Аз съм”, а именно, „Аз съм светлината 
на света”. 

Наред със седемте фундаментални думи „Аз 
съм”, в Евангелието на Йоан има още седем места, къ-
дето особеният Христов звук на „Аз съм” отеква не 
иносказателно и в притчи, но все пак пределно ясно 
(4,26; 6,20; 8,18; 8,23; 8;58; 13,19; 18,5-8). Тези дру-
ги „Аз съм” – думи образуват заедно една фигура, из-
пълнена с многозначителна симетрия. Трите средни 
обръщения, намиращи се в 8-ма глава – са отправени 
като войнствени думи срещу враговете. „Аз съм, Кой-
то свидетелствува и Отец, Който Ме е пратил свиде-

13. Трите години
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телствува за Мене”. „Вие сте от тия, които са долу, 
Аз съм от ония, които са горе; Вие сте от този свят, 
Аз съм не от този свят”, „Преди да е бил Авраам, Аз 
съм”. Тези три реплики към противника са обградени 
от две обръщения, които сочат към интимни преживе-
лици и ситуации на учениците. При ходенето по мо-
рето, Исус прогонва ужаса, който завладя учениците 
с величественото: „Аз съм, не бойте се!” При измива-
нето на нозете и преди своята смърт, Исус им говори 
с безкористно бликаща любов: „Отсега ви казвам това 
нещо преди да е станало, та когато стане, да повярва-
те, че то е: Аз съм”. Цялата поредица думи „Аз съм” 
има за своя рамка – в началото и в края – отново сло-
восъчетанията „Аз съм”, но този път те са отправени 
към външните хора и отразяват с разтърсваща сила 
извънредните състояния, в които се намира Христос 
след Кръщението в Йордан и после отново непосредс-
твено преди Голготската смърт. И двата пъти смелост 
и мощ нахлуват в свръхчовешка мярка. При Яковови-
те извори Христос позволява на самарянката да види 
в Него Месия. Тя казва: „Зная, че ще дойде Месия, 
който се нарича Христос”. А Исус отговаря, Аз съм 
Месия, който разговаря с тебе (4,26). И ако в началото 
това беше отзвук от великия статус насценди, из който 
Христос изговаря „Аз съм” на един външен човек, то 
накрая „Аз съм” е огнената мощ, която Христовият Аз 
достига през последното инкарниращо и разжарено 
слизане във физическата телесност: и три пъти отек-
ва от нея „Аз съм”. Христос проговаря на гонителите 
в Гетсимания, за да го познаят, но когато казва: „Аз 
съм”, те рухват на земята (18,6). Така действува този 
неповторим и могъщ сигнал за човечеството. 

И няма по-ясно доказателство за това, че в Йоано-
вото Евангелие чрез човешкото Исусово слово пробива 
гласът на самия Христос от тези 2 х 7 думи „Аз съм”, 
които изригват като Божествен огън от това Евангелие. 
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6. Притчи за народа, за учениците, за враговете

Евангелието на Матей е почти толкова богато на прит-
чи, колкото и това на Лука. Тук ние също намираме 
двете притчи за сеяча и за лозарите. Обаче те нямат 
тази композиционна роля, както е при Марко и Лука. 
Притчата за лозарите не оформя завършека, а е трета 
преди края. Това е във връзка с факта, че в Матеево-
то Евангелие изобщо властвува друг композиционен 
принцип. Тук всичко е изкристализирало до последна 
степен. Един минерално-архитектоничен формиращ 
принцип определя структурата, която Евангелието има 
в своя цялостен вид. Органично-растежният характер 
на космически настроеното Марково Евангелие и Бо-
жествената одухотвореност на Лукановото Евангелие, 
отстъпват в полза на по-острите контури. Затова пък 
притчите на Матеевото Евангелие ни издигат до едно 
прецизно разграничаване на нещата, което накрая се 
оказва решително необходимо за вникването във всич-
ките думи и речи на Исус. 

Евангелието на Матей съдържа два пъти по седем 
притчи. Първата седмица е плътно вместена в 13-та 
глава. Вторите седем притчи се намират в цялата зак-
лючителна част на Евангелието от 18-та до 25-та глава. 
Първата група обхваща притчите:

1. за сеяча
2. за плевелите всред пшеницата
3. за синаповото зърно
4. за кваса
5. за съкровището в нивата
6. за скъпоценната перла
7. за рибарската мрежа
Първите четири притчи са изпълнени от свобод-

ното дихание на природата и от нейните закони на 
растежа. Те са сродни не само по съдържание, но и по 
настроение с трите Маркови притчи, които ни дават 
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представа за органичния растеж на духовните сили и 
особено за растежа на Христовия импулс. После оба-
че се вмъква един съвсем друг елемент. Притчите за 
съкровището в нивата и за скъпоценната перла може-
ха да се превърнат така често в обект на проповеди, 
само защото проблемите в тях бяха по навик пренеб-
регвани. Поведението на човека от притчата за съкро-
вището е във висша степен отблъскващо. Когато той 
намира златото, отново го заравя и премълчава пред 
собственика на нивата подбудите си, за да я купи. 
Собственикът дава нивата на една цена, но поради 
скритото съкровище би могъл да вземе много пове-
че. Ако притчата се схване по земному, тя ни описва 
една измама. И само ако религиозното настроение и 
мисълта за небесното царство издигнат човека малко 
над земните отношения, тази притча ще се прибли-
жи към душата му: и все пак неизбежно е, че нещо 
от егоизма на онзи, който укрива съкровището, ще се 
промъкне във всяка душа. Аналогично стоят нещата и 
в притчата за скъпоценната перла; ако се схване без 
необходимото разграничение, тя предизвиква егоис-
тично отвръщане към задълженията пред живота и 
един изключителен интерес към собственото душев-
но благополучие. 

Наред с ключа за разбиране на композицията, 
Евангелието ни дава в ръка и средство за наложител-
ните съпоставки и разграничения. Първите четири 
притчи са дадени в съвършено различна ситуация, от-
колкото последните три. Те са народни притчи. Исус е 
пристъпил от дома към морето и говори на народа от 
амвона на рибарската лодка. В цялото Евангелие тук 
ние се намираме на едно такова място, където отчет-
ливо ще бъде направена крачката от фамилното кръвно 
родство към новото духовно родство. 

Непосредствено преди това е сцената, при която 
Исус определя учениците си като истински свои срод-
ници. Предстои нахранването на петте хиляди, което се 
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превръща в празничното утвърждаване на новия прин-
цип за съпринадлежност. Външната крачка от дома 
към широтата на морския бряг е само миниатюрно от-
ражението на голямата вътрешна степен, която току-
що ще бъде извоювана. След четирите народни притчи 
Исус се връща у дома (13,36), разтълкува на учениците 
някои от публичните притчи и им разказва последни-
те три притчи, започващи с тази за съкровището и за 
перлата. Тези апостолски притчи представляват едно 
интимно наставление, което в никакъв случай не е така 
безусловно, както поучението на народа край езерото. 
Съдържанието на трите апостолски притчи ни показ-
ва как сега – в дома – отново ще бъде направена вът-
решната крачка от сушата към морето: съкровището се 
намира в земната нива, перлата – на морското дъно, а 
пълната мрежа – в отвъдния бряг на морето. 

Съществено и важно е, че трите апостолски прит-
чи започват веднага от една плоскост, която предпоста-
вя преодоляването на егоизма. Описаните в тях проце-
си не биха могли вече да бъдат схващани в обикновен, 
земен смисъл и по този начин да остават неразбирани. 
От тук нататък те представляват имагинативни образи 
на вътрешните душевни процеси. Най-добре можем да 
онагледим техния смисъл, ако по един екстремен на-
чин ги схванем от висша гледна точка и ако най-вече ги 
свържем с изживяванията, които човешкото същество 
има след смъртта. 

След смъртта душата се взира обратно към Земя-
та, и Земята ú изглежда като нива. И ако един привър-
шил земен живот е протекъл в смисъла на великите 
Божествени цели пред човечеството, сега от мрака на 
нивата просветва едно златно съкровище. За да го въз-
приеме душата обаче, в нея трябва да се пробуди коп-
нежът отново да живее на Земята и от там да продължи 
подетия стремеж към Духа. От такава гледна точка се 
установява ясно, че в действителност притчата иска да 
изрази едно най-съкровено утвърждаване на Земята и 
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на земните задачи. Обичайното религиозно-егоистич-
но тълкуване на притчата означава пълно изопачаване 
на нейния смисъл. 

В по-нататъшната си съдба след смъртта, душа-
та се потопява дълбоко в морето на душевния свят. На 
неговото дъно, тя намира перли само в зависимост от 
това дали на Земята тя е преминала и устояла в изпита-
нията на болката и страданието. Също и във външната 
природа перлата е плод на болка, която мидата изпитва 
от проникналото в нея чуждо тяло. Копнежът да прите-
жаваме скъпоценната перла, означава последното „Да” 
към трудностите, които земната съдба носи със себе си 
и веруюто, признанието, че страданието е същинската 
подемна сила на съдбата. 

Накрая, в своето след-смъртно развитие душата 
достига до истинската си духовна родина на отвъдния 
бряг. Тук тя е под строгото пресяване и отделяне на 
това кое в нея е годно за бъдещето и кое не, и душата 
израства само тогава, когато нейния стремеж по съкро-
вището в нивата и по скъпоценната перла се превръща 
в господствуваща сила. 

Естествено, трите апостолски притчи не се обръ-
щат само към живота след смъртта. Те са валидни за 
всеки истински стремеж на душата към Духа, стремеж, 
който сам по себе си е вече едно свръхсетивно възп-
риятие. Учениците, след като им се дадат тези прит-
чи – ще се намерят в пътя на едно духовно развитие. 
Ясното разделяне между народни и апостолски притчи 
ни учи на едно разграничаване, каквото ние трябва да 
правим в цялото Евангелие. Всичко, което Исус говори 
на учениците, трябва да се разбира по друг начин от 
това, което Той казва на народа. От тук насетне преоб-
ладаващата част от думите и речите на Исус принадле-
жи към интимните наставления на учениците. 

Втората група от седем притчи в Матеевото Еван-
гелие съдържа следните притчи:
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1. За голямата и малката вина (18,23-35)
2. За еднаквото възнаграждение при нееднаква работа 

(20,1-16)
3. За двамата сина на лозето (21,28-31)
4. За пратениците на господаря (21, 33-44)
5. За царската сватба (22,1-14)
6. За пеете разумни и петте неразумни девици (25,1-13)
7. За поверените таланти (25,14-30)

В тази поредица няма повече народни притчи. В 
тях продължава апостолското поучение. Само в средна-
та част то се прекъсва. Между първите две и последни-
те две апостолски притчи стоят три притчи, разказани 
на противника. Те са като запратени в лицето му преди 
последната и решителна духовна битка. 

Втората група от седем притчи е обградена от една 
сложна рамка. Най-напред в първата и седмата, ние 
сме предупредени за предстоящите страдания (18,34 и 
25, 30). Втората рамка е образувана от думите за тайна-
та на Второто Христово идване (16,27 и 25,31-33), при 
Матей славата на повторното Христово идване също 
ехти с нарастваща сила в поредицата от притчи. Преп-
литането на двете теми: тази за разгласените страда-
ния и тази за Второто идване, ни дава да разберем, че 
притчите се отнесат за пътя, който човечеството има 
да премине между Първото и Второто идване на Хрис-
тос. 

Една трета рамка, която се разполага около седем-
те притчи се състои от други два образа: пастирът с 
изгубената овца и пастирът, който същевременно е и 
цар и отлъчва овцете от козите (18,12 и 25,32). Тези два 
образа си принадлежат взаимно. Те стоят като мощни 
символи за поучението пред входната и изходна порта 
по възкачващия се храмов път. Отначало виждаме пас-
тира, който обединява, а накрая – пастирът, станал цар 
и като такъв: отлъчващ и разделящ в мигове на сери-
озна решителност. Между тези два образа лежи бога-
тата откъм изпитания история на Азовия човек, която 
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трябва да бъде премината между Първото и Второто 
Христово събитие. Образът на изгубената овца показва 
трагичната необходимост на пробудения за Аза човек 
да се отдели и откъсне от гарантираната сигурност на 
стадото. Любовта на пастира обаче възстановява един-
ството между Азовите човеци, между онези, които се 
причисляват към Него. Накрая общността на Азовите 
човеци стои не под водачеството на любещия пастир, а 
под водачеството на строгия цар, от чиято същност се 
излъчва най-висшето духовно величие на Азовостта. 
Тук именно духовете се разделят. 

Отначало тайната на Христовото себеизвестява-
не не изпъква така открито в поредицата от Матеевите 
притчи, както в тези на Марко и Лука, или пък в Аз-
думите на Йоановото Евангелие. Кристалната компо-
зиция на първото Евангелие няма същата транспарент-
ност. И толкова по-драматичен пък е апокалиптичният 
пробив на тази тайна в края на вторите седем притчи. 

Обозрем ли цялостно двете вериги на Матеевите 
притчи, ние откриваме, че и тук също е налице арката, 
която в своя стремителен полет загатва за пътя от хля-
ба към виното. Началото на първите седем притчи е об-
разувано от три притчи за зърното. Втората поредица 
съдържа три притчи за лозето (2-ра – 4-та притча). От 
първата към втората група ние сме поведени сякаш от 
сферата на космическия растеж, където цари всеобх-
ватната същност на хляба, навътре в зоната на Азовото 
развитие. То стои под знака на виното, напредва през 
заблуждения и грях, и принуждава хората да пият от 
потира на изпитанието и страданието. И тук, зад пос-
ледователността на притчите, ние предусещаме като 
смисъл на цялото човечество – Онзи, който можа да 
преобрази хляба и виното в Свое тяло и в Своя кръв. 

Последна от трите притчи за лозето е тази за лоза-
рите, които накрая убиват сина на собственика. В тази 
притча Христос говори вече недвусмислено за Себе си. 
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Последните две притчи са като едно голямо завършва-
що платно; там духовете се разделят. Интимното апос-
толско наставление намира тук своето коронясване, а 
Христовото себеизвестяване пробива неудържимо. Съ-
щевременно, думите, в които Христос говори за Сво-
ето Второ идване набират все повече сила. Тези думи 
са вплетени навсякъде във втората верига от притчи. 
И ние виждаме как двете последни причи с апокалип-
тична мощ се издигат към темата на Второто идване. 
Притчата за десетте девици и за поверените таланти 
са истински притчи за Второто идване. Пред новото 
Христово откровение ще устои само този, който е вло-
жил усърдие за опазване на вътрешната душевна свет-
лина (притчата за девиците) и за развитие на духовните 
съзерцаващи органи (притчата за поверените таланти). 
Прониквайки през бойната зона на трите противнико-
ви притчи, Исусовите насочващи думи вземат апока-
липтични размери. И накрая, в последната картина при 
разделянето на овцете и козите, ние чуваме Христос да 
говори за Себе Си в такъв Азов стил, който напомня 
Йоановите „Аз-съм” – думи, за да ги надрасне в прис-
тъп на войнствена смелост: „понеже сте направили 
това на един от тези най-скромни мои братя, на Мене 
сте го направили; понеже не сте направили това на ни 
един от тези най-скромните, и на Мене не сте го нап-
равили (25,40 и 45). Така Матеевите притчи, накрая се 
вливат изцяло в една апокалиптична христология. 

7. Планинската проповед и Апокалипсисът  
на Елеонския хълм

На две места Матеевото Евангелие в своята остро очер-
тана архитектоника обединява Исусовите думи в голе-
ми речеви композиции. Именно те са, които доведоха 
теолозите до възгледа, че евангелистите произволно 
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са подредили избрани ръководни мисли на Исус. Ста-
ва дума за планинската проповед в началото на трите 
Христови години и за големия апокалипсис на Елеон-
ския хълм непосредствено преди заключителния акт 
на цялата драма (24-25 гл.). При Лука тези две вели-
чествени обобщения са разпръснати в средната част на 
Евангелието и са значително съкратени. Тук ние нами-
раме многобройни думи, които при Матей имат своето 
място вътре в двете големи композиции. 

Първата крачка към разбирането на планинската 
проповед и апокалипсиса на Елеонския хълм се със-
тои в това, да приложим онова екзактно разграниче-
ние, което познаваме от изграждането на Матеевото 
Евангелие. Особено планинската проповед: досега тя 
е все погрешно разбирана, защото се отминава факта, 
че тя е първото интимно наставление на учениците. Тя 
не е отправена към народа и усилието да се изведе от 
нея една „система на Исусовата етика” може да доведе 
само до съдбоносни заблуждения и измамно преуве-
личение. Чрез сентенциите на планинската проповед 
учениците в никакъв случай не ще бъдат насочени към 
особено вътрешно развитие като предпочетени измеж-
ду мнозинството; в много по-голяма степен чрез тях те 
ще бъдат подготвени за тяхната свещеническа служба 
пред човечеството. Като скрижали със златни правила 
за свещеническа мисия – така трябва да се разбира пла-
нинската проповед. Както и в трите последни притчи 
на 13-та глава: там ние вземаме под внимание, че като 
условие се представя една степен на разбиране, която 
се извисява над общочовешкото съзнание. Класичес-
кото изречение: „На този, който би искал да се съди с 
тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дре-
ха” няма претенцията да бъде просто едно правило за 
общо етично поведение, то означава много повече: све-
щенически човек е само този, който не се стреми един-
ствено да задоволява настоятелните молби на хората, а 
този, който отдава себе си на другите и се превръща за 
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търсещия брат в закриляща, топла обвивка, в мантия, 
в „горна дреха”. Въпреки това, планинската проповед 
се отнася и към народа, тоест към човека изобщо. Този 
е и смисълът на въвеждащото изречение: „И Исус като 
видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, 
учениците му дойдоха при Него. И като отвори уста-
та си, поучаваше ги, казвайки:” (5,1-2), тоест изгледът 
на народа като стадо без пастир подтиква Исус да за-
почне обучението на учениците. Повеждайки ги към 
пътя на свещеничеството, Той подготвя времето, кога-
то стадата отново ще имат своите пастири. Народът не 
чува наставлението, обаче от това, което Исус говори 
на учениците, се задвижват такива могъщи вълни, че 
хората са обхванати до дъното на душата си от чувст-
вото, че става нещо, което се отнася и до тях. Ето защо, 
в края на планинската проповед, Евангелието казва: 
„И когато свърши Исус тези думи, народът се чудеше 
(немски превод: „беше вън от себе си!”) на учението 
Му, защото ги поучаваше като един, който има власт, а 
не като техните книжници” (7,28-29). 

По-новата теология може и да има право, като 
твърди, че думите на планинската проповед – в тяхна-
та грандиозна концентрация, дадена им от Матеевото 
Евангелие – не са изговаряни пред учениците в точно 
определен момент от Исусовата биография. Отделните 
сентенции по-скоро биха могли да бъдат обобщения от 
поучението, дадени през по-големи периоди от време. 
Въпреки това, би било погрешно да мислим, че Матей 
произволно е предпочел подобното на катехизис сли-
ване на сентенциите. На свръхсетивното възприятие, 
от което произтича Матеевото Евангелие, несъмнено 
планинската проповед се разкрива като едно компактно 
цяло. Тук ние имаме един от най-съществените примери 
за това как в съзнанието на евангелистите действуват 
взаимно два пласта на възприемането. Предният възп-
риятен пласт е насочен към отделните подробности на 
това, което се случва в кръга около Исус. Задлежащи-
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ят, задният пласт е насочен върху самото Христово Съ-
щество. И именно то действува тук като невидим, обаче 
непреодолимо силен магнит, който събира отделните 
думи в една цялостна фигура и който с приковаваща 
мощ изгражда от тях новите духовни скрижали. 

Искаме ли да се доближим до тази тайна, то нека 
да си представим: пред душата на Матей се разгръща 
картината на онзи миг, когато Христос подтикнат от 
осиротялото човечество, започва особеното обучаване 
на учениците. Вихър прогърмява в Христовата душа. 
Още веднъж пламва цялото Божествено величие на „из-
вънредното” състояние, в което се намираше Христос 
веднага след Кръщението в Йордан. Това проблясва-
не на Божествената първична мощ вътре в Христовото 
Същество, обаче не се възприема пряко от евангелис-
та. То остава на втори план. Духовно-природната му 
мощ се разкрива само косвено, при което богатството 
от свещенически наставления се слива в едно внуши-
телно общо платно. Чрез интензивния тоталитет на 
планинската проповед е загатнат един образ: обнове-
ното изживяване от Синай. Като от една природна сила 
и власт беше говорила Божествеността от Синайската 
планина към Мойсей, който чрез това стана основател 
и водач на едно важно направление и то бе поето от 
една част от човечеството. Сега от планината на про-
поведта духовната пра-мощ на Христос говори към 
„първородните” синове на новото свещеничество. 

Ние трябва да усещаме и разбираме апокалипти-
ката на Елеонския хълм в подобен вид, както и Матей я 
възпроизвежда в своето мощно обхващане. Външният 
планински връх, на който Христос поучава учениците 
и тук показва вътрешната върхова точка от развити-
ето и откровението на Неговото Същество. Ако пла-
нинската проповед възниква от повторно оповестилия 
се „status nascendi”, то апокалиптиката на Елеонския 
хълм вече произтича от “status moriendi”, от изявилата 
се воля за жертва на Голгота. Христовото Същество е 
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проникнало така дълбоко в земната инкарнация, че то 
отново се приближава до едно атмосферно-космическо 
безтелесно състояние. Сега пред нас е не вече Божес-
твеност, която да напредва в човешката инкарнация, а 
една човечност, нажежена от Христовия огън, едно из-
ригване на мощен огнен сигнал. 

Апокалипсисът на Маслиновата планина израст-
ва от борбата. Влизането в Йерусалим и очистването 
на храма като две големи предизвикателства – са вече 
отминали. Войнствените разговори с противниците, 
които оправят към Исус въпросите за естеството на 
Неговата сила, за данъка, както и въпроса на садукеи-
те, приключват. Трите противникови притчи за двамата 
синове в лозето, за злите лозари и за царската сватба 
блясват като размахнат меч в тази духовна борба. Нак-
рая възникват грандиозните съответствия спрямо нача-
лото на планинската проповед. Деветте жалейни вика 
(„Горко вам” – 23,23), които Исус изрича над фарисеи 
и книжници са точно насрещни думи спрямо деветте 
„блаженства” (5,3), с които Исус започва свещеничес-
ката подготовка на учениците. Жалбата за Йерусалим, 
като един обречен на унищожение град, е противопо-
ложен отглас на изречената тайна за небесния Йеру-
салим. „Не може град, построен върху планината, да 
остане скрит”. 

Сега Исус напуска арената на борбата и заедно с 
учениците си се изкачва към тихия връх на Маслино-
вата планина. Войнствената мощ на словото се прев-
ръща в апокалиптично визионерство към бъдещето. В 
същото време Христовото себе-известяване пробива 
и надхвърля всяко поучение. В душевно-пробуждащи 
съзерцания на учениците се отварят времената, през 
които ще се изпълни Второто идване на Христос. И 
накрая, апокалиптиката на Елеонския хълм замира с 
двете притчи за завръщането – за десетте девици и за 
поверените таланти. Прощалният поглед съзира разде-
лението на духовете. 
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Както планинската проповед бе предизвикана от 
състоянието на народа – изоставен и без водачи, така и 
Апокалипсисът на Елеонския хълм идва от обречения 
на погубване храм (24,1-2). Цялото бъдещо развитие 
на човечеството ще има за цел, всред беди, вълнения 
и бури, да изгради един нов храм. Този храм ще бъде 
самият Христос. 

8. Йоановите прощални речи

В Йоановото Евангелие няма директни паралели и съ-
ответствия спрямо планинската проповед и Апокалип-
сиса на Елеонския хълм. Отсъствието на непосредствен 
апокалиптичен елемент в Йоановото Евангелие изпър-
во би трябвало да ни озадачи. Обаче на местата, в ко-
ито първите три Евангелия възпроизвеждат апокалип-
тиката на Елеонския хълм, тук ние имаме прощалните 
Исусови речи, облъхнати от безкраен небесен покой; 
голямото интимно поучение, което Исус бе отредил на 
учениците, след като бе измил нозете им и след като ги 
бе дарил с хляба и виното. Въпреки съвършено различ-
ното настроение, което цари тук, Йоановите прощални 
речи са едно реално съответствие на Апокалипсиса от 
Елеонския хълм. Сякаш Йоан напълно извлича бойния 
тътен на Апокалипсиса навън от своето Евангелие, за 
да го прибави в една отделна и особена книга. И колко-
то по-дълбоко сме проникнати от цялостната структура 
на Евангелието на Йоан, толкова по-ясно разбираме, че 
неземният покой на прощалните речи в никакъв слу-
чай не идва от само себе си, а произлиза изключително 
от извоюваната победа на онзи борбен елемент, който 
пронизва цялото Евангелие. 

Първите три Евангелия водят от сферата на спо-
койствието в сферата на решителната борба. Простран-
ствено-ландшафтният декор на това развитие е предс-
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тавен с еднократния преход от Галилея към Юдея. В 
Йоановото Евангелие, чиято арена от самото начало 
пулсира между Галилея и Юдея, развитието е в обратен 
ред. Тук борбата обхваща почти цялата първа полови-
на на Евангелието и от тази борба се поражда покоят, 
който накрая в прощалните речи ни обгръща като едно 
чисто небе. Единствено святото величие на Йоановия 
стил приглушава постоянната духовна битка и твърде 
повърхностно наблюдаващият поглед би могъл да не-
довиди стаения борбен елемент. Но един празник на 
познанието би могъл да означава, щото в Йоановото 
Евангелие да се открие воюващия Христос. Повечето 
думи, които Христос изрича от 5-а до 12-а глава, са 
отправени към враговете. Дори първите четири „Аз 
съм” – думи за хляба на живота, за светлината на све-
та, за вратата и за добрите пастири, които с небесните 
си звуци ни облъхват като от вечността, са всеки път 
едно проблясване на слънчевия меч, с който Христос 
води борбата. Едва накрая остава само закрилящият 
Божествен покой на Христовото Същество, за което 
ние сега разбираме, че и преди всяка външна борба, то 
е било тук и навсякъде, и винаги. След като проумеем 
и това, ние разбираме защо Йоановата Христова борба 
е представена в такъв смекчен вид. Това, което до 12-та 
глава беше едва доловимо, сега става, след измиването 
на нозете, един господствуващ над всичко елемент: с 
всяка дума Христос разкрива Себе Си, когато казва: „С 
мир дойдох Аз в света, Моят мир ви давам Аз.”

Пророческото апостолско поучение в Маслино-
вата планина при първите три Евангелия израства в 
самия им край. Апокалиптичната огнена мощ, която 
властва тук е не друго, а преобразеният тътнеж на бор-
бата. Това важи също и за двете притчи на завръщане-
то – за 10-те девици и за поверените таланти – които 
Матеевото Евангелие ни дава като съставна част на 
последното апостолско поучение. Йоановите прощал-
ни речи излъчват интуитивната тишина на Христовите 
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думи, след като предният фронт на борбата вече е из-
цяло овладян. 

Словесният елемент на прощалните речи е като 
едно вече раздадено и устремено напред причастие. 
Преди това още Христос отдаде Себе си чрез субс-
танциите на хляба и виното. Това стана веднага след 
измиването на нозете. Сега Той разкрива Себе си в 
причастието на Словото. Сега говори само и изцяло 
самият Христос, а не вече Исус от Назарет. Говорът 
на Христовото Същество е стигнал до там, че не се 
нуждае повече от говоренето на Исус. Образът, който 
ни дава евангелистът Йоан за самия себе си, неговата 
заслушаност в прощалните речи, вече ни предоставя 
ключа за отношението на вътрешното слово към вън-
шното говорене. 

Ние виждаме ученика, когото Исус любеше полег-
нал върху гърдите Му. Йоан долавя безмълвното слово 
от сърцето на Христос. Вслушването на Йоан, което 
тук съзрява до висша интуиция, е същински извор и 
от този извор ни облива святото слово на Исусовите 
прощални речи. Вероятно и другите ученици можаха 
в предчувствие да доловят нещо от това, което сега 
Христос любвеобилно изговаря, понеже само тук-таме 
към вътрешното слово се прибавя и външно слово. Би 
могло да се каже, че Този, който тук говори, съвсем 
не е Христос отпреди Голготската смърт; думите Му 
прозвучават като от отвъдната страна на гроба и съ-
щевременно представляват началото на това, което 
Възкръсналият говори на учениците през 40-те велик-
денски дни. 

Тук словото не е вече учение, а изключително и 
по съществото си едно Христово Себеизвестяване. От 
прощалните речи ние бихме могли да разберем, че в 
основата си всичките думи на Исус са наситени със 
субстанцията на Христовото Същество и именно пора-
ди това са формули на Христовото призоваване, ключ 
към близостта с Христос. В това е и тайната на първос-
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вещеническата молитва от 17-та глава на Йоановото 
Евангелие, както и на всички Исусови думи в четирите 
Евангелия, независимо от транспарентността на тези 
Исусови речи спрямо Словото на Христос. 

9. Синът човешки

Съществува формула, която независимо от мястото си 
и от появяването си в четирите Евангелия навсякъде 
показва една особена зависимост между обективното 
поучение на човечеството и субстанциалното себеиз-
вестяване на Христовото Същество. Тази формула е: 
Синът човешки. Думите „Син човешки” вплитат злат-
ни нишки на Христовата мистерия в платното на Еван-
гелията. Формулата ό υίòς τού’ ανθρώπου „Син човеш-
ки”, „Син на човека” е слово с безгранична мощ, един 
мистериозен израз, превръщащ изреченията, където го 
срещаме, в загадъчни словосъчетания, които могат да 
се разгадаят само с медитивното проникване. Важно е, 
че този израз в Евангелията – с едно-единствено изк-
лючение – се употребява само за Исус. Този израз съ-
държа един сърдечен знак от „учението на Исус”. 

В теологията смисълът на тази формула е обгърнат 
с недомлъвки. Никога обаче не се излиза извън сферата 
на двете възможности: едната теория е тази, която смя-
та „синът човешки просто за човек”; тя смята, че гръц-
кият израз е нищо друго освен един буквален превод 
на еврейското (бар – енаш), останало в предноазиатс-
ките езици като обстоятелствено украсено описание на 
„човек”. Другата теория приема във връзка с наивно-
традиционното схващане на миналия век, че под името 
„син човешки” Исус говори просто за себе си. 

Тези думи: „Син човешки” будят впечатлението, 
че те говорят за човека изобщо, например: „И каза им: 
съботата е направена за човека, а не човек за съботата” 

14. Трите години
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(Марко 2,27-28). От друга страна, в много случаи те 
недвусмислено изглеждат като едно самоопределение 
на Исус, например, „Човешкият Син не дойде да Му 
служат, но да служи и да даде живота си откуп за мно-
зина” (Марко 10,45). Във всеки случай тази формула се 
употребява в свръзка с Второто идване на Христос. 

Алтернативата „или-или”, пред която теологията 
се вижда изправена, съдържа една погрешна постанов-
ка на въпроса и затова не предлага никакъв задоволи-
телен отговор. Това се разбира вече и от обстоятелс-
твото, че между двете обяснителни възможности не 
съществува изобщо никакъв преход. В действителност 
„син човешки” никога не е означавало просто човека, 
както той външно изглежда. Тези думи съдържат една 
тайна: те говорят за човешкото същество в по-висш 
смисъл, така че възможно е те да са били един общо 
употребим мистериен израз, а по-късно и едно само-
определение на Христос. Като изразява с тази дума ду-
ховния човек, който е длъжен занапред да произлезе от 
природния човек, Христос говори същевременно и за 
самия Себе си. 

Един такъв възглед за „Син човешки” постоянно 
се сблъсква с друго душевно-егоистично разбиране, 
което се оформя след спасителното дело на Христос. 
Но Христос не е дошъл да спаси отделните човеци, а за 
да възстанови и „разомагьоса” изродения образ, който 
самият човек носи в себе си. Божественото намерение 
на Христос е насочено към човека, а не направо към 
хората. Земната привързаност и земното омагьосване 
на човека са така напреднали, че днес той не знае ос-
новната истина: човекът е духовно свръхсетивно съ-
щество. В кулата на човешкото същество, която някога 
е озарявала като морски фар света на земните творе-
ния, сега светлината е угасена. Спасителното Христо-
во дело се състои в това, че Той се спусна в подземията 
на затъмнената кула, за да възпламени искрата на едно 
ново озарение. 



211

„Син човешки” означава развитата по-висша част 
на душата, чрез която човек навлиза нагоре, в духов-
ния свят. Докато човек, благодарение на зародиша на 
светлината, заложен дълбоко в неговата същност, въз-
създава тази горна част на своята душа, той надмогва 
вътрешния мрак и неплодотворност, и така става но-
сител на духовния човек. Тази част на душата, която 
се отваря нагоре, за да приеме Духът Себе, Рудолф 
Щайнер нарича „Съзнателна душа”. „Хората, които по 
времето на Христос Исус външно имаха съвсем нор-
мално развитие, можеха да кажат: „Да, сега Разбира-
щата и Сетивната душа са развити по нормален начин, 
но те още не могат да приемат Духът Себе.” Обаче от 
същия човек, който сега развиваше Разбиращата или 
Сетивната душа като свое висше дело, се отделя на-
вън като негова рожба, като негово постижение Съзна-
телната душа, и тогава тя се отваря за Духът Себе. И 
това, което човек – така да се каже – трябва да разгърне 
като цвят на цялата си същност, това, което се поражда 
от неговата природа, как се нарича то в Мистериите? 
Изобщо гръцкото υίòςτού ανθρώπου няма ограниченото 
значение на нашето „син” като „син на бащата”, а това, 
което се поражда като потомство на една същност, ко-
ето израства като една същност, като цвета от едно до-
сега само раззеленено растение. 

Лъчезрящият характер на тази горна част от ду-
шата е описан и в „Теософия”: „Докато човек оставя 
доброто и истината самостоятелно да се въздигнат в 
глъбините на душата му, той се извисява над обикно-
вената Сетивна душа. Вечният Дух лъчезари в нея, 
една светлина я прониква и тя е непреходна. Доколко-
то душата живее в тази светлина, тя е участница във 
Вечността. С нея тя свързва своето собствено битие... 
Това, което просветва в душата като вечност, тук е на-
зовано Съзнателна душа.”

Такива описания са в чудесно съзвучие с Еван-
гелието. Чрез тях ние разбираме едно чудно място в 
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Йоановото Евангелие, а именно онова единствено „син 
човешки”, изречено от други устни, а не от Исус. Исус 
говори на хората за Сина човешки. Те питат: „Кой е тоя 
Човешки Син?” (Йоан 12,34). Думите за светлината, 
които Исус изрича и които впрочем досега не са били 
разбирани, дават пълен отговор на този въпрос. И така 
ние имаме едно слово, с което самият Христос описва 
същността на Сина човешки: „Още малко време свет-
лината е между вас. Ходете, докле имате светлината, за 
да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, 
не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвай-
те в светлината, за да сте синове на светлината. (Йоан 
12,35-36). От тези думи за същността на Сина човеш-
ки, Лутер сътворява поетичните звуци на своя Коледен 
стих: 

Светлината вечна там сама нахлува 
Света дарява с бляскава позлата
В часа среднощен тя свети и бушува, 
А нас самите превръща в деца на светлината.
В Посланията на Павел, думата „Син човешки” се 

появява един, единствен път. И само защото Павловият 
език не е разбиран като един език на мистериите, това 
място се пропуска. В Лутеровия превод то напълно из-
чезва, понеже текстът тук е оформен без никакъв усет 
за мистерийната същност на оригинала. „В стари вре-
мена мистерията на Христос нито веднъж не бе разк-
ривана на „Синовете човешки”, сега обаче чрез Светия 
Дух тя се откри на неговите свети апостоли и пророци 
(Посл. до ефес. 3,5). Тук съвсем ясно като Синове чо-
вешки се определят тези човеци от миналите времена, 
които като посветени развиха оная висша част на ду-
шата, издигаща ги високо над другите. 

Изразите „Син човешки” в Евангелията са – тъй 
започваме ние да разбираме – съставна част от едно 
човекознание, което е същевременно и христология, 
защото в земния човек, чрез въплътената в него Хрис-
това същност, засия светлината на духовния човек. 
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Новият завет е проникнат от мъдростта на едно 
висше знание за човека, което обаче никъде не е да-
дено в систематично-поучителен вид, а навсякъде е 
предпоставено като пълнота на живота. Едно важно 
направление на човекознанието се съдържа в Посла-
нията на Павел. Долавяме го навсякъде, където Павел 
ни дава класическите понятия: древния и новия човек; 
външния и вътрешния човек; телесния, душевния и 
духовния човек, земния и небесния човек, първия и 
втория човек (Адам и Христос). Едно съвсем различ-
но направление на човекознанието се развива в ду-
мите „Аз съм” на Йоановото Евангелие. Павловото 
човекознание е формулирано в една обективна общо-
валидност. На заден план обаче винаги стои Христо-
вото същество като обновения първообраз на човека. 
Йоановото човекознание разкрива на пръв поглед само 
величието на Христовото себеутвърждаване, но и то е 
разбираемо за всички, когато ни говори за тайните на 
висшия Аз, който може да живее във всеки един човек. 
Човекознанието, което ние приемаме от самия Христос 
чрез евангелските изрази „Син човешки”, стои по сре-
дата между Павловото и Йоановото. В него се постига 
равновесието между общочовешкият стил и стилът на 
христологичното себеутвърждаване. В нашето време, 
когато знанието за човека граничи по-скоро със зооло-
гията, ще бъде от особено значение да открием в ду-
мите на Исус пророческото знание за духовния човек, 
който тепърва ще трябва да се развива. 

Човекознанието, съдържащо се в думите на Сина 
човешки, бихме могли да разделим в три части: 

- За изпитанията на Сина човешки
- За господството на Сина човешки
- За Второто идване на Сина човешки.
Началото на това сбито изложение имаме напри-

мер там, където един идва при Исус и казва: „Учителю, 
ще вървя след Тебе, но в отговор чува: „Лисиците си 
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имат леговища и небесните птици – гнезда, а Човеш-
кият Син няма где глава да подслони” (Мат. – 8,20). С 
тези думи Исус не иска да обезкуражава и да описва 
аскетичния си живот. Смисълът тук се крие в това, че 
безотечествеността е първият етап по пътя на всеки 
истински духовен стремеж. Безотечествеността е на-
чалото на изпитанията по пътя на Сина човешки и това 
е валидно за всеки вътрешно устремен човек. 

Първата част на това висше знание за човека се 
разгръща напълно в онези думи на Исус, които е при-
ето да наричаме „предизвестяване на страданието”. Те 
започват непосредствено след като учениците съзер-
цаваха Неговото преображение. При слизането от пла-
нината Той им каза загадъчните думи: „Никому не съ-
общавайте това, докле Човешкия Син не възкръсне от 
мъртвите” (Мат. – 17,9). С това не е казано просто, че 
учениците са длъжни да мълчат до Великдена. Докато 
бяха на върха, там им бе позволено да съзрат образа на 
духовния човек. Те щяха да имат едно вътрешно право 
да разгласяват Този, Когото съзряха, едва след прехо-
да през всички степени и изпитания, когато светлината 
на духовния човек би се укрепила в тях като един нов 
живот. 

От сега нататък с неуморно повтаряне Исус разк-
рива пред учениците такива образи, които им показват 
преминатите изпитания и степени на страдание. Кога-
то става дума за мъченическата смърт на Йоан Кръс-
тител, Той казва: „... Илия вече е дошъл... също така 
и Човешкият Син ще пострада от тях.” (Мат. 17,12). 
Една верига от сериозни, предупреждаващи думи се 
вплита в поучението на учениците: „Човешкият Син 
ще бъде предаден в ръцете на човеците и те ще Го уби-
ят; и на третия ден ще бъде възкресен.” (Мат. 17,12). 
„Ето възлизаме за Йерусалим и Човешкия Син ще бъде 
предаден на главните свещеници и книжници, за да Го 
поругаят, да Го бият и да Го разпнат; и на третия ден ще 
бъде възкресен.” (Мат. 20,18). „Знайте, че след два дни 



215

ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден 
на разпятие” (Мат. 26,2). „Човешкият Син отива както е 
писано за Него, но горко на този човек, чрез когото Чо-
вешкият Син ще бъде предаден” (Мат. 26,24). И накрая 
в Гетсимания: „Ето часът наближи, когато Човешкият 
Син се предава в ръцете на грешници” (Мат. 26,43).

С тези думи Исус не само предсказва, какво Му 
предстои като външна съдба. С тези думи Той по-скоро 
разкрива закона на умирането и възкресението, който 
е валиден за всеки стремящ се нагоре човек. Духов-
ният човек в човека не възкръсва, докато преди това в 
душата си не премине през степените на страданието 
и смъртта. 

Така нареченото предизвестяване на страданията 
разбулва част от мистерийното учение, което дотогава 
било опазвано само в определени мистерийни центро-
ве. В стари времена законът за умиране и възкресение 
бил осъществяван в практиката на Посвещението, при 
което учиениците, чрез определени изпитания и степе-
ни на страдания били довеждани до мистичната смърт 
на храмовия сън, от която те след три дни се връщали 
като възкръснали за живота. 

Предсказанията за своето собствено страдание 
и смърт, които Христос изрича пред учениците си са 
същевременно и мистерийни думи, защото законът за 
смъртта и възкресението на Сина човешки в Негова-
та Голготска съдба е едно излизане от храмовия мрак 
навън в сцената на общочовешката съдба. Занапред 
всеки ще може – вътрешно свободен – да поеме пътя 
на духовния човек, който, както се казва в Посланията 
на Павел „с Христос страда, умира и възкръсва”. Така 
че вътрешното присъединяване към Голготската драма 
представлява едно обновяване на старото Посвещение 
при новите християнски условия. 

Една от най-важните подробности за изпитанията 
на Сина човешки, Христос споделя с Никодим, който 
беше един от представите на старото посвещение. „И 
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никой не е възлязъл на Небето, освен тоя, който е слязъл 
от Небето” (Йоан 3,13). Никодим беше представител 
на една духовност, стремяща се към непосредствено 
освобождаване от Земята и свързване с Небето. Нему 
Христос трябваше да покаже сега, че пътят на Сина 
човешки задължително слиза първо в Земята, преди да 
се възкачи отново в Небето. Не съществуват никакво 
възкресение и никакво възнесение, които преди това 
да не са били предшествувани от пълно спущане в гор-
чивите смъртни дълбини на земния свят. 

От изпитанията израства великолепието и господ-
ството на Сина човешки. Към думите, които ни говорят 
за това, принадлежат и тези, описващи Сина човешки 
като Господар на съботата. Духовният човек стои над 
закона. Подобни думи на Исус са семената, от които 
по-късно ще израстне Павловото учение за свободата, 
както и все по-изпъкващият в християнската история 
възглед за „свободата на Христовия човек”. Вътрешно-
то благородство на един човек, който създава в себе си 
духовния човек е в това, че той свободно се подчинява 
на световните закони. Той не е повече роб, а е господар 
на закона. 

Изворът, който дава на човека висши сили и мощ, 
е духовният човек. Когато при изцелението на „пара-
литика” Исус казва на присъствуващите врагове, че те 
са длъжни да приемат оздравяването като доказател-
ство за това, че „Сина Ччвешки” има власт на земята 
да прощава грехове” (Мат. 9,6), то на първо място Той 
няма предвид Себе си. Исус вдига завесата пред тай-
ната на духовния човек, който занапред ще преодолява 
греха и болестта. Другото потвърждение за лечебна-
та сила на духовния човек е също и казаното от Лука: 
„Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси по-
гиналото” (19,10).

В Йоановото Евангелие думите „Син човешки” 
израстват до една още по-голяма тържественост. Кога-
то Христос казва „Аз съм хлябът на живота”, Той дава 
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да се разбере, че инкарнирането на висшия Аз поражда 
в човека субстанцията на едно постоянно причастие. 
„Работете не за храна, която се разваля, а за храна, коя-
то трае и която съдържа вечния живот в себе си. (6,27). 
Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръв-
та Му, нямате живот в себе си.” (6,53). 

И накрая Йоан, който в своето Евангелие не опис-
ва преображението на планината, оставя Христос, нав-
лизайки в славата си, да изрече думите: „Дойде часът 
да се прослави Човешкият Син.” (12, 23). Непосред-
ствено след това идва поучението за житното зърно, 
което принася плод само ако преди това умре в лоно-
то на земята. В събитията на Страстната седмица вече 
просветва светлината на Възкресението. И когато Юда 
напуска вечерната трапеза и излиза в нощта, Хрис-
тос казва: „Сега се прослави Човешкият Син и Бог се 
прослави в Него.” (13,31). Изгревът, който сега се раж-
да пред нощния хоризонт, е не само зората на Христо-
вото Възкресение. Изгрява една светлина, която може 
да бъде приета от всички хора. Веднага след думите за 
наближаващата смърт стоят други, в които Той , отгова-
ряйки на въпроса за същността на Човешкия Син раз-
булва „светлинната тайна” на духовния човек и нарича 
човеците, които носят тази тайна в себе си „синове на 
светлината” (12,36). Ясна става свързващата вътрешна 
линия между второто „Аз съм” – „Аз съм светлината на 
света” и думите от Йоановата проповед към ученици-
те: „Вие сте светлината на света” (Мат. 5,14).

Триумфалният мотив от господството на Сина чо-
вешки отеква най-напред в думите, които Христос не-
посредствено след Кръщението в Йордан казва на Ната-
наил: „От сега ще виждате Небето отворено и Божиите 
ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.” (1,51). 

Натанаил можеше да съзерцава славата на Хрис-
товото Същество именно в човешката Му инкарнация. 
Сега той беше длъжен да разбере, че съзерцаваното 
от него настояще е в същото време един пророчески 
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образ на бъдещето, което още сега се разкрива като 
възможност пред човека. Още веднъж блясва в сияйна 
светлина: че човекът е един участник в духовното цар-
ство. Над него – като следваща йерархия – е небесното 
ръководство, от което възлизат и слизат всички ангел-
ски войнства. 

Думите Син човешки добиват апокалиптична 
мощ особено там, където разкриват тайната на второ-
то Христово пришествие. От най-голямо значение е 
че във всички библейски книги, загатващи бъдещото 
Христово появяване, което ние сме свикнали да нари-
чаме „второ пришествие”, единствено става дума за 
Сина човешки. Когато предстоеше първото идване на 
Христос, се говореше за „Сина Божи”, макар великото 
чудо да се състоеше в това, че Божествената същност 
прие на Земята един човешки образ. Така и говори Ар-
хангела на Мария, известявайки раждането на сина ù: 
„И онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син 
Божи” (Лука 1,35). Тогава можеше да се говори за Син 
Божи, понеже Христовото Същество от Божествено-ду-
ховните светове се дава на преходния човешкия свят. За 
новото идване на Христос винаги ще се говори, преди 
всичко с думите на самия Исус, като за възвръщане на 
Сина човешки, защото тази бъдеща тайна означава съз-
ряването на духовния човек в сферите на земното чо-
вечество и навлизането му в сферата на духовния свят. 
Бъдещото Христово събитие няма да бъде поднесено 
отвън чрез Божествената милост на съдбата, както ми-
налото Христово събитие! Дали то ще се изпълни, за-
виси в голяма степен от самия човек. Майчината утро-
ба, от която в поврата на времето се роди Божият Син, 
беше Небето. Майчината утроба, от която ще трябва да 
се зароди новото Христово откровение, е духовното: то 
е, което ще се развива като вътрешна жертвена сила в 
самото човечество. На времето Божият Син дойде в чо-
вешки облик, занапред Човешкият Син ще се открие в 
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Божествен облик. „Пришествието на Христос” ще бъде 
всъщност завършеното раждане на духовния човек. 
Формулировката на „второто пришествие” допринася 
за потулване на една тайна, която иначе е така ясно из-
разена в библейските книги. Гръцката дума „парусиа” 
не означава възвръщане, пришествие, а „настояще”, 
„присъствие”. Христос не се нуждае от идване; Той е 
вече постоянно тук, след като чрез Мистерията на Гол-
гота се свърза със Земята и човечеството. Мистерията 
на духовния човек също не се нуждае от външно нах-
луване в човечеството. Чрез човекоставането на Хрис-
тос семето на духовния човек е посадено в нивата на 
земното човечество. „Възвръщането на Човешкия Син 
ще се състои в това, че за една част от човечеството 
душевната атмосфера накрая дотолкова интензивно ще 
се насити със субстанцията на Христовото Същество, 
че всичко, което досега е съзрявало скрито, ще може да 
се долавя непосредствено от човешкото усещане и въз-
приятие. Това ще съвпадне с покълването на духовното 
семе в онази част от човечеството, която е свързана с 
Христос. С Христос ще стане явно и видимо новопро-
буденото съзерцаване на духовната част от човека, на 
„духовния човек”. И тъй, „пришествието на Христос” 
ще бъде всъщност възстановяването на изгубения чо-
вешки образ. С новото идване на Христос е свързано 
едно проясняване на цялата духовна сфера. „Защото, 
както светкавицата излиза от Изток и се вижда дори 
до Запад, така ще бъде и пришествието на Човешкия 
Син.” (Мат. 24,27). На Каяфа, противникът, който пита 
за Божия Син, Христос говори за Човешкия Син: „От 
сега нататък ще видите Човешкия Син, седящ отдясно 
на силата и идещ на небесните облаци” (Мат. 26,44). 
Последните и важни решения на съдбата ще бъдат 
свързани с пришествието, „защото Човешкият Син ще 
дойде в славата на Отца Си със своите ангели и тогава 
ще въздаде всекиму според делата му” (Мат. 16,27). „А 
когато дойде Човешкият Син в славата си, тогава ще 
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седне в славния си престол. И ще се съберат пред Него 
всички народи; и ще ги отлъчи едни от други, както 
пастирът отлъчва овцете от козите.” (Мат. 25,31). Само 
чрез родилните мъки на апокалиптични бедствия чо-
вечеството ще роди духовния човек в себе си и с не-
говата пробудена душевна част то ще се устреми към 
висшия свят. Сърдечната осветляваща сила на „вярата” 
е семето на духовния човек и същевременно окото на 
съзерцанието, с което ще бъде възприеман новопроя-
вяващия се Христос. И ето как Христос доверява на 
учениците своята грижа за бъдеще на човечеството: 
„Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли 
вяра на Земята?” (Лука 18,8).
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ШЕСТА ГЛАВА

ИЗЦЕЛИТЕЛЯТ ХРИСТОС

1. Избавление и изцеление

Името Исус означава „Изцелителят”. На лежащото в 
основата на еврейската дума съответствува гръцкото 
σωτήρ (сотер), а също и думата, която ние имаме в ста-
ринния немски език като „Спасителят”. 

Не е маловажно, че човешкото име, с което Исус 
беше наричан още преди да е станал носител на Божес-
твеното Христово Същество, вече съдържа указания за 
лечителни въздействия, проявили се под онзи облик в 
началото на нашето летоброене. Името Христос, което 
съответствува на еврейското „Месия”, означава „Пома-
заният”, „Пратеникът” и следователно означава едно 
висше свещеническо Същество, посветено и изпрате-
но като помощ на Земното човечество от Божестве-
ното царство. Това, което се случва чрез Христовото 
Същество, е едно изцеление от висш порядък. По нача-
ло би следвало да разграничаваме два вида лечителни 
въздействия: едните произлизат от човешката Исусова 
душевност; те се разиграват в предния план на Исусо-
вия живот и доколкото са разпростряни в трите години 
между Кръщението в Йордан и Голгота, те са продъл-
жение на това, което вече е ставало през първите 30 
години и то особено в детството на Лукановия Исус. 
Тук следва да отнесем повечето от чудотворните из-
целения, за които ни докладват Евангелията. Вторите 
лечителни въздействия произлизат от самото Христо-
во Същество. Те се пораждат сякаш в подосновите и 
винаги трябва да бъдат усещани зад Исусовите дейст-
вия. В тях лежи новият смисъл, който получиха Земята 
и човечеството чрез великото чудо на Божественото 
човекоставане. Едва в тях ние откриваме собствено и 
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ключа към по-висшата мистерия, която е скрита в чу-
дотворните изцеления на Новия Завет. 

Обстоятелството, че сме се отучили да разбира-
ме Христос като лечител на света, в избавлението чрез 
Него – като лечителен процес от най-висш порядък, 
принадлежи към упадъчните явления на историчес-
кото конфесионално християнство. Още отрано към 
размислите върху смисъла на християнството беше 
примесен твърде много религиозен душевен егоизъм. 
Гръцкият текст на Евангелията постоянно ни връща 
към думата, която екзактно определя излъчваното от 
Христос въздействие като нещо, което „лекува”. Това 
е глаголът σώςειν (зоцаин), от който е изведено същес-
твителното σωτήρ (сотер), Изцелителят. Лутеровият 
превод, в повечето случаи предава тази дума като „ду-
шеспасителен”. 

„Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спа-
си погиналото” (Лука 19,10). Тук ясно се вижда как на 
мястото на обективния лечителен процес, произлизащ 
от Христовото Същество, е поставен субективният 
емоционално-продиктуван процес на душевно ощаст-
ливяване. С подобно замиране на основни християнс-
ки усещания постепенно се забравя, че думата „Спаси-
тел” първоначално не е означавала нищо друго, освен 
„Изцелител”. 

Сега ние можем да тръгнем от въпроса дали Исус 
е бил лекар на тялото, или на душата. Оздравяванията, 
за които Евангелията докладват, са нещо много повече 
от изолирани чудеса, особено щом в сериозен размисъл 
ги отнесен към същността на християнското избавле-
ние, на спасението. Ако обаче искаме отново да схва-
нем обективния лечебен характер на Спасението, ние 
не бихме могли да не поставим изцеленията на Исус в 
същата тази зависимост. Извършим ли това без необ-
ходимите разграничения ще стигнем до там, че на пос-
тавения въпрос да отговорим така: да, Христос лекува 
човешкото тяло от болестите, които го спохождат. 
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Обаче както възгледа, че Христос спасява душите, 
лесно би дал тласък на един религиозен егоизъм, така 
и мнението, че Христовата сила отстранява телесните 
страдания, лесно би могло да породи един егоизъм на 
здравето, какъвто е характерен за широките кръгове на 
тривиализираното американско християнство. Оздра-
вителният импулс, който идва с Христос, е от косми-
ческо естество. Мистерията на Голгота означава един 
медикамент за организма на цялата Земна планета и 
за цялото живеещо на нея човечество. Чрез Христос, 
лечителя на света, ще бъдат оздравявани не отделните 
заболявания; оздравяването е отнесено всъщност към 
болестта на греха като едно всеобщо състояние, в ко-
ето е изпаднало поради греха цялото земно човечест-
во. Самопонятно е, че космическото лекарство, което 
е внесено в земното битие чрез Христовото Същество, 
не би могло да въздействува без човека. Чрез човека 
творението беше доведено до упадък и сгромолясване. 
Лечителната сила на Христос трябва да подхване сво-
ето действие именно в човешката същност; там трябва 
да бликне изворът, който в хода на земното развитие 
ще дари изцеление на всички създания. Това, което из-
първо ще бъде постигнато чрез оздравителното дейст-
вие на Христовото Същество, обаче не е този или онзи 
член от човешкото същество. Възгледът, че Христос 
лекува както душата, така и тялото, би било едно къ-
сосъединително умозаключение. Неговото лечително 
въздействие засяга най-съкровеното същностно ядро 
на човека. Христос не лекува това или онова в чове-
ка; Той лекува самия човек в нас. Помраченият и изро-
ден образ на човека е длъжен да се възстанови в своя 
Божествен замисъл. Така излекуваният първообраз на 
човека ще се превърне в извор от светлина за ново оза-
ряване на помраченото битие. Затова и Павел казва, че 
целта на очакването и въздишките на всички творения 
е тази, щото „създанието с усърдно очакване ожида от-
криването ни като Божии синове” (Римл. 19,10). 
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Едно правилно разбиране на разказаните в 
Евангелията изцеления може да спомогне и отново 
да издигне погледа до там, че Христовото Същество 
да се схване като един велик космически терапевт. 
Изцеленията на болестите в Евангелията не са чуде-
са в смисъл на нарушаване или заобикаляне на при-
родните закони. Те могат и трябва да бъдат разбира-
ни естествено. Като действия на лекуващата Исусо-
ва душа, те са упражнявани върху душевността на 
заболелите хора, от която пък са излъчени в тяхната 
телесност. Обаче същественото е, че те са само пре-
ден план и видим израз на Христовите въздействия, 
които са насочени към духовния Аз като към най-
съкровения същностен зародиш, чрез който човекът 
принадлежи към сферите на съдбата и чрез който той 
проправя своя път през повтарящи се смърт и раж-
дане. Ако Христос би действувал непосредствено 
върху душата и тялото на човека, както си представя 
това обичайният „вярващ в чудеса” мироглед, то из-
целенията биха били просто моментни благодеяния, 
а в действителност – също и сериозно накърняване 
на човешката свобода. Въздействието на Христовия 
Аз върху човешкия Аз е като действието на огън 
върху огън. То не върви срещу свободата, а заедно 
с нея, при това я изхранва и поддържа. Лесно биха 
тръгнали срещу свободата и непосредствени лечи-
телни въздействия, произлизащи от човека Исус и 
устремени към завоюването на човешките Азове, но 
те не правят това, защото Христовите въздействия 
са винаги така устроени, че да усилват стремящия 
се към свобода Аз в човека. Исусовите въздействия, 
като странични явления на Христовите въздействия, 
не бяха друго, а израз на по-висша любов и истинска 
човечност. 
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2. За лечитеслкото изкуство на старите времена

Ако Божествената сила на Христос, непосредстве-
но като такава, би станала вече извор на изцеления, 
включващи и физическото тяло на болните, то ние не 
бихме видяли Исус след Кръщението в Йордан да се 
отдава на такова самоовладяване и сдържаност. Хрис-
тос започва своите тихи странствания по пътищата и 
всред болните, на които срещайки ги, полага ръце в 
точно определен момент: а именно, след затварянето 
на Йоан Кръстител, тоест след една дълга поредица 
месеци от Кръщението в Йордан. Сега Христовото Съ-
щество е така дълбоко вплетено в човечността, че въз-
действията, произлизащи от Него, нямат вече никакъв 
сугестивно-насилствен характер. Обикновената истин-
ска човечност е напълно достигната и хармоничното 
съзвучие между Христовите и Исусовите въздействия 
може да се покаже навън в цялата си благотворност. 

Сега Исус до известна степен навлиза в празнина-
та, възникнала чрез демоничната намеса след огненото 
присъствие на Йоан Кръстител и Той всъщност не про-
дължава дейността на Кръстителя, която изглеждаше 
като разтърсващо и пробуждащо изригване на самия 
Божествен гняв. Деятелността на Исус поначало е не 
проповед за разкаяние, а помощ и изцеление. И сякаш 
зад укротените пламъци на Божия гняв ние съзираме 
очертанията на Божията любов. 

В своята загриженост към страдащите хора, Исус 
се свързва в много по-голяма степен от Йоан Кръстител 
с определени течения на античното лечителско изкус-
тво. Немалък брой духовно значими и надарени хора 
кръстосваха по онова време страната, за да поучават и 
лекуват. Един особено изпъкващ пример е Аполоний от 
Тиана, големият съвременник на Исус, един посветен 
и адепт, не лишен от луциферически черти, стремящ се 
към влияние и господство дори в политическите борби 

15. Трите години
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на епохата. Изцеленията на Исус, точно както и тези 
на Аполоний, трябва да бъдат разбирани в смисъла на 
обичайното лечителско изкуство. Тук обаче проличава 
веднага ярката същностна разлика между Аполоний и 
Исус. Докато Аполоний беше вече един световно из-
вестен лекар, привличащ отдалеч клиентелата си, Исус 
едва навлизаше в своята юношеска възраст. През целия 
му почти 100-годишен живот никакви мотиви не нала-
гаха каквато и да било сдържаност. Всички изцеления 
на Исус, обаче стават в един период, по-кратък от две 
години. Те не произтичат умишлено и планомерно от 
една професия. Те идват като самопонятен израз на все-
отдайната Исусова любов, с която Той се движи между 
хората. Така стояха нещата и с лечебните въздействия, 
за които ни докладват апокрифните Евангелия (и в съг-
ласие с тях новите изследвания на Духовната наука), а 
именно като въздействия, произлизащи от детето Исус 
на Лукановото Евангелие. По това време във въплъще-
ние слезе душевно Същество с такава небесна чистота 
и с такава озаряваща космическо-витална бодрост, че 
околното обкръжение не можеше да се съпротивлява 
на неговите хармонизиращи и лекуващи излъчвания. 

Когато детето Исус порастна и първо като помощ-
ник на дърводелеца Йосиф, а по късно сам упражня-
ваше своя непретенциозен занаят из страната, то бла-
готворното хармонизиращо влияние от Него към дру-
гите хора наистина не преставаше. Обаче, Той – след 
вложената в Него огромна и сериозна отговорност за 
човечеството – беше обвзет от такава скромност и мъл-
чание, че практически нямаше никакво намерение да 
упражнява собствените лечителски способности. Едва 
след преобразяването, което завладя Неговото Същес-
тво при Кръщението в Йордан, се стигна – и то не вед-
нага – до едно възкресяване и оживяване на онези ле-
чителни въздействия, които детето Исус упражняваше 
несъзнавано и непреднамерено. Едва след като Хрис-
товата космическа воля за избавление, под формата на 
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помагаща човечност, се насочи към закопнелия за спа-
сение човек, изцелителните сили на Исусовата душа 
бяха отново задействани. 

Поучаващите и целителни странствания на Исус 
могат да бъдат схванати и в свръзка с деятелността на 
есейските братя. Есеите, които в Египет се наричали 
именно терапевти, са постоянствали особено в онова 
популярно лечителско изкуство, придаващо особен ко-
лорит на страните в предния Изток, включително и на 
граничните европейски и африкански области. Дори и 
само фактът, че в Палестина също имаше много есеи и 
терапевти вече отнема всякакъв сензационен характер 
от изцеленията на Исус, както и от тези, които по-къс-
но учениците извършиха. Така че не се случва нищо, 
което да е вън от обичаите на епохата. 

В последните столетия лечителското изкуство 
прие академично-научния характер, какъвто то трябва 
да има за нашето време. Но първоначално то идва от 
храмовете и мистерийните центрове на човечеството. 
За да схванем лечебната същност на това изкуство, 
както по времето на Исус, така и до Средновековието, 
трябва да си припомним, че историческото развитие 
на медицината дотогава е извървяло три големи ета-
па. 

Най-древната епоха, в която лечителското изкуст-
во е приютено в храма и в свещеническата деятелност 
замира още в стария Египет. Тогава хората са изпраща-
ли своите болни в храма. Преданията, които са съхра-
нени, показват достатъчно ясно, че там далеч не вед-
нага са започвали лекарствено лечение с медикаменти; 
по-скоро болните били пренасяни в хипнотично със-
тояние и в съдружие с телесно освободената им душа, 
посветеният свещеник-лекар насочвал лечебния про-
цес. С други думи, упражнявана била една разновид-
ност на мистичната смърт, на храмовия сън, в който се 
вливал и свещеническият път на посвещение, целящ 
излекуване на болните. 
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Най-пъстри отзвуци от тази първична епоха са про-
никнали и в по-късните времена. В книгата си „Гледач-
ката от Префорст” Юлиус Кернер се връща назад към 
старите лекарски методи и ги оправдава; както и към 
всички предания, описващи за едно обичайно пренася-
не на болните в хипнотично състояние, така че те сами 
с откъслечни думи да посочват необходимите лечебни 
средства. Дори и най-новото развитие на медицината е 
богато на опити, които се обръщат назад към лечител-
ската практика на стария Египет. Впрочем днес всяко 
лекарско лечение чрез сугестия и хипноза би се оцени-
ло като дилетантство, с което наред с външните озд-
равителни успехи, на болния се причинява и трагична 
вреда и то особено в случаите на една недобра ориен-
тираност върху истинската същност на човека. В онези 
най-древни епохи на медицината сугестията и хипно-
зата бяха, впрочем, позитивни биологични средства за 
лечение; в техния съвършен вид те бяха употребявани 
също и при Посвещението, тоест при обучаването на 
духовните водачески личности. Тогава човечеството се 
намираше още в епохата преди възникването на Азо-
вия импулс. Човешките Азове се носеха над телата. В 
едно много по-късно време, съвместно със силите на 
душата, те встъпиха в инкарнация. И сега, пренесена 
чрез хипнозата в едно безплътно състояние, душата се 
свързва с безплътния Аз и така помага на човека той 
да проникне в себе самия и в едно по-висше самосъз-
нание, при това по начин, който не би бил възможен в 
условията на телесна въплътеност. Оттогава обаче, с 
това, което бе започнало още преди „Поврата на вре-
мената”, тоест Христовата ера – навлизането на Азо-
вете в самите човеци, пораждането на Азовия импулс 
и пробуждането на личното самосъзнание – настъпи 
промяна и цялата процедура с хипнозата трябваше да 
отстъпи, защото тя причини единствено това: човекът 
да се отчужди от самия себе. Лесно е да се разбере, 
че днес след поредица столетия на развиващо се само-
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съзнание, Азовете са добили такава чувствителност, че 
всяко връщане към египетския принцип на хипнозата е 
един съдбоносно вреден анахронизъм и атавизъм. 

В Гърция това направление на лечителското из-
куство се разви в такъв план, че накрая то се вля в 
модерната естествено-научна форма на медицината. 
Старото храмово-лечебно изкуство нахлу дълбоко в 
Гърция и беше упражнявано особено в мистерийните 
центрове, посветени на Ескулап. Обаче в епохата на 
Перикъл се стигна до едно пълно превръщане на мис-
терийната култура в екзотеричната култура; окултните 
методи и средства на лечение бяха заменени с външни 
медикации, т. е. с едно лекарствено изкуство. 

Но като преход между двете главни направления, 
египетско-окултното и гръцко-екзотеричното, в облас-
тите на предна Азия още преди започване на Новата 
ера беше разпространено едно популярно, народно 
лечителско изкуство. То вкарва в употреба душевните 
лечителни сили на човека, заемащи средищно място 
между окултните прийоми на миналото и екзотерична-
та фармакопея на бъдещето. Наистина епохата на Азо-
вото развитие беше вече отключена, но човешките тела 
бяха все още така порьозни и възприемчиви, че можеха 
да бъдат лекувани от един естествен човешки магнети-
зъм, най-вече при наличието му у хора с особени дар-
би. Това направление и това лечителско изкуство игра-
еше голяма роля по време на ранното християнство. 

Богати душевни отзвуци от всичко това ние отк-
риваме и в следващите епохи, включително и до Сред-
новековието. Тук спадат например и преданията за 
Франциск от Асизи, за когото се разказва, че излекувал 
мнозина прокажени. Ние можем да си представим този 
процес в неговата естественост и простота. Както и 
всеки друг монах, Франциск бил изпращан навън, щом 
в близост до манастира отсядали болни. На времето ле-
чителското изкуство все още било упражнявано повече 
от духовници, отколкото от лекари. На Франциск не се 
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налагало да прави друго, освен да обгрижва болните с 
любов и може би да милва засегнатите им крайници. 
Ужасът от зараза, така разпространен в наши дни, бил 
съвършено чужд на Франциск от Асизи. При все още 
извънредно голямата възприемчивост на човешкия ор-
ганизъм към душевни лечителни въздействия, неподп-
равената и грижовна любов – без употреба на каквито 
и да е медикаменти – можела да оздрави дори и тежки 
телесни заболявания. Също и днес, ако материализмът 
не омагьоса цялото мислене на човека, е все още лесно 
да се проумее, че при лечението на един болен, меди-
цинската сестра често е по-важна от лекаря и че любе-
щата загриженост струва повече от много лекарства. 

Анахронични останки от хипнотичните методи на 
старите храмови лекари, както и от срединната епоха 
на лечителското изкуство се намират и до ден днешен. 
Занапред обаче, ние не трябва да считаме тези оста-
тъчни лечебни методи за опасни или вредни. Напълно 
възможно е тук и там да се появяват такива личнос-
ти, които чрез чистота и сърдечна доброта притежават 
възможност да помагат на другите хора със своите соб-
ствени душевни сили, без при това да нарушават чув-
ствителните зони на свободата и на Аза. Несъмнено, 
опасността от хаотичност и шарлатанство е извънред-
но голяма, първо защото материализмът на днешния 
светоглед прави невъзможно както едно истинско поз-
нание на човешката същност, така и разгръщането на 
една нова непосредственост и наивност на усещания-
та; и второ, защото всеки търговски и паричен интерес 
вече фалшифицира душевните целебни сили. 

Ние разбираме Исусовото участие в Евангелските 
изцеления именно с помощта на тази срединна епоха 
от лечителското изкуство, застъпвано преди всичко от 
есеите и терапевтите. То беше обаче само одеждата, до 
която прибягва космическата лечителна воля на Хрис-
товото Същество. Чрез Христовото лекуващо странс-
твуване се заражда една човешка природа, която едва 
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в бъдеще ще се изяви по един всеобщ начин. Когато 
Исус полага ръце към болния, действува не само се-
тивността на едно добро, любещо сърце, а прескача ис-
кра от космично-звездния Христов Аз към по-слабия 
Аз на другия човек. Чрез това в тази епоха пророчески 
просветва един друг образ от бъдещето, когато звезд-
ната Азовост така ще израстне от своя зародиш, че от 
човек към човека ще са възможни въздействия, про-
никващи дори и в телесното, прогонващи от там дори 
и демоните на болестта. 

3. Лекуващата природа

За да разберем изцеленията на Исус от гледище на инс-
тинктивно-природното лечебно изкуство, ние не тряб-
ва да пропускаме и съдействието на природата и на 
определени пейзажи, от които древните са се възпол-
зували. Във всички земи, старата инстинктивна мъд-
рост открива особени места с етерни свойства, където 
и самата външна природа може да дава своя принос 
към лечението на хората. От тук, тоест от едно ран-
но долавяне на етерните свойства в определени геог-
рафски местности, води и предпочитанието към някои 
лечебни минерални бани. И в стари времена е имало 
ясно чувствуващи хора, които не са приписвали лечеб-
ното въздействие изключително на химичния състав 
на бликащата от изворите вода, или пък на другите ма-
териални фактори. В подобни местности просто цяла-
та природа е била проникната от свръхсетивно-етерни 
сили и водните извори били ползвани най-вече поради 
това, че в тях тези сили се концентрирали в най-осе-
заем вид. Колкото по-назад в историята се връщаме, 
толкова повече в тези места долавяме едно особено 
присъствие на Боговете. Лечебните места били същев-
ременно и цел на смирени поклоннически пътувания и 
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на пилигримски шествия. Подобно на много лечебни 
бани, така и многобройните поклоннически места – ко-
ито в средновековното християнство са играли голяма 
роля – всъщност ни връщат назад към инстинктивно-
ясновиждащата мъдрост, която е можела да възприема 
етерната особеност на тези места. И когато например 
поклонниците се отправяли към известните светилища 
на Мария в Лорета, Кевелар и Одилиенберг с твърда-
та вяра, че там Божията майка ще изцели онези, които 
се доближават с истинско благочестие и жертвен дар, 
всъщност се продължаваше суеверния навик от предх-
ристовата ера. Първоначално вместо Божията майка се 
е говорело за богинята Натура, дарителка на жизнени 
сили, от които растенията наистина избуявали – нещо 
долавяно особено силно по тези места. Християнското 
почитане на Мадоната е продължение на стария култ 
към Богините на плодородието, който е бил чествуван 
в подобни етерни центрове. 

Важното обаче е, че всъщност лечебните въздейс-
твия на такива свещени места не били считани за нещо 
автоматично, нещо, което задължително се привнася 
отвън в полза на човека. Според всеобщото убежде-
ние, на помощ можели да разчитат само онези, които 
извървявали пътя с молитва и истинска вяра. Без бла-
гочестие душите не биха били възприемчиви, а телата 
– достатъчно проницаеми към нахлуващите лечебни 
сили. 

В кулминацията на гръцката култура от тази про-
никновена близост и запознатост със силите на зем-
ната природа, разцъфтяват светилищата на Ескулап с 
тяхната учудващо богата собствена култура. Един при-
мер за това е Хирон от Епидаврос. Тук, в близост до 
източните брегове на Гърция, от определени субстан-
ции на морето и от движението на въздуха, в съзвучие 
и с това, което излъчва Земята, възниква една атмосфе-
ра, която е най-добрата природна основа за хармонизи-
ране и осветляване на човешката душа. Пристъпим ли 
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днес към развалините на тези стари лечебни мистерий-
ни центрове, ние ще се впечатлим от това, че в близост 
до лекарските постройки и къпални, се намират голям 
театър и стадион. Театърът на Епидаврос, със своите 
величествени и чисти форми, устремени към открито-
то небе, е най-големият и най-красив от всички запазе-
ни гръцки театри. В тази богата на културни развалини 
арена, всяка подробност ни показва, че тук древните са 
разбирали от лечение, като свръхсетивната същност са 
свързвали с господството на природните сили; знаели 
са как да задвижват душевните и телесни сили в чове-
ка, щом той проявявал възприемчивост към лечебни-
те въздействия на природата. Към изцеленията, които 
били постигани тук, можем да прибавим и това, че оз-
дравелите с отворени за Бога сърца са поемали към иг-
раните под открито небе трагедии на Есхил и Софокъл. 
Когато Аристотел развил теорията, че истинската дра-
ма предизвиква катарзис чрез ужаса и състраданието, 
с това е знаел, че изкуството може да обхване човека 
до физическата му телесност, да го очисти и оздрави. 
Същото важи и за античния спорт; той всъщност не 
може и да се сравнява с днешния спорт, който бавно се 
е изродил в едно от заблужденията на материализма. 
Телесните упражнения на стадиона в Епидаврос може-
ли да подкрепят изцелението на Боговете, защото били 
съобразени не само с телесния, а с цялостния човек, 
който на първо място съществува с духовно-душевна-
та си връзка с Боговете. Ако строгите закони на хрис-
тиянските поклоннически центрове изисквали щото в 
същинското светилище да се пристъпи едва след 12-
те степени на молитвата, с което поклонниците ста-
вали участници в мистерийната драма на Страдания-
та Христови, то през Средновековието значително се 
променят и гениалните прийоми, които са определяли 
самото антично лечение. Към това се прибавя и вар-
варското профаниране на живота в модерните курор-
ти, причинено от грубата същност на материализма. 
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Забравя се не само огромното значение на истинската 
молитвена и творческа съсредоточеност, необходима 
за лечебния процес, но дори летовниците биват насър-
чавани да прогонват отегчението, както и всичко, което 
модерната цивилизация смята за болестотворно, без да 
се мисли, че по този начин всъщност се пречи на само-
то оздравяване. 

4. Съдружното действие  
на пространство и време

От досега завоюваните позиции ние можем да се надя-
ваме, че сме схванали разказите за изцеленията в Новия 
Завет, както и Исусовото участие в популярната лекар-
ска практика на тази епоха, че сме съумели да прозрем 
през тях към мировия изцелител, към Христос. 

При изцеленията на Исус е необходимо да вземем 
под внимание къде, всред какъв пейзаж и в какви осо-
бени места се извършваха те. Тогава проумяваме, че 
всички онези изцеления, с които Исус започна своята 
лечителска дейност, са белязани от пейзажа на Галилея. 
Много от тях станаха в непосредствена близост с Гени-
саретското езеро. Чудото на Галилея също действува. 
Духовните Слънчеви въздействия са реален и присъс-
твуващ в атмосферата спомен от райското пра-време 
на Земята. Те са ясно доловими, въпреки опустошения 
общ ландшафт на днешния ден и също допринасят за 
изцеленията. Може би и днес е възможно да окачест-
вим някои места по Галилейския бряг като такива на 
природно балнеолечение. Несъмнено обаче етерната 
природна духовност на ландшафта по времето на Исус 
е била много по-мощна и действена, отколкото днес. 

По един самопонятен начин към Галилейските из-
целения се прибавя и онова особено душевно устройс-
тво, което се формира у човека от тази небесно-близка 
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природа. Никога природата не действува просто отвън, 
а само тогава, когато са ù присъщи елементарни лечеб-
ни сили. Тук, в обкръжението на Генисаретското езеро, 
където природата на човека не е така дълбоко нагнете-
на в неговата телесност, нему се отдава много повече 
да съхрани нещо от старото, нетелесно, сънищно-яс-
новидско състояние и да изгради красивото единение 
между духовната Слънчева субстанция и природното 
благочестие своята душа. 

Първите три Евангелия разказват почти само за 
Галилейските изцеления. Те пренасят лечителните 
въздействия на Исус в голямата първа половина на 
времето между Кръщението в Йордан и Голгота, така 
че арена става Галилея. Йоановото Евангелие също и 
по отношение на изцеленията прекрачва в магическия 
кръг на Галилея. Както и другите Евангелия то ясно 
датира началото на лечителската Исусова деятелност, 
а именно когато става дума за излекуването на сина 
на царския чиновник в Капернаум. Едно многократно 
повторение изтъква, че това изцеление беше възможно 
само там, където „той дойде от Юдея в Галилея” (4, 45, 
47, 54). 

Второто изцеление според Йоановото Евангелие 
се извършва вече в Юдея. Това е случаят в къпалнята 
Витезда (гл. 5). Вътре в Юдея ние сме отведени на едно 
място, където всред мъртвешкия юдейски пейзаж се от-
кроява едно особено явление. Ние виждаме как в тази 
къпалня, изградена в северния край на града Йеруса-
лим, са налягали много болни, които чакат раздвижва-
нето на водата, за да изпитат лечебната сила на извора. 
Ние сме пренесени в един свят, който е далеч от това да 
разглежда механично-природните процеси, както и от 
това да се говори за Витезда като за един „интермити-
ращ извор”. Божествено-духовното в природната мощ 
се възприема все още с инстинктивна самопонятност и 
гейзеро-подобното периодично задвижване на водата 
се обяснява с Ангел, който се спуска от Небето, за да 
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отдаде на вълните своите лечителни сили. 
Съществено и важно е, че това първо юдейс-

ко изцеление се разиграва на такова място, където и 
без друго лечебните сили на природата освобожда-
ват болните от техните недъзи. Изцелението на бол-
ния, страдащ от 38 години не става чрез задвижените 
от Ангела изворни води. Болният тръгва изцелен без 
директно да е изпитал целебната сила на извора, коя-
то той напразно е чакал толкова години. От Исус към 
него се излъчва едно въздействие подобно на водно-
то и което поради това То е в състояние да го замени. 
Евангелието на Йоан, което навсякъде е открито за съ-
щинската Христова мистерия, ни позволява и тук през 
външния оздравителен процес да съзрем Христовото 
участие в Исусовата лечителна дейност. Изцелението 
би било невъзможно, ако вътре в болния не бе съзря-
ла една вътрешна сила, сродна с Азовата субстанция, 
върху която Азовата същност на Христовата воля може 
да действува. Тази вътрешна сила се оказва по изне-
надващ начин утвърдена и усилена, така че през нея да 
се стига до един вид самоизлечение, при което обаче 
е немаловажно, че лечебната сила на потока Витезда 
е спомогнала и тук. Сега за болния не е нужно да се 
стреми към раздвижената вода. Самата лечебна сила на 
водния елемент го завладява, защото тя е в хармония и 
унисон с естествените лечителни въздействия, излъч-
вани от Исусовата душа. 

След това в Йоановото Евангелие ще ни бъде раз-
казано само изцелението на сляпородения. То също 
става в Йерусалим, тоест в Юдея, от чийто пейзаж ни 
облъхва не живот, а смърт. Вътрешният компонент, во-
дещ към изцеление, трябва да бъде подсилен. Въпре-
ки това ние също и тук виждаме как природата е не 
прескочена, а привлечена към съучастие. Евангелието 
не само докладва, че Исус прави „калчица” от Земя и 
слюнка, за да намаже очите на сляпородения. Освен 
това болният изпълнява нарежданията да измие очи-
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те си в потока Силоам – пра-древния свещен извор в 
подножието на едно възвишение край Йерусалим. В 
далечното минало на града той е играел подобна роля, 
каквато е имал Касталския извор за Делфи. 

Навремето всички поклонници, запътени към све-
щената планина Цион, се очиствали в потока Силоам, 
преди да се изкачат по свещените стълби на храма. 
И така, ние виждаме при това изцеление, че макар и 
Евангелието на Йоан да насочва поглед направо към 
целебното проявление на същинската Христова сила, 
то не пропуска и приноса, който външната природа 
може да има в нейните особени и свети места. 

*

Един друг въпрос, чието разглеждане ние можем да 
имаме като ключ към разказите за изцеленията, е този 
за времето и моментите на отделните събития. Както 
пространствените съображения и предпоставки имат 
своя смисъл, така е също и с времето и с часовете, в 
които стават изцеленията. Марковото Евангелие ни въ-
вежда в първите изцеления на Исус с думите: „И като 
се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него 
всички болни и хванати от бяс. . . ” (1, 32). Една такава 
подробност не е случайна. В страните на Юга, както и 
в Палестина, където почти през цялата година денем 
слънцето грее с жестока острота, от външното Слънце 
не се излъчват никакви лечебни въздействия. Обрат-
но, този, който не иска да пострада, трябва да отбягва 
неговите въздействия. Изобщо принадлежи на мате-
риалистичната заблуда на нашето време, че лъчите на 
външното Слънце като такива се смятат вече за здра-
вословни. Слънчевите облъчвания в нашите географ-
ски ширини са винаги приглушавани от атмосферата; 
само поради това е възможен стремежът да се излагаме 
на слънчевия зной без да си причиняваме увреждания. 
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В горещите страни, близо до екватора, по време на за-
леза се разиграва едно неописуемо атмосферно чудо. 
Почти ежедневно в този час Небето се озарява от една 
неземна игра на цветовете, в същото време настъпва 
макрокосмично издишване на всички създания. Про-
низващият блясък на външното Слънце угасва и вне-
запно се появяват духовните слънчеви въздействия, 
които образуват тайната на нюансите. 

Аз съм изживял несравними залези край Нил. 
Въздухът изведнъж става като гъсто море с кърваво-
червен цвят. В момента щом Слънцето докосне хори-
зонта, нещо като свръхземен тътен прониква в при-
родата, потискащата жега, която цял ден е измъчвала 
Земята, бързо изчезва. Като по даден знак започва кон-
цертът на птици и жаби. И там, където хората са на-
пълно вградени в природното царство, в този момент 
се разнася гълчавата на фалахските селца. Там, където 
Слънцето жари през целия ден, сега въздухът се изпъл-
ва с пронизателното ехо от човешки и животински гла-
сове. Това ни позволява ясно да усетим как в краткото 
време на слънчевия залез магично прикованите досега 
етерни сили нахлуват свободно в потоците на живота, 
а всичко, у което има душа, се пробужда като от дъл-
бока дрямка. 

Можем добре да разберем как древното човечес-
тво, което е разгръщало своята култура главно в ори-
енталския Юг, е започвало своя ден не с изгрева, а ве-
чер, в 6 часа, когато Слънцето залязвало. В Ориента 
по-скоро вечерта, а не утрото е начало на живота. В 6 
часа вечер, часът на слънчевия залез е и времето за бо-
гослужение, както за религията на Стария Завет, така 
и за Исляма. 

Марковото Евангелие пренася първите изцеления 
именно в този важен миг на деня. Точно както сили-
те на галилейската природа, така и жизнените сили на 
този миг не са никак безучастни спрямо изцеленията, 
за които ни докладват първите Евангелия. 
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5. Съботните изцеления

Данните за времето, през което се извършват другите 
изцеления, ни поставят пред една особена загадка. По-
вечето от Исусовите изцеления стават в съботния ден. 
Така те започват по драматичен начин, защото всеки 
лечителски акт на Исус е посрещан с яростния протест 
от пазителите на традицията. Това, което Исус върши, 
за тях е не друго, а нарушаване на Закона. В събота не 
е позволено да се работи, в събота не е позволено също 
и да се лекува. Ясно е, че свидетелите на Исусовата ле-
чителска дейност не са я възприемали различно от тази 
на многобройните странствуващи терапевти, смятащи 
за професионален дълг да оказват лекарска помощ. 

Протестът, на който се натъкват съботните из-
целения, не може да бъде разбран лесно от днешния 
човек, особено поради това, че неразграничаващото 
прилагане на съботния закон към християнската неде-
ля доведе до изчезване на всяко чувство за същинското 
съботно изживяване на древното еврейство. Съботата 
и неделята са разделени от различното им космическо 
съдържание като от дълбока пропаст – Денят на Са-
турн е противопоставен спрямо деня на Слънцето. За 
старозаветното направление е характерно, че то се об-
ръща към силите на Сатурн, за да освети живота, дока-
то новозаветното се обръща към силите на Слънцето. 

Сатурн излъчва един полъх от пра-древния свят. 
В неговия знак се намира всичко, което е остаряло в 
света. Кронос-Сатурн е пра-древността, миналото на 
всяко битие. В него се приютява Божественият бащин 
принцип, достижим единствено в Стария Завет. Да 
се освещава съботата означава да се медитира в пра-
миналото, човек да се потапя в сферата на гроба и на 
смъртта и поради това да се отказва всяка дейност. 
Неделята пък съдържа отзвука от младежката сила и 
активност, защото Слънцето е космическият образ на 



240

творческия принцип. Тук господствува не Бащата на 
света, а Синът, Създателят на всяко ново начало. По-
ради това християнското празнично настроение с голя-
ма вътрешна необходимост властвува над един светъл, 
приветлив, действен, жизнеутвърждаващ свят, докато 
съботата е в гробното настроение на един пра-древен 
свят. 

Доколкото някои от Исусовите изцеления стават в 
събота, то в тях откриваме един стремеж към незави-
симост от лечебните сили на природата; същото наб-
людаваме и тогава, когато Той пренася своята деятел-
ност от Галилея в Юдея. Съботата като ден с особено 
космическо съдържание няма никакъв принос към ле-
чителския процес. Факторите, които в съботите прес-
рещат Исусовата целителна воля, са от изключително 
вътрешно естество. В този ден душите са отдадени на 
благочестие, макар и то да е обгърнато от една мрачна 
сериозност. Възникващата от него душевна откритост, 
която се поражда в синагогите, играе в съботните изце-
ления съществена роля. 

Чрез отказа си от съдействие на външната приро-
да, съботните изцеления се изплъзват от представата, 
според която изцеленията са само една природна на-
меса. Но те изискват в много по-голям размер, откол-
кото при сцените на езерото да отправим поглед през 
транспарентността на Исусовите действия към победо-
носната воля на Христовия Аз. Тук Слънцето се готви 
да премине в офанзива срещу Сатурновия свят. През 
втвърдената Сатурнова външна обвивка избуява едно 
Слънчево чудо. В същото време все нова и нова свет-
лина облива онези вътрешни причини, които от страна 
на болните предпоставят изцелението. 

Описаното оздравяване на болния край къпалня-
та Витезда също става в един съботен ден. Йоановото 
Евангелие добавя, че това ще да е била една особено 
празнична събота, защото той подхваща целия разказ 
с изречението: „Подир това имаше юдейски празник” 
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(5, 1). Цели 38 години този болен страда от своя недъг. 
С днешния възглед, че болестите само отнемат сили от 
човека, това изцеление не може да се обхване от сък-
ровената му страна. Несъмнено и за жалост този възг-
лед се оказва по-уместен, но то е защото човек все по-
слабо разбира, че чрез неговата болест неусетно му се 
подават и вътрешни сили. И днес има още хора, които 
разполагат с останките от едно истинско благочестие и 
които са в състояние чрез болестите да се насърчават 
вътрешно с голяма сила. Силите, които се дават на чо-
века, особено чрез продължително боледуване, са сили 
на вътрешно съзряване, на Азовост. Хора, които сери-
озно и дълго са боледували, са многократно по-зрели 
от тези, които са били винаги здрави и може би толкова 
витални, че можем да ги наречем „болестно здрави”. 
Силата, възникваща в човека от правилно понасяното 
страдание, можем да окачествим като една вътрешна 
лъчезарност. Такива Слънчеви сили – поне в зароди-
шен вид – е трябвало да има у болния край къпалнята 
Витезда, съзрял през тези 38 мъчителни години. И така, 
когато Исус пристъпва към него, у този човек е налице 
не само молитвена съсредоточеност, породена от съ-
ботния празник; едно вътрешно слънце изгрява в него 
като плод на продължителното страдание. И Христос 
се присъединява и свързва с тази сфера придобитата 
Азовост, когато Той пита: „Искаш ли да оздравееш?” И 
когато след това виждаме болния изправен, ние ставаме 
свидетели как вътрешното слънце в него – подбудено 
и подхранено от Слънцето на Христовия Аз – взривява 
сковаващата магия на Сатурн. 

*

В 13-та и 14-та глава Евангелието на Лука описва две 
съботни изцеления – едно в синагогата и друго – в дома 
на фарисейския началник, но те са обхванати от такава 

16. Трите години
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композиционна връзка, която схваната правилно, изис-
ква от тук нататък да проникваме в един много по-дъл-
бок пласт на събитието. Първо ни се разказва за една 
жена, която боледува от 18 години и чийто организъм, 
в резултат на „пресъхване” се втвърдява и изкривява. 
Исус полага ръце върху ù, така че тя се изправя. На 
фанатичния протест на тези, които искат спазването на 
съботната почивка, Исус отвръща с един образ, имащ 
отношение към извършеното изцеление: „Лицемери, в 
събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела 
си от яслите и не го ли завежда на водопой?” (13, 15). 
В следващата глава е описано второто съботно изце-
ление. Исус е гост в дома на един фарисейски начал-
ник и там излекува мъж с отоци и асцит. Макар и този 
път протестът на евреите да остава скрит, Исус изрича 
в думи образ, близък до този от другата събота: „Ако 
паднеше оселът и волът на някого от вас в кладенец, 
не щеше ли той начаса да го извлече в съботния ден?” 
(15, 5) 

Доколкото ние разглеждаме тези две сцени поот-
делно, едва ли ще стигнем по-далеч от това да ги схва-
щаме като естествени изцеления, произлезли от Ису-
совата душа без никаква помощ от външната природа. 
Ако разкрием обаче поляритета, заложен тук, тогава 
ние виждаме как наред с излъчените от Исус лечител-
ни въздействия, нараства и една сила от областта на 
Аза и съдбата. Тогава зад Исусовите действия отново 
става доловима Христовата Мистерия. Изсъхването, от 
което страда жената, е една крайност, не само поради 
това, че продължава 18 години. Женският организъм 
е по природа по-мек и по-течен от този на мъжа. Фе-
номенът на изсъхването е подчертан и чрез това, че е 
сполетял именно една жена. Втората сцена по екзактен 
начин показва противоположното явление. Воднянка-
та, асцитът е един излишък от течност и вече самият 
факт, че болният е мъж, указва за патология. На жената 
липсват жизнени сокове, на мъжа – формообразуващи 
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сили. В образите, които Исус поставя пред опонентите, 
всеки път прозвучава и необходимият лечителски про-
цес. Жената трябва да бъде освободена от недостига 
на течност, мъжа – от излишъка. Христовата фигура, 
която изцелява тук недостига и излишъка е уравно-
весителят на двете взаимно принадлежащи си, обаче 
изпаднали в екстремни трудности съдби. По-късно, в 
двойната история за дъщерите на Яир и жената с кръ-
вотечението ние ще обсъдим един още по-класически 
пример за това уравновесяващо въздействие в сферата 
на съдбите. И ние започваме да предчувствуваме, че 
всъщност се касае за една много по-дълбока тайна, от-
колкото за просто оздравяване в смисъла на античното 
лекарско изкуство. Слънчевият Христов Аз прониква 
– освободен от пленничеството на Сатурн – в принад-
лежащите му Азове на двамата болни; тези Азове са 
привнесли в своята земна съдба екстремните болес-
тни предразположби от един минал живот. Сега чрез 
страданията на болестта Азовете могат да преодолеят 
привнесените към тях слабости от далечното минало. 
Вътре в тях се образува един Слънчев зародиш. Под 
лъчите на Христовото Слънце, пронизващи Исусовия 
образ, този зародиш израства в душите им, така че те 
могат отвътре да отхвърлят бремето на страданието. 
След като в Исус просветна тайната на златната среда, 
мрачната събота постоянно ще се озарява от утринната 
зора на деня на Слънцето. 

6. За вътрешните степени на изцеленията

Остава ни да се доближим до един трети методичен 
въпрос от евангелските изцеления. Тук ние ще бъдем 
поставени още по-ясно, отколкото при първия и втория, 
в дълбочината на действуваща подоснова на Христово-
то Същество. Ние можем да насочим вниманието си 
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върху това, в каква събитийна връзка се извършват ви-
наги тези изцеления. И тогава ще забележим, че мно-
гобройни и характерни изцеления се присъединяват 
непосредствено, сякаш отражения, към онези събития, 
които в земната съдба на самото Христово Същество, 
означават определена важна степен и етап от Неговото 
човекоставане. Ние ще станем свидетели на това, как 
волята за инкарнация на Христос, която тъче Божест-
вените нишки в човешкото същество, се отразява също 
на цялото околно обкръжение. 

Най-ясен пример представлява изцелението на 
лунатичното дете в подножието на планината Табор. 
Преображението Христово и това изцеление са схваща-
ни в най-тясна връзка, също и от художници като Рафа-
ел. При върха на планината тримата доверени ученици 
имаха възможност да надникнат в най-дълбоката тайна 
на Христовото Същество. Те видяха Неговия Слънчев 
Божествен образ да просветва през Неговото човешко 
земно тяло. На тях им беше позволено да са там, когато 
в Своето вътрешно развитие Христос постигаше една 
нова решителна степен. Сега те слизат от планината 
и виждат долу как останалите 9 ученици напразно се 
мъчат с болното дете. Когато Исус изцелява детето и 
учениците Го питат как е могло това да стане, Той им 
казва, че този вид изцеления са възможни само като 
плод на вътрешната сила, постижима чрез молитва и 
строго душевно обучение. С това Той им дава още да 
разберат, че изцелението е свързано със събитието на 
планината. 

Евангелието на Лука разказва как Слънцето на 
Преображението се излъчва от Исус, докато Той се 
моли (9, 29). Това е непосредственото отражение от 
новата степен в Христовия живот, а именно кога-
то вътрешното Слънце – което учениците видяха на 
планината – триумфира над Лунните сили, стремящи 
се да похитят и заграбят човека. Ако изцелението на 
детето би било възможно чрез човешки изцелителни 
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сили, те биха могли да го извършат също и 9-те уче-
ници. Сега, когато то бликна от Слънчевия извор на 
Христовото Същество, ние предчувствуваме, че то е 
едно събитие, което се простира далеч над отделните 
излекувани хора. В тишината на общочовешкото отк-
ровение, то е една нова сила, която вече присъствува 
на Земята. 

Тъй както Преображението Христово, също и дру-
гите степени в Неговото човекоставане, се проявяват в 
изцеленията, които стават непосредствено след това. В 
Матеевото Евангелие, след нощната сцена на ходенето 
по водата, се казва: „И когато Го познаха тамошните 
мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведо-
ха при Него всичките болни; и молеха Го да се допрат 
само до полите на дрехата Му; и когато се допряха, се 
изцелиха” (14, 35). 

*

С помощта на този ключ, който ни дава взаимната за-
висимост между събитията, ние достигаме до едно по-
добро разбиране на Исусовите изцеления през послед-
ния борбено-драматичен етап от Неговия земен път. 
Всъщност почти всички изцеления от първата поло-
вина на Неговата деятелност се разиграват в Галилея. 
От един определен момент нататък обаче, изцеленията 
– както и изобщо „чудесата” на Исус – стават все по-
редки. Сериозността на това, което предстои, неумоли-
мо нараства. Последния преход от Галилея към Юдея 
е едно съзнателно навлизане в арената, където борбата 
по вземането на решения, ще трябва да бъде доведена 
до край. И сега става дума не за друго, а за спасението 
и изцелението на човека и Земята. Но сега заради чо-
века Той трябва да се срази с противниците. Времето, 
през което космическата Христова воля за изцеление 
можеше да се вижда зад Неговата услужлива човеч-
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ност, е вече изтекло. В последните дни на Своя земен 
живот, Исус извършва само изцелението на слепеца 
при Йерихон и Йоановото му съответствие – изцеле-
нието на сляпородения в Йерусалим. 

Изцеленията на слепците, които са разказани в 
Евангелията, образуват съвместно една поучителна 
фигура. Изцеления на слепи се намират в два от ета-
пите на развитието. Ясно са противопоставени една 
галилейска и една юдейска сцена. При Матей и двата 
пъти са оздравени по двама слепи, при Марко, всеки 
път по един. Лука разказва само юдейското излекуване 
на един слепец. При Марко, галилейското изцеление 
на слепия, идва като отзвук от „чудото на изхранване-
то” в Витсаида (Марко 8, 22). 

Чувствува се, че в изцеленията напредващи през 
отделните степени, действуват по особен начин и сили-
те на пейзажа. Исус извежда слепеца вън от Витсаида, 
където раздвижените води одухотворяват езерния бряг. 
Тук Исус снема с плюнка мрежата от очите на слепе-
ца, полага ръце върху него и го запитва какво вижда. 
„Виждам човеците, защото виждам нещо като дървета, 
които ходят”. Още веднъж Исус полага ръце над него и 
сега се оказва, че зрението му е напълно възстановено 
(Марко 8, 22-24). 

Атмосферното чудо на Галилея е особено осезае-
мо в началния стадий на оздравителния процес. Очите 
още не възприемат физическите предмети в техните 
ясни очертания. Точно тук обаче се проявява светът 
на етерните растежни и формиращи сили, които в тази 
част на брега притежават такъв чуден излъчващ цен-
тър, че пред него душата на слепеца се разтваря и прог-
лежда. Но галилейските въздействия са все пак само 
най-външния пласт. В тях – като в черупка – са скрити 
по-късните ефекти на Христовото събитие: чудотвор-
ното изхранване, чийто главни носители бяха наистина 
учениците и все пак то разпростря вълните си в души-
те на живеещите наоколо хора. 
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Второто проглеждане, което вече принадлежи към 
сериозния заключителен акт на драмата, се разиграва 
в Юдея, дълбоко в низините на река Йордан, където 
започва пустинята Юда. То става в онзи важен момент, 
когато Исус прави крачката към Йерусалим. Чудото 
на Христовия „status nascendi”, което е в съзвучие с 
близката до Божествата природа на Галилея – отдав-
на изгасна. Божественото Христово Същество, което в 
началото просто кипеше в земно-човешкия съд, отдав-
на и изцяло се въплъти в едно човешко тяло. Накрая 
обаче, в огнената воля и решителност, от Него изригва 
с борчески извисен и победоносен размах едно такова 
човешко величие, което се изравнява с първоначалното 
Божие величие. 

Исус се оказва в близост до Мъртво море, на мяс-
тото, където Йоан Кръстител започна своята мисия. 
Тук Го настигна известието за смъртоносната болест 
на Лазар. Той изчаква тук още два дни и тогава се отп-
равя към Йерусалим. Това тръгване е външният белег 
на взетото последно решение. Когато след това Хрис-
тос изговаря във Витания властните думи: „Лазаре, 
излез вън!”, на бял свят излиза същата искрометна ог-
нена мощ на волята, която вече действуваше със зата-
ена и сдържана сила при тръгването към долината на 
Йордан. Това, което става във Витания и последвалото 
храмово очистване, са всъщност хвърлената пред вра-
говете ръкавица, които сега не само искат, но са и при-
нудени от своя страна да обявят края на драмата. 

Слепците от Йерихон срещат Исус, след като Той 
премина едва първата част от този път към решени-
ето. Това, което сега действува целително, е не вече 
свързаната с галилейския пейзаж доброта, а огнената 
сериозност и Христовата воля за победа. Тази воля ув-
лича със себе си слепците, които стоят на пътя. Но това 
може да се случи само чрез факта, че в самите тях е на-
лице зародишът на една подобна воля. Тази воля, след 
като е пробудена и подкрепена от Христовата воля, 
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разрушава превръзките на слепотата, която държи очи-
те в мрак. Евангелието ни дава ясно да разберем, че 
проглеждането на слепеца в Йерихон е същевременно 
една последно призоваване на последователи, защото 
за слепеца се казва: „И тръгна подир Него по пътя” 
(Марко 10, 52). Марковото Евангелие, което тук, както 
и в галилейската сцена, разказва само за един слепец, 
назовава името му: Вартимей; тоест чрез изцелението 
е възпламенена една апостолска мисия всред хората, 
която не принадлежи единствено на дванадесетте, а и 
на други, чиито имена заслужават да бъдат споменати. 

Според Йоановото Евангелие, преди да събуди 
Лазар, Исус изцелява в Йерусалим един слепороден 
човек. Това е последното кресчендо в поредицата от 
проглеждания (9, 1). Също и този оздравителен акт 
произлиза от онази увличаща огнена мощ, която след 
това ще бъде проявена в пробуждането на Лазар. След 
изцелението си слепороденият човек застава в реди-
цата на Христовите мисионери. Евангелието по изра-
зителен начин акцентира, че изворът в който страда-
лецът трябва да измие очите си, носи името Силоам, 
тоест „Изпратен” или „Апостол”. Накрая Евангелието 
ни описва изцелението на Малх в Гетсимания, кому-
то Петър, в кипящ гняв срещу съдбата, отряза ухо-
то (18, 10). Дори и да се абстрахираме от факта, че 
тук имаме едно имагинативно евангелско стилизи-
ране, при което Петровият меч и Исусовият отговор 
са мощно действуващи словесни въздействия, трябва 
да сме наясно, че тук Исус не извършва едно изцеле-
ние и благодеяние на един отделен човек. Христовото 
Същество е насочено само и единствено към после-
дователността на Своята собствена воля. Христос е 
вгледан в последното решение. Гетсимания вече оз-
начава една победа, обаче тя ще бъде утвърдена едва 
след кръстната смърт. Учениците не са на висотата 
на Неговата воля. Това, което сега става, те искат да 
спрат чрез своята съпротива. Нанесената от Петър 
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рана заздравява и това е в миниатюрен вид указание, 
че Христовата борба има за цел не друго, а изцеление 
на човечеството. 

7. Демоните

Една голяма част от Исусовите изцеления са тези, кои-
то Той извършва на „обсебените”. Това прогонване на 
демони най-добре можем да схванем като една обичай-
на дейност на странстващите терапевти от онова вре-
ме. Тук е скрита една среща на Христос с демоните, 
които най-добре от всичко показват острата криза и 
опасност, съществуващи за тогавашното човечество. 
Особено характерно за епохата и най-вече за напред-
ничавите културни народи беше, че всред тях се ши-
реха цели епидемии на обсебеност. Луциферическите 
демони на страстта се готвеха да постигнат окончател-
ното господство над хората. Необузданата лудост на 
цезарите от трона на световната Римска империя беше 
само един видим израз на всеобщата обсебеност. Ста-
ват явни последиците от залеза на божествата и на раз-
лични други декадентски явления, в които се вливаха 
големите религиозни направления на предхристиянс-
ката ера. В олтарите на хората вместо Боговете власт-
вуваха нечисти духове. Цялата Земя беше заразена от 
луциферическия огън. Великите космически Богове на 
древността се оттеглиха. 

Ако не бе дошло тихото чудо на Христовото чо-
векоставане, човечеството беше застрашено от това да 
стане плячка на демоните. 

Първата среща стана през онези 40 дни след Кръ-
щението в река Йордан, когато Исус, в откъснат от жи-
вота и света, се отдаде в пустинята Юда на продължи-
телно медитативно вглъбяване. В тройното изкушение 
противниците кръстосаха шпагите си с Него. Христос 
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видя противникът да се издига от телесно-душевните 
дълбини на човешката същност, в която Той току-що 
бе навлязъл. Победоносно опиянените Луцифер и Ари-
ман се надяваха да постигнат господство и при този 
„човек”, както и при другите. Те се надяваха, че Хрис-
тос ще проиграе като магьосник великата Божествена 
мощ, която Той притежаваше над човеците. И щом тях-
ната ненаситност тук се сблъска с една непреодолима 
бариера, те бяха връхлетени от голяма уплаха. По си-
лата на своето човекоставане Христос беше навлязъл 
наистина в техните предели. Обаче Той дойде не като 
жертва, а като повелител. Те трябваше да разберат, 
че човечеството – доскоро тяхно, сега им се изплъз-
ва. „Човекът” стоеше пред тях, освободен от всякакви 
слабости и дефекти, нанасяни му от тях през неговото 
дълго развитие, и то в момента, в който те вярваха, че 
триумфират. 

Когато Исус, поучаващ и лекуващ – навлезе при 
хората, срещата се повтори, обсебеностите на епохата 
се изразяваха и в това, че много хора – в смисъла на ду-
шевно-телесни заболявания – страдаха под властта на 
демоните. И ако хората не Го познаха, то демоните Го 
познаха веднага: „Какво имаш ти с нас, Исусе? Нима 
си дошъл да ни погубиш? Познаваме те кой си, светия 
Божи” (Марко 1, 24; Лука 4, 34). Думите, които демо-
ните изговарят чрез устата на един от обсебените от 
тях болни, дават представа за уплахата и ужаса, които 
нахлуват като вихър в царството на луциферическите и 
ариманически духове. 

Болестите, чрез които хората бяха попаднали под 
влиянието на демонските сили, засягат Азовите зони. 
Така Азовете бяха затруднени от болестта, да живеят 
спокойно в обвивките на тялото и душата. На тяхно 
място там свиха гнездо демоните. Изцелението на 
обсебените беше преди всичко едно въздействие от 
Исусовата душа: възникваше хармонизиране и успоко-
ение, които премахнаха отчуждението на човека към 
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новия собствен Аз. С това обаче, Христовото въздейс-
твие се свързва с тези Азове, които подсилени от огъня 
на Христовия Аз укрепваха за все по-мощно инкарни-
ране. 

Както имат своята увертюра в историята на изкуше-
нието, така изцеленията на обсебените намират своето 
космическо продължение в това, което ранното христи-
янство нарече „слизането на Христос в ада”. След като 
Христос умря на кръста, Той влезе в царството на мър-
твите, където луциферическите и ариманически духо-
ве се готвеха да постигнат неограничено господство. В 
часа на Голгота, когато Слънцето над Земята помръкна, 
в царството на мъртвите, Слънцето изгря. Затъмняваща-
та мощ на демоните беше съкрушена. 

„Христовото слизане в ада” е едно същинско из-
целение от демони; от тогава една сила е тук, сила, 
чрез която човешките Азове – след преминаването им 
през портата на смъртта – ще са свободни от оковите 
на мрака и самоотчуждението. 

Новото явяване на Христос в нашето време, или 
както е обичайно да го наричаме „Пришествието на 
Христос”, ще представлява едно повторение на същата 
тази среща, която стана между Христос и демоните в 
началото на новата ера. Тогава Архангел Михаил, като 
борбен предвестител на Христос в духовната област, 
извоюва една нова победа над демоните. „Горе” възду-
хът е пречистен, обаче повалените демони са на Земята 
и вярват, че тук ще могат да установят господството, 
което им бе изтръгнато преди 2000 години. Тази е при-
чината, поради която времето на Христовото пришес-
твие е същевременно и епоха на Антихриста. Христо-
вото Слънце обаче мощно нарасна. Преди 2000 години 
Христос освободи от оковите на демоните първо живи-
те и после мъртвите. Сега първо ще се приобщят към 
победоносната Му светлина в пречистения въздух на 
духовното отечество свързаните с Него мъртви. След 
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това също и самата Земя ще бъде озарена от целителна-
та светлина, която ще съкруши магията на Антихриста 
и ще премахне тежкия товар от душите на човеците. 

Мистериите на Азовия триумф ще станат свети-
нята на онази епоха, през която Възвърналият се ще 
иска да извършва своите грандиозни изцеления от 
демони. Тогава това, което първоначално бе долавя-
но като Христово действие зад завесата на Исусовото 
действие, ще трябва да бъде овладяно непосредствено 
от човека. Чрез всички свои сетива Азовете на хората 
трябва да завоюват куража и силата да се усетят като 
огън и да се възправят пред несравнимо по-могъщия 
огън на Христовия Аз, за да го доближат и за да нарас-
нат в сила и мощ. 

Занапред като допълване на лекарското изкуство 
ще бъде необходима една възпламенена от Духа Азо-
вост. Тя ще внася Христовите сили навътре в себе си. 
Съдбоносно заблуждение на материалистическото 
мислене е да се счита, че човекът остава здрав, ако той 
щади себе си. Естествено, онзи, който има съдбата да 
живее в едно слабо и болно тяло, трябва да щади сво-
ите физически сили. Обаче на съкровената човешка 
същност не е позволено да се зарази от такава умна 
икономия. Единственото, което може да държи чове-
ка здрав през неговия живот, това е развитието на вът-
решната инициатива и активност. Този, който за да се 
пощади залага само на петдесет процентова активност, 
той в действително полага основите на слабост и бо-
ледуване. Стопроцентовото залагане върху куража да 
формираме живота си, изхождайки от истинската чо-
вешка същност, преодолява спъващите комплекси за 
малоценност, както и зародишите на болестта. Само-
понятно е, че тук не става дума за постоянна и сует-
лива заетост. Тя възниква винаги при отклоняването и 
отбягването на истинската вътрешна активност, която 
в същото време е и идентична със способността за спо-
койствие и молитвена съсредоточеност на душата. 
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Целостта и всеотдайността на безкористната сър-
дечна и Азова сила, Евангелието нарича „вяра”. Тя е, 
според думите на самия Христос и според евангелски-
те разкази за изцеленията, една реална сила. И щом на 
оздравелите болни все отново се казва: „Твоята вяра те 
спаси”, то в най-съкровената си същност те се чувст-
вуват утвърдени в съзнанието, че оздравяват не просто 
отвън, а чрез живеещото в тях висше Себе. Изпълне-
ният с Христовия Аз човешки Аз, тогава беше в заро-
дишен вид и занапред той неудържимо ще разцъфне 
в Ескулаповия жезъл, пред който отстъпват всякакви 
болести и демони. 
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СЕДМА ГЛАВА
ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА МЪРТВИ

1. Мистерийният принцип

Трите думи, които Исус изрича при леглото на дъще-
рята на Яир, до ковчега на детето от Наин и при гроба 
на Лазар:

„Талита куми!”
„Младежо, тебе казвам, стани!”
„Лазаре, излез вън!”

представляват кулминационни точки на онова волево 
величие, способно да повелява над духове, което изоб-
що може да бликне от един човек на Земята. Тук ние 
наистина усещаме онази Христова воля, която разби-
ва скали и която отваря гробове. Обаче като мислещи 
хора ние не можем да се обърнем към евангелските 
сцени на възкресения, без да се видим изправени пред 
най-трудни въпроси. За нас е невъзможно, например, 
да си представим събитието пред портите на града 
Наин, както това е можело в минали столетия по един 
наивен и безкритичен начин. Всъщност Исус е бил 
трогнат от мъката и сълзите на майката и чрез Своята 
свръхсетивна магична мощ Той връща отдадените на 
тление отново към живот. Дори и да тръгнем само от 
възгледа, че Христос е бил в състояние чрез Своята Бо-
жествена сила да съживява мъртви, то ние ще се видим 
притиснати от многобройни спорни въпроси. Защо са 
предпочетени точно тези мъртъвци? Нима всеки друг 
случай не заслужава същото състрадание? А накрая – и 
дъщерята на Яир, и младежа от Наин, и Лазар, отново 
трябва да умрат. Не е възможно, щото същественото 
тук, дало повод на Христос по един толкова нечуван 
начин да излезе от своята сдържаност, да се състои в 
простото удължаване на земните животи на тези хора. 
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Ако пък Той е искал да покаже на смъртта, каква не-
ограничена мощ притежава над човешкото същество, 
тогава защо не съживи повече мъртви? По този начин 
Той би ни дарил не само с повече утеха и благослове-
ние, а би предизвикал едно цяло войнство от вярващи 
хора. 

Но също и съживяванията на мъртви не са никак-
ви свръхсетивно-магични чудотворства. Когато Исус 
произнесе трите могъщи думи на съживяването, Той 
не наруши закона на своя мирогледен възглед, който 
беше само и единствено насочен към съвършена ин-
карнация и към уравновесяване на общата човешка 
съдба. От тези евангелски сцени, които на пръв пог-
лед изглеждат като непревземаеми крепости на вярата 
в чудесата – израства един жизнен принцип, който от 
столетия е изпаднал в забрава. Нашето отнасяне към 
целостта на Евангелията ще се обогати с многозначи-
телни последици, ако в една търпелива борба на позна-
нието ние отново разкрием загадките на съживявани-
ята. Така Евангелието възвръща своето духовно ниво 
и своите неизчерпаеми дълбочини. Онзи характер на 
откровение, който му е присъщ, отново влиза в сила 
спрямо модерния човек, ако той е надраснал всяка вяра 
в догмата и не може друго, освен да следва законите 
на ясното и критично мислене. Именно мистерийният 
принцип и принципът на посвещението е този, който 
даде на древния свят неговата Божественост и храмо-
вото величие на неговата култура. 

На две места в Евангелията този принцип се отк-
роява особено ясно. И в двата случая светът на мисте-
риите и посвещението е загатнат в три образа. Спом-
няме си, че в началото на Исусовия живот става дума 
за трима свещени царе, които като пратеници на пра-
древните храмови култури, идват, за да се поклонят на 
родения във Витлеем младенец. Матей ги нарича не 
царе, а μγοι, мъдреци и ги определя като носители на 
посвещението. Като посветени те могат да разгадават 
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езика на звездите и да разчитат по Небето, че големият 
учител на човечеството е встъпил в ново решително 
въплъщение, след като преди хилядолетия беше осно-
вал трите направления на мъдростта, чийто настоящи 
носители и застъпници са те самите. Вторият мотив, 
който влива мистерийния принцип по драматичен на-
чин в Евангелията, е именно този: съживяването на 
мъртви, представен ни в лицето на дъщерята на Яир, 
младежа от Наин и Лазар. 

Местата от по-дълбоките пластове на Евангелия-
та, в които ни е показан света на старите посвещения, 
принадлежат към онези тайни, които са закодирани и 
вплетени в текста на Евангелията, към Кармата и ре-
инкарнацията, към повтарящите се земни животи. На-
истина, едно знание за тази тайна по времето и в обк-
ръжението на Голготската мистерия все още съществу-
ваше най-вече като един инстинктивен и фрагментарен 
отзвук. Времето на истинските стари мистерии, които 
даваха знание за Кармата и реинкарнацията беше потъ-
нало във вековете. Обаче особените съдби, произлез-
ли в тази възлова точка на човешкото развитие, чрез 
своите вътрешни измерения така разбиват рамките на 
обичайното, че накрая стават понятни само ако успе-
ем да видим в тях особените последствия от минали 
и предчувствия от бъдещи земни животи. Законът на 
Кармата – не съзнателно, а фактически – действува в 
обкръжението на Исус по-мощно от всякъде другаде. 
Тази е причината за това, че ред важни събития в жи-
вота на Исус остават неразбрани за досегашното хрис-
тиянство. Днес те могат отново да бъдат проникнати 
от пълно човешко разбиране, защото в наши дни, бла-
годарение на Рудолф Щайнеровото жизнено дело, въз-
кръсна познанието за отдавна отминалите мистерии и 
познанието за повтарящите се земни животи. Обно-
веното познание за реинкарнация и Карма, изисква в 
трите съживявания на мъртви да бъде мощно изтъкнат 
именно принципът на мистериите. 
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В Стария Завет има определени съответствия спря-
мо съживяването на мъртви в Евангелията: там, къде-
то животът на израилските пророци достига до своята 
кулминация. В лекциите върху Евангелието на Марко, 
Рудолф Щайнер даде важния ключ за разбирането на 
съдбата на тези хора, към която и аз се обърнах в пред-
ставянето на Стария Завет („Царе и пророци”). Там е 
описано, че пророците, които са имали относително 
кратко време да изявят такова богато образно съдържа-
ние – са били в своя тогавашен живот не само посвете-
ни, но че и в тях са били вложени индивидуалности от 
голямата кризисна епоха на старозаветния народ, така 
че в по-ранните си земни животи, вътре в различни 
етнически и културни течения те са получили посве-
щение и са действували като посветени водачи. Своя-
та пророческа дарба и сила те дължаха на кармичното 
въздействие от изживяната в миналото инкарнация. В 
техните предишни земни животи те са насочвали пътя 
на окултните кандидати в храмовете на човечеството; 
път, който след поредица от степени на изпитание, се 
вливал в мистичната смърт, в тридневния подобен на 
смъртта храмов сън, свързан с едно полагане в гроба. 
Когато те след тези три дни били връщани от йерофан-
та към живота и се изправяли от ковчега, техните души 
можели да проникват в духовния свят, отвъд онзи праг, 
зад който човек прекрачва само след като умре. Така 
те ставали преобразени хора, носители на едно ново и 
разширено съзнание. 

Чрез повторното изживяване на спомени от посве-
щението, което те са имали през предишните си живо-
ти в мистерийните храмове, пророците можеха в един 
определен момент от своя живот да предадат на хората 
Божествените внушения, получени в хода на някоя от 
върховите си инкарнации. 

Старозаветните книги често в такива драматич-
ни събития, които напомнят новозаветните съживява-
ния на мъртви, описват моменти, в които някогашното 

17. Трите години
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посвещение напира и избуява като ново проявление в 
душите на пророците. В историята на Илия и Елисей 
също има такива сцени: ние виждаме всеки от двама-
та големи пророци да пробужда от смъртта едно дете; 
този, когото Илия връща към живот, е синът на една 
вдовица. И в двата случая се касае за имагинативно 
описание на едно проникващо от миналото душевно 
изживяване на самите пророци. Подобно събитие има 
и в живота на цар Езекия, когото трябва да причисля-
ваме към поредицата от пророци. В книгата на Исай 
виждаме тайната на съдбата така ясно илюстрирана, че 
тя не си служи с никаква имагинативна украса. Езекия 
изпада в тежко боледуване, след като Йерусалим, ся-
каш по чудо е спасен от голяма опасност. Три дни той е 
близо до смъртта, докато пророк Исай не го връща към 
живота. От сега в Езекия е запален мощният факел на 
пророческото съзнание. Това е един ясен пример, кой-
то ни показва как едно голямо разтърсващо изживяване 
може да предизвика не само плодовете на някогашното 
посвещение, но и самия акт на посвещението. 

Съдбата на пророк Йона – описана ни в гранди-
озно митични щрихи – трябва да бъде разбирана по 
сходен начин. 

Епохи, които са изгубили – както смислово, така 
и емоционално – ключа за разгадаване на подобни 
описания, е трябвало да приемат фантастичния разказ, 
че някога един човек бил погълнат от голяма риба и 
след три дни избълван жив на сушата. Но и тук също 
се касае за една драма на посвещение, която наднича 
от предишен земен живот. Образът на трите дни, които 
Йона прекарва в „корема на рибата” е не друго, а има-
гинативно отражение на трите дни, които някога е про-
лежал в гроба, когато „слязох до дъното на планините 
и земните лостове ме затвориха завинаги”. (Йона 2, 6-
8). Сякаш една природна катастрофа предизвиква раз-
рушителното проявяване на епизод от миналото: след 
като корабът на Йона попада в буря, той е изхвърлен 
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от борда и прекарва като корабокрушенец три дни в 
борба с бушуващите елементи. Преобразяването идва 
мълниеносно от преживяната опасност, то наподобява 
онова преобразяване, което Йона е постигнал по пътя 
на посвещението в предишен земен живот. Начинът, по 
който се докосваме до тайните на пророческите съдби 
и откровения ни помага да решим и загадките, свърза-
ни с възкресяването на мъртви в Евангелието. 

2. Крачката към Капернаум

Съживяванията на мъртвите са също белязани от онази 
полярност на пейзажа, чието напрежение върху Исус е 
доловимо през целия Му живот. Съживяването на дъ-
щерята на Яир и на юношата от Наин стават в Гали-
лея. Те са облъхнати от чудотворния пейзаж, в който 
навсякъде проникват небесно-слънчеви отражения от 
свръх естествения живот. Градът Наин е разположен 
в склоновете на Табор – онази планина на планините, 
която със своя космично-слънчев облик беше предоп-
ределена да стане сцена на Христовото Преображе-
ние. Градът Капернаум, където е домът на Яир, лежи 
на брега на Генисаретското езеро, недалеч, северно 
от Ветсаида „градът на рибите”. Няма други места, 
където първичните сили на Галилея да са били така 
отчетливи. Третото възкресяване, драмата на Лазар, 
има за декор един коренно различен пейзаж. Обгръща 
ни строгата атмосфера на Юдея. Градчето Витания е 
построено на хълм от Елеонската планина, в посока на 
Йерусалим и е обърнато към подземната дълбочина на 
Мъртво море. Тук започва грандиозната област на пус-
тинята Юда и името на градчето – „дом на нищетата” 
– подсказва мотива, който нараства в целия пейзаж до 
необозрими космически измерения. 
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*

Сцената в дома на Яир не можем да причислим със 
същото право към другите две събития. Дълбокият 
сън, в който се намира момичето, още не е преминал 
в смъртта. Исус сам казва: „То не е умряло, то спи 
само”. Това, което Той извършва, е по-скоро изцеле-
ние, отколкото възкресение. При все това, тук са в 
сила същите мистерии, както при Наин и Витания. За 
да разберем какво се привнася тук към нещата, трябва 
първо да схванем един важен прелом в по-нататъш-
ната драма на Исусовия живот. Неотдавна Той нап-
рави решителната крачка от Назарет към Капернаум. 
Цялата Му младост протече в Назарет, по височините 
на Галилея, от които на запад се открива бляскавата 
повърхност на Средиземно море, а от другата страна 
– кобалтово-синьото Генисаретско езеро. Когато Исус 
след затварянето на Йоан Кръстител се почувствува 
призован да започне мисията си всред хората, Той се 
отвърна от местата на Своето детство и младост. От 
тогава Евангелието назовава Капернаум негов град. 
Тази смяна на местоживеенето не е без значение. Ма-
тей ясно изтъква и подчертава този период: „И като 
напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край 
езерото, в Завулоновите и Нефталимови предели, за 
да се сбъдне реченото чрез пророк Исайя: „Завуло-
новата земя и Нефталимовата земя, край езерото, от-
въд Йордан, езическа Галилея, людете, които седяха в 
тъмнина, видяха голяма светлина” (4, 13-16). Въпреки 
простора, от който Назарет е бил обгърнат, той е при-
тежавал един твърде строг характер. Голите скални 
пасажи, които го ограждат и днес будят впечатление-
то, сякаш върху градините на Галилея е магично из-
никнал един остров на юдейска нищета, както пък от 
друга страна Витлеем е един оазис на живота всред 
пустините на Юдея. Също и по времето на Исус са-
мото градче ще да е било владяно от мрачна и сери-
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озна строгост. Това е било не свободно възникнало 
селище, а една колония на аскетичен есейски орден, 
чийто строги правила на живот обхващали не само 
истинските членове на ордена, а също и обслужващи-
те го обикновени семейства. Обратно – в Капернаум 
– пулсира, носен от езерните води, широкият и голям 
свят. Тук минава древният друм Виа Марис – „мор-
ският път”, за който става дума в цитирания пасаж 
от Исайя. Този бил пра-древния военен път, свързващ 
големите културни страни на Стария свят Вавилон и 
Египет. По него е крачил някога и Авраам, напускай-
ки бащините си земи в Месопотамия, отправен към 
Египет, за да намери покой по средата, в областта на 
река Йордан. Не след дълго по този път ще мине и 
Павел, от Йерусалим към Дамаск, за да се върне пак 
по него като един преобразен човек. 

Крачката, която Исус прави от Назарет към Капер-
наум е напускане на тесните граници и преход към го-
лемите хоризонти на човечеството. Той напусна както 
тесния кръг на семейството, така и религиозните тра-
диции, чиито формиращо влияние е изпитал в родния 
край. Той пристига първо там, откъдето ще се обърне 
към всички народи и духовни направления на света, 
също и към „езическите” естествени религии, за да 
одухотвори всички с едно ново дихание. Това, което 
Той сега прави е всъщност крачката от кръвното родс-
тво към духовното родство. 

Евангелието на Лука илюстрира този преход с 
помощта на две синагоги, на две синагогни сцени. 
Ние виждаме Исус изпълнен с пиетет и вярност, да 
спазва обичаите на Своята младост и да участвува на 
съботните събрания в синагогата на Назарет. Става 
така, че от свитъците на Завета Той прочита един от-
къс от проток Исайя, където става дума за чудотвор-
ните изцеления на бъдещето. Когато свършва, всички 
погледи в напрегнато очакване се отправят към Него. 
Обаче вместо да продължи с обичайното тълкуване, 
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Той казва: „Днес се изпълни това писание във вашите 
души”. Първоначално изглежда сякаш Неговото слово 
намира слушатели и сякаш вярващите от родния Му 
град са отворени за особената мисия на Неговото Съ-
щество. Но продължавайки да говори, Той разбива ус-
тановените рамки на кръвната и родова свързаност и 
привежда примери как по времето на Илия и на други 
пророци, най-величествените чудотворни изцеления 
са ставали именно на хора от чужди народи. На тази 
смелост вярващите отговарят със сляпа ярост. Обявя-
ват Го за душевно болен и Го извеждат на високите 
скали, вън от града, от където са свикнали да хвърлят 
в пропастта хора с помрачен разсъдък. „Но Той мина 
посред тях и си отиде”. 

Веднага след това ние Го виждаме в Капернаум, 
„градът на морето”. И тук – верен на закона – Той е в 
синагогата. Изглежда, че тук Той намира разтворени 
сърца, върху които Словото Му за пръв път ще подейс-
твува като природна мощ. Демоните ясно разпознават 
кой е Той всъщност. От един „обладан”, който е всред 
присъствуващите се изтръгват същите мистерийни 
думи, които Исус изговори на майка Си при сватба-
та в Кана и които загатват за един тайнствен обмен 
на сили между Него и нея: „Нещо тъче между Мене 
и тебе, жено?” (Йоан 2, 4). И сега съвсем спонтан-
но от Исус се разгръщат бликащите хармонизиращи 
и лечителни сили: изведнъж, за учудване на всички 
в синагогата, обсебеният е освободен от демонското 
робство. От думите на Исус се поражда един трепет 
на податливост и се разпростира бързо наоколо. Нав-
сякъде тук се долавя диханието от просторния свят 
срещу сковаващите ограничения на религиозната и 
народностна свързаност. 

И днес още двете синагоги в Назарет и Капернаум, 
макар и почти нищо да не е съхранено от тогавашния 
им вид, символизират онзи контраст, довел до реши-
телния поврат в живота на Исус. Синагогата в Назарет 



263

е една малка и тъмна зала. Тя ни позволява да схванем 
господстващия принцип в строгите юдейски синагоги: 
изключване на слънчевата светлина и на всяка красо-
та, съзнателно отделяне на всичко, което природата и 
изкуството могат да ни дадат: една последна сериозно-
мрачна концентрация в света на интимно-човешкото. 
Обратно: синагогата в Капернаум принадлежи към съ-
вършено различен свят. Приближим ли до нейните ру-
ини, които днес са единствен остатък от града, то по-
скоро бихме повярвали, че се приближаваме до гръцки 
храм, а не до юдейска сграда. Високи, горди, облени 
от светлина и въздух колони обхващат и разчленяват 
светлото пространство. Едно неизчерпаемо богатство 
от фигури показва вложения от строителите усет за из-
куство. Капителите и архитравите, които днес лежат 
като останки по земята, са украсени не само с магични 
знаци, като пентаграми и хексаграми, но и със симво-
лите на Слънцето и Луната, а до седмораменния све-
тилник и скинията ние съглеждаме дионисиевия мотив 
на лозата. Веселата приветливост на символите е до-
вела до там, че на големите ъглови колони е предадена 
формата на сърце. Старозаветната забрана за изобра-
жения, опазвана строго в мрачната камера на Назарет, 
тук изглежда напълно преодоляна и дори чужда. Вмес-
то това, светлият и весел гръцки Дух се съединява със 
строгостта на Стария Завет и така възниква едно пред-
чувствие за Слънцето и това предчувствие цари тук 
почти както в един Аполонов храм. Навъсено-строгият 
Дух на ортодоксалното еврейство, вгледано единстве-
но в Закона, отстъпва пред по-свободното елинистично 
еврейство, което по-скоро е свързано с духа на гръцкия 
език и култура и което влага семената на Духа извън 
кръвно-родствената сфера на влияние, в нивата на ця-
лото човечество. 
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3. Сили на миналото и тайни на бъдещето

Исус превръща Капернаум в свой град, защото тук Той 
– макар и външно незабележимо – проправи пътя от 
кръвното родство към цялото човечество. Евангелието 
ни дава да разберем, че още в Капернаум, преди фор-
мирането на апостолския кръг, в резултат на особена-
та отзивчивост, възникват кълновете на едно духовно 
семейство, което се освобождава от кръвното родство. 
Сякаш между другото, ние узнаваме, че всред тези, 
които показват усет към Христовото Същество, са и 
някои водещи личности в духовно-културния живот 
народа. 

Преди всичко се има предвид „началникът на Ка-
пернаум”, стотникът, центурионът на римската войс-
кова част, настанена в малката крепост на града (Лука 
7, 2) и Яир, началникът на синагогата (Лука 8, 41). 
Между тях съществува една пълна с живот съдбовна 
свързаност, макар те да принадлежат на различни на-
роди и религии и да говорят на различни езици. Това 
се проявява, когато старейшините на синагогата идват 
при Исус, за да измолят застъпничеството и помощта 
Му за болния слуга на стотника. Тези изискани мъже 
всред евреите от Капернаум, и най-вече Яир, възхва-
ляват благородния характер на стотника и като дока-
зателство сочат, че макар и не евреин, той е съградил 
тяхната синагога (7, 5). 

Поради исторически и стилови съображения, 
археолозите са на мнение, че синагогата, чийто вели-
чествени развалини и днес лежат на брега, е строена 
най-рано в края на първи век след Христос. Но вер-
сията, според която синагогата е строена по Исусово 
време, сигурно има право. И ние не трябва да смятаме 
за благочестива измама онази представа, според която 
на вътрешните каменни пейки са били насядали хора, 
заслушани в Исусовите думи. В подкрепа на това би 
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могло да се каже, че след разрушаването на Йеруса-
лим и на храма през 70-та година след Христос, пора-
ди траур дълго време изобщо не са строени синагоги. 
Забележителното тук е, че в града, който Исус от Наза-
рет избра за Себе Си, един римски стотник построява 
в гръцки стил еврейската синагога, без да знае, че с 
това полага градивен камък във всеобхватния храм на 
християнското развитие. 

Яир, ръководителят на синагогата, едва ли за пръв 
път идва при Исус, когато го виждаме да моли за изце-
лението на смъртно-болната си дъщеря. Той сигурно 
е присъствувал и при първото влизане на Исус в тази 
синагога. И сега, когато самият той е в беда, си спом-
ня своята намеса за случая с детето на римския стот-
ник. Не е необходимо да си представяме, че мъже, като 
центуриона и Яир, принадлежат към една свързваща 
общност, възникнала около Исус. Съдбовната им връз-
ка се ограничава с малко срещи при една определена 
външна дистанция. Същественото е обаче, че техните 
души, изпълнени с непредубедена достъпност към Съ-
ществото, което е ходело по Земята като Исус от Наза-
рет, принадлежаха към нивата на човечеството, в която 
можеха да бъдат хвърлени семената на бъдещето. 

Яир е дошъл да измоли помощ за смъртно-болна-
та си дъщеря. В самия дом Исус и Яир са посрещнати 
от врява и ридания. Исус взема със Себе си само трима 
доверени ученици и отстранява възбудената тълпа на 
оплаквачите. Около смъртното легло на 12-годишното 
момиче, сякаш около стъкления ковчег на Снежанка, 
възниква една многозначителна седморност, като че ли 
чистите звездни сфери, искат да се огледат в тази тиха 
сцена. Исус образува средата между две групи, всяка 
от които има по трима участници. От едната страна 
бащата, майката и момичето представляват троичност-
та на кръвното родство. На тях са противопоставени 
в страхопочитателно мълчание тримата ученици като 
представители на духовното родство, което е и пред-
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чувствие за новия вид семейство от духовно свързани-
те хора. Но върху кръвно-скрепената група пада една 
сянка. Момичето тихо умира. Не му достигат жизнени 
сили, за да прекрачи прага на зрелостта. В този образ, 
изваян от съдбата пред очите ни, ние предчувствуваме 
залеза, който изцяло ще погълне силите на кръвното 
родство, тези сили, от които досега човечеството чер-
пеше своя живот. И щом сега Исус изговаря мантрич-
ната мистерийна формула: „Талита куми” – „Момиче, 
стани” в умиращия свят протича една пробуждаща ис-
кра, идваща от съвсем други сфери, а не от физическо-
то създаване на живота. Извършва се едно духовно съз-
даване на живота, става така, сякаш първите лъчи на 
едно ново Слънце проникват във всеобхватния мрак. 
Тихо се задвижват и навдигат предчувствия за едно да-
лечно бъдеще. 

Евангелието дава съществен принос към раз-
бирането на онази мистерия, която се разиграва тук, 
вплитайки една в друга две на пръв поглед независимо 
протичащи истории. Когато Исус, съпровождан от уче-
ниците Си, е на път към дома на Яир, до Него си про-
бива път една жена, която 12 години страда от тежко 
заболяване и която сега е завладяна от вярата: нужно е 
само да се докосне до края на дрехата Му и ще оздра-
вее. Когато и се отдава да изпълни своето намерение, 
тя вижда, че Исус не отминава в навалицата. На нея, 
която сега вече чувствува, как нейната болест затихва, 
Исус казва: „Твоята вяра те спаси”. И тогава продължа-
ва своя път към дома на Яир. 

Евангелието не би свързало една с друга тези две 
истории, ако те не си принадлежаха в едно дълбоко при-
чинно единство. Без директни внушения, Евангелието 
дава да разберем, че между болната жена и умиращото 
момиче съществува една дълбока причинна свързаност. 
Жената страда от кръвотечение точно толкова години, 
на колкото е самото момиче. Когато преди 12 години 
детето се е родило, тогава е възникнала и болестта на 
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жената. Още през 1910 г. Рудолф Щайнер често под-
чертаваше съдбовната свързаност, която Евангелието 
ни представя с езика на композицията. При момиче-
то липсват жизнените сили на кръвта, с които да може 
да прекрачи прага на зрелостта. Жената обаче, чиято 
съдба така забележително се вплита в тази на детето, 
страда от излишък на тези сили. В своя организъм тя 
не съумява да разполага с тези формиращи сили. Лечи-
телната Исусова сила се излъчва и в двете посоки – тя 
отстранява недостига, както и излишъка. Тук възниква 
една златна среда и тя дарява равновесие и хармония 
не само на отделния човек, но и на две съдбовно при-
надлежащи си групи. 

Тук ние заставаме в един пункт на Евангелието, 
където разрешение на загадката не може да бъде наме-
рено без помощта на идеята за прераждането. Еванге-
лието не се задоволява само с това да загатне за тази 
идея. То поставя пред нас една такава зависимост на 
фактите, която може да представлява единствено ре-
ализация на действуващата кармична тайна от мина-
лите земни животи. То изчаква с търпение времето, в 
което познанието на закона за реинкарнацията отново 
ще се съживи за човечеството. Дотогава разбирането 
на двойствената сцена от Капернаум, която ни е пока-
зана в историите на Яир, ще бъде предимно емоцио-
нално. След това обаче ще стане ясно, че причините за 
излишъка при болната жена, както и за недостига при 
заспалото момиче, се коренят в един предишен живот. 
Един минал, съвместно преживян застой на съдбите в 
някогашен духовен порив, предизвикан от неплодот-
ворност и отпадане на силите на кръвта, сега се появя-
ва отново при възникването на тези противоположни 
болестни предразположби. Вечните Азове на две души 
донасят със себе си телесните затруднения, за да мо-
гат чрез тяхното изстрадване да извоюват онази сила, 
годна да ги издигне над мъртвата точка. Стига се от-
ново до сливане на техните житейски пътища, в които 
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те могат и трябва – било в това или в едно по-късно 
прераждане – с общи усилия да постигнат равновесие 
и хармония на душевните сили. Чрез това, че съдба-
та свързва жената и момичето с Исус, става нещо като 
съкращаване на пътя. Постигнатата с чистота и бла-
гочестие хармонизираща сила, отстранява телесните 
дефекти и в двата случая. И ние можем със сигурност 
да приемем, че сега жената и момичето намират своя 
по-нататъшен съдружен път, че не само от двойното 
им изцеление, а и преди това е съществувала общност 
между тях. 

С това ние за пръв път се доближаваме до истин-
ското разрешение на загадката, каквато представлява 
за нас оживяването на дъщерята на Яир. В противен 
случай ние бихме виждали в събитието при Каперна-
ум само едно телесно благодеяние, което е сполетяло 
малко или много случайно двете жени; по същия начин 
то успешно би могло да се случи и на двама други чо-
веци, ако посредством болестта ние не сме препратени 
в миналите, а посредством изцелението – в бъдещите 
им земни животи. Причините на болестта са далеч в 
миналото, плодовете на изцелението ще съзреят едва 
в далечното бъдеще. Ние трябва да се изпълним поне 
с едно предчувствие за това, че в жената и в момичето 
бяха въплътени такива индивидуалности, които в след-
ващите прераждания ще имат да решават важни задачи 
на човечеството. В привидно незначителните роли на 
едно нежно дете и на една боледуваща жена – в тях 
трябваше да се превъплътят тези две индивидуалнос-
ти, за да срещнат те човешката инкарнация на Хрис-
товото Същество. Семената, вложени чрез Христовото 
изцеление, ще дадат плод едва в бъдещи земни животи. 
Чак тогава от тях ще се излъчи мощното благославяне 
към човечеството и то ще е от решаващо значение за 
прехода от физическото към духовното съзряване. 
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*

Едва когато ние – догаждайки се – проникваме в дъл-
боките мистерии на съдбата, прикрити в историята за 
дъщеричката на Яир, можем да разберем защо Исус 
направи свидетели на това събитие само тримата 
доверени ученици. Това, което се разиграва в дома 
на Яир, беше същевременно част от най-интимното 
наставление към учениците и то се извършва тук не 
с думи, а със съдбовни действия. Една права линия 
води от пробуждането на момичето към една сцена, 
която на пръв поглед е от съвършено друго естество и 
изглежда без никаква връзка с детето на Яир, при ко-
ято обаче присъствуват също само учениците Петър, 
Яков и Йоан. Тя се разиграва отново в Галилея, на 
планината Табор. От морския бряг ние се изкачваме 
на планинския връх. Тук Христос се разкрива на три-
мата в Своя преобразен духовен облик. И когато уче-
ниците бяха потънали в съзерцание на ослепителното 
Христово-етерно-Слънце, те съглеждат от дясно и от 
ляво очертанията на двама мъже, в които разпознават 
Мойсей и Илия. В дома на Яир те бяха противопоста-
вени на други трима – Яир, майката и детето – в кои-
то те, учениците, бяха длъжни да видят замирането и 
изчезването на естествените жизнени сили, доколкото 
те са свързани с човешкото унаследяване. Спрямо тях 
те трябваше да усетят своето собствено триединство 
като носител на една духовна зародишна сила, като 
носител на определени задачи в бъдещето. Сега, при 
върха на свещената планина, пред техните съзерцава-
щи души, застават във величава духовна мощ други 
трима. Този път не Христос е като седми в средата 
между тримата ученици и тримата Яирови, а самата 
общочовешка Троица изгрява за целия свят. 

В съзерцанието, обхванало душите на тримата 
ученици, нахлуват мощно и миналото, и бъдещето. 
Мойсей и Илия, големите водачи от минали времена, 
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представляват същевременно и основната противопо-
ложност на духовните направления, които досега са 
били валидни за човечеството. В този момент емоци-
онално задвиженото съзнание на Петър, Яков и Йоан, 
може да потрепне също и от мисълта, че самите висши 
Азове на Мойсей и Илия са дошли през редица пре-
раждания, за да хвърлят нова светлина по пътя на чо-
вечеството. Може би това зародишно познание в тях 
се разширява също и относно Христос. През човешки-
те очертания на Исус, те съзират Слънчевия облик на 
Христовото Същество. 

Учениците разбират, че човешката индивидуал-
ност на Исус от Назарет, която е подготвила за Христо-
вия Аз обвивките на човекоставането, е принадлежала 
първо на някоя от големите водачески личности на ми-
налото. Много по-силно обаче ще да са усетили съзер-
цаващите ученици едно друго съкровено познание, на-
сочено към бъдещето и неговите тайни. Чрез великото 
централно чудо на Христовото човекоставане, в сфе-
рата на човечеството беше внесена една сила, която е 
длъжна да доведе до възкресяване и преобразяване на 
всички големи духовни направления от миналото. Ин-
стинктивният импулс на тримата доверени ученици в 
този момент изискваше те да поставят своята собстве-
на, човешка троичност в служба на това свръх-сетивно 
Божествено триединство. Загатнати спомени от прами-
налото и изпълнени с неустрашима воля предчувствия 
за бъдещи животи озариха сега техните души. 

При поучението, което Исус дава на тримата, връ-
щайки се с тях от планината на Преображението, Той 
позволява в същото време да покълнат онези семена 
на познанието, които бе посял в душите им при Яи-
ровия дом. Ние идваме до онова място, където за миг 
– в обкръжението на Христос – проблясва съзнателна-
та мисъл за повтарящи се земни животи. Учениците 
запитват Исус за идването на Илия и то преди времето 
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на Месията, както е по писанията, а Исус им отговаря, 
че Илия е вече дошъл (Мат. 17, 12). И сега Евангели-
ето ясно възпроизвежда онзи момент, в който голямо-
то революционно познание озарява душите на учени-
ците. „Тогава учениците разбраха, че им говореше за 
Йоан Кръстителя” (Мат. 17, 14). Несъмнено, интимно-
то кармично наставление, което Исус дава на тримата 
ученици, като отзвук от изживяването в Табор, беше 
по-подробно, отколкото Евангелието ни позволява 
да предполагаме, описвайки загадъчно тези събития. 
Може би в онзи час, мисълта за прераждането е била 
насочена и към онази загадка, на която учениците ста-
наха свидетели в дома на Яир. С това на тях им се даде 
една могъща сила, която в своите бъдещи инкарнации 
те никога няма да изгубят напълно. От сега нататък те 
встъпват здраво в една духовност, която учи, че чове-
кът не произлиза просто от своите родители, а прена-
ся най-важното ядро на своята същност с крилете на 
Духа от една епоха в друга. Направлението, залагащо 
на унаследените стойности, може спокойно да угасне и 
замре. В Аза на човека, в неговото духовно ядро дреме 
силата на духовно обновление, силата на мироздание-
то. Азовата същност на човека е птицата Феникс, която 
все отново и отново премината през смърт и раждане, 
която постоянно възкръсва от своята пепел, за да съу-
частвува в бъдещето на човечеството. 

4. Юношата от Наин

Исусовите съживявания на мъртви не са сляпо и без-
посочно разпръсквани чудеса, а едно мъдро насочва-
не на човешката съдба и това проличава особено при 
двете истински възкресения, както при галилейското, 
така и при юдейското. Изобщо не би се стигнало до 
такова акцентиране върху стария мистериен принцип 
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на посвещението – нека си спомним и поклонението 
на тримата царе – ако инкарнацията на Христос не се 
считаше за мощен магнит в повратната точка от раз-
витието на човечеството и ако тази инкарнация не бе 
едно призоваване на големи водачески индивидуал-
ности от миналото към нова кармическа среща. Както 
при юношата от Наин, така и при Лазар става дума за 
висши Азове, които от минали земни животи донасят 
екстракта на цялата досегашна духовна история и кои-
то сега чрез срещата си със слезлия на Земята Слънчев 
Дух ще бъдат посветени във важни тайни на християн-
ското бъдеще. 

Момчето, чиито тленни останки минават край 
Исус пред вратите на града Наин, не е умряло от една 
обикновена болест. В един предишен свой живот, в 
прикритието на мистерийния храм, то е понесло мис-
тичната смърт. И сега, когато то е пред възловата точ-
ка на своето жизнено развитие, в прехода от детството 
към юношеството, който го прави зависим от съзрява-
нето на неговото физическо тяло, от тъмната бездна на 
неговите минали прераждания и съдби стремително се 
издига сянката на тази мистична смърт и пада върху 
него. Осветляващият поглед върху кармическия ход на 
онази индивидуалност, която беше преродена в юно-
шата от Наин, ние дължим изцяло на Рудолф Щайнер. 
Преживяната навремето мистична смърт – целяща пос-
вещение – не би се повторила сега по един толкова тра-
гичен начин, ако тогава той бе насочвал душата пра-
вилно през мрака към светлината. Азът на този юноша 
обаче, след поредица посвещаващи прераждания, нак-
рая мина през Египет и то във време, когато залезът на 
Боговете и замирането на старите мистерии се отрази 
тежко върху човешката душа. Изида, майчинската Бо-
гиня, при смъртта на Озирис стана вдовица, а нейните 
посветени служители бяха наречени „синове на вдови-
цата”. Тогава индивидуалността на юношата – като за-
сегната от нахлуващата общочовешка трагедия – е по-
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несла вместо друг такава съдба, която е почувствувана 
от самата нея като един голям застой в нейното вът-
решно развитие. Митът за младежа от Саис е като една 
завеса, през която може да се вгледаме в тази съдба. В 
него се разказва за един млад кандидат за посвещение, 
който обвзет от пламенен копнеж за познание, въпреки 
всички предупреждения и забрани, накрая се увлича 
до там, че смъква завесата от образа на Изида и рухва 
мъртъв на земята. Митологичното украсяване позволя-
ва да се досетим за един човек, който се опълчва срещу 
угасяването на светлината, която до тогава е озарявала 
египетските посвещения. Той стига до дързост и наси-
лие, но те имат само тази последица, че неговото пос-
вещение пропада и вместо да се събуди като посветен 
от храмовия сън, той потъва в истинска смърт. 

Това събитие, в което като във фокус е събрало 
квинтесенцията на духовно обеднялото човечество, се 
отпечатва така дълбоко в индивидуалността на юно-
шата, че хвърля своята трагична сянка включително и 
до инкарнацията, в която детето от Наин израства като 
съвременник на Исус. Пред прага на младежката въз-
раст от по-дълбоките пластове на неговото същество 
отново иска да пробие нагоре богатото духовно съдър-
жание на миналите животи. То сразява душата му и за-
едно с това старата египетската драма отново напомня 
за себе си. Така се стига до прекъсването на жизнените 
сили. Спонтанно възниква едно наподобяващо смъртта 
състояние, което би могло собствено да бъде сметнато 
за мистична смърт, но е и толкова близо до действи-
телната физическа смърт, че всеки миг окончателно 
може да премине в нея. Сега мъдростта на съдбата се 
проявява в това, че Исус минава по пътя и среща опе-
чалената майка с понесения към гроба ковчег. Дълбоко 
състрадание и милост се пробуждат в душата на Исус 
при вида на ридаещата жена. Но това, което кара Исус 
да действува, е не просто състрадание. Когато Еван-
гелието определя младежа като „единственият син на 

18. Трите години
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една вдовица” и чрез този израз от мистериите то ни 
насочва към тайнствените съдбовни връзки на съби-
тието; това е може би загатване за познанието, което в 
този миг просветва в Исусовата душа. Чрез състрада-
ние Исус става знаещ. Той обгръща с духовен поглед 
великия ход на съдбата на тази душа, чието младо тяло 
лежи пред Него в ковчега. Това, че в Египет посвете-
ните се бяха превърнали в „синове на вдовицата”, при-
надлежи към симптомите на един вътрешен упадък, 
отнасящ се за цялото човечество, упадък, чийто инти-
мен копнеж беше да се превърне в един нов възход. И 
щом носачите с ковчега наближават, Исус изрича – за 
миг излязъл от сдържаната си благост – могъщата фор-
мула на пробуждането: „Момче, тебе думам, стани!”. 
Той действува точно както и йерофантът в мистерий-
ния храм на старото време, когато три дни след полага-
нето в каменния саркофаг, той изговаря пробуждащите 
думи. Обаче сега едно посвещение се извършва отк-
рито пред целия народ. Първите действия на драмата 
са причинени от самата съдба. Едва накрая Христос 
поема ролята на йерофанта. Това, което става в този 
момент, е безкрайно повече от простото удължаване на 
живота, прекъснат така трагично за този млад човек. 
Всъщност ще бъде изцелена една дълбока рана на ця-
лото човечество. Сложен е край на упадъка, проправен 
е път за един нов възход. Залезът на Боговете, който 
в Египет сполетя човечеството, се превръща в могъщ 
слънчев изгрев. 

Ние не знаем колко време продължи да живее юно-
шата от Наин, нито пък съдържанието на по-нататъшния 
му живот. Няма да сгрешим, ако предположим, че от то-
гава той се е присъединил към особените последователи 
на Исус, макар да не е бил постоянно край Него, както 
другите дванадесет. Обаче ние знаем, че плодовете на 
съживяването, което Исус извърши с него не можаха да 
узреят в тогавашния му земен живот. Към трагизма на 
човечеството, в чийто фокус беше насочена новата съд-
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ба, трябваше да се внесе още един данък за този живот. 
Едва в едно по-късно прераждане ще поникне семето на 
посвещението, което сега чрез самия Христос бе посято 
в душата му. От лекциите на Р. Щайнер върху Евангели-
ето на Лука ние знаем, че през 3. век след Христос ин-
дивидуалността на този юноша отново получава важна 
мисия пред човечеството: като Мани или Манес, осно-
вателят на манихейството, той внася в християнството 
такава форма, с която то ще може да бъде прието също 
от народите на Изтока, чиято душевност все още беше 
определяна от старата мъдрост. 

Западноевропейското продължение, западноевро-
пейската рожба на манихейското християнство, беше 
копнежът към Граал, който се разви в душевно-насите-
на езотерична духовност зад кулисите на църковното 
християнство през края на 10-ти век след Христос. И 
отново, както и в Египет – индивидуалността на юно-
шата от Наин ни се явява през завесата на един ми-
тичен образ. Сега тя претърпява обръщането, обновя-
ването на своята египетска съдба. На времето ù беше 
забранено да задава въпроси, и когато въпреки това по-
иска да смъкне булото, за нея това означаваше смърт. 
Сега – вече като младежа Парсифал – тя ще се върне в 
световния хаос, защото при вида на страдащия Амфор-
тас, не зададе никакъв въпрос. Но когато съзря до там, 
че да зададе въпроси и чрез състрадание достигна до 
знание, тогава тя стана пазител и рицар на Граал. 

*

Изцелението, което Исус извърши с детето на началника 
от Капернаум има общи черти както със съживяването 
на Яировата дъщеря, така и с това на юношата от Наин. 
И тук Исус също насочва душите към важни възлови 
точки на съдбата. Момчето, както и дъщерята на Яир, 
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е пред прага на жизнената зрелост. Застоят в неговото 
естествено развитие, изглежда върви успоредно с извес-
тно изоставане на едно душевно обучение, провеждано 
от началника, така че загадъчната смъртоносна треска 
има и свои вътрешни причини. Тук изцелението става 
косвено: чрез утвърждаването на сърдечните сили от 
Христос, се премахва болестното състояние на детето. 
Сега кризата вече може да доведе до пробуждане и раз-
цвет на младата душа и на съдбата ù, донесена с нея от 
един предишен земен живот. 

5. Пробуждането на Лазар

Съживяването на мъртвия пред вратите на Наин при-
надлежи изцяло към пролетното начало на Христовата 
деятелност, която има за фон зелените поречия на Га-
лилея. По-късно, от върха на същата планина, в чиито 
склонове е разположен Наин, Исус се разкрива на три-
мата си доверени ученици в един духовно-преобразен 
облик. Пробуждането на Лазар обаче е предприето в 
Юдея и представлява решителния заключителен акт 
от драмата на Христовия живот. Мъртвите планини на 
пустинята Юда, които от Витания се спущат надолу в 
страховити подземни пейзажи, продължават в дълбо-
кия каменен гроб, където беше положен Лазар. 

В пробуждането на Лазар се влива накрая всичко, 
което в живота на Исус е било свързано със същността 
на мистериите. Също и двете галилейски възкресения, 
според преданията, са били тясно свързани с това на Ла-
зар. Според легендарната традиция на ранното христи-
янство, както тя е схваната от големия църковен учител 
Амброзиус, онази жена с кръвотечението, която Исус 
изцелява на път за дома на Яир, и Марта, сестрата на 
Лазар, са едно и също лице. Чрез това отъждествяване 
всъщност се хвърля многозначителна светлина върху 
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същността на Марта. Неспокойното и ревностно усър-
дие в нея е отражение на излекуваната телесна болест, 
и то трябва да се преобрази в онова медитативно спо-
койствие, което Мария, другата сестра на Лазар, е вече 
постигнала. Виждаме също, ако Марта е била жената с 
кръвотечението, една косвена зависимост на съдбите 
да просветва между Лазар и дъщерята на Яир. 

Възкресението на Лазар е свързано с това на юно-
шата от Наин и в този смисъл ни говорят различните 
легенди. Лазар бил, така се казва, един богат младеж. 
Бихме могли да го наречем и царски син, защото богат-
ствата му са били огромни. Съдбата прави така, че той 
среща Исус. Той тръгва подире Му и приема дълбоко в 
сърцето си всички Негови думи и дела. Той присъству-
ваше и в случая, когато Исус върна към живот юноша-
та от Наин. Това събитие го покъртва така, че той изос-
тавя целия си предишен живот, а всичките богатства, 
които той притежава – раздава на бедните. Легендата 
позволява накрая да се заключи, че също и смъртта му 
е свързана с това покъртващо изживяване. Зад имаги-
нативните одежди за нас става ясна една несъмнена ис-
тина. Богатството, което Лазар е пожертвувал под впе-
чатленията от Христовото Същество, не е от външно 
естество. Богатството, което той носи, е плод от негов 
предишен земен живот, когато също е бил един от вис-
шите посветени на човечеството; този плод той донася 
със себе си и при сегашното си прераждане. В Христос 
му се явява съвършено новото, спрямо което всичко 
старо – колкото и висше и свято да е било – избледнява 
и остава без стойност. В Него се изпълва всичко, което 
досегашната мъдрост можеше да подготви и да предви-
ди. Ясно става, че щом Исус пристъпва като йерофант 
към ковчега на юношата от Наин, в Лазар се извършва 
едно стремително вътрешно развитие. Между юноша-
та и Лазар започват да се проявяват важни аналогии на 
съдбата; става нещо като заразяване. Това, че в мла-
дежа отново напира посвещението от старото време и 
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– след като то бе причинило трагичното прекъсване на 
живота, а в последствие насочено в правилния път от 
Христос – допринася щото и в Лазар да се задвижат 
силите на старото посвещение. Започва едно вътрешно 
развитие, което накрая довежда до там, че Лазар също 
потъва в прегръдката на една загадъчна смъртоносна 
болест. И при него храмовият сън и мистичната смърт 
прорязват миналото и искат да пробият отново навън. 
Двете му сестри, които бяха свидетелки на неговото 
заболяване и умиране чувствуват ясно, че причините 
за това нещастие не са външни. Когато Исус идва във 
Витания, първо Марта, а после и Мария Му казват: 
„Господи, да беше Ти тук, нямаше да умре брат ми” 
(Йоан 11, 32). Сестрите знаят, че те са непоколебими 
в това, че присъствието на Исус би отстранило от брат 
им тежката и драматична вътрешна криза. 

Щом Исус узнава за болестта на Лазар, както и 
преди, до ковчега на юношата от Наин, пред взора Му 
ясно се откроява грандиозната свързаност и цялост на 
човечеството. Той схваща кризата, която е обхванала 
този „когото Той любеше”, като предходна степен към 
един велик извор на откровение. Затова на тези, кои-
то Му донасят новината, Той казва: „Тази болест не е 
смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави 
Божият Син чрез нея” (11, 4). Учениците не могат да 
проумеят тези думи, а също и факта, че Той прекарва 
още два дни в низините на Йорданската долина, пре-
ди да тръгне към Витания. Христос оставя кризата на 
нейното собствено протичане. 

Това, което е добавено във Витания – присъствие-
то на Исус и Неговите ученици – е едно висше усилване 
на загадъчните разтърсващи кризи в съдбата на старо-
заветните пророци. Нахлуват отзвуци и реминисценции 
от посвещения, извършени в минали съществувания. 
При Лазар динамичната мощ на съдбата е по-силна. Тя 
го поваля действително в дълбините на смъртта. То-
гава обаче, пристъпва онзи, който се гласи изобщо да 
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стане господар на съдбата и предизвиква не само един 
загатнат спомен, а едно реално посвещение, първото 
Христово посвещение за човечеството. Обикновено се 
счита, че самото Евангелие подкрепя миражната стой-
ност на събитието във Витания. Забележителни тук са 
думите, с които Марта отвръща на Исус, когато Той 
нарежда да се отвори гроба. Те показват, че и самото 
Евангелие предполага, че Лазар действително е умрял 
и че неговият труп е вече разложен. Думите на Марта: 
„Господи, смърди вече”, само показват колко далече са 
сестрите на Лазар от това, което в действително става 
пред тях. Марта изговаря тези думи преди да е отворен 
каменния гроб, тоест само от предположенията и опа-
сенията, които има, защото тя не вниква в естеството 
на смъртта, в която нейният брат е потънал. 

Когато гробът е отворен, Христос изговаря с висша 
йерофантна мощ: „Лазаре, излез вън!” Ранното христи-
янско изкуство в римските катакомби винаги е подбира-
ло такива изразни средства, които да изтъкват принципа 
на посвещението. Обикновено трупът на Лазар стои от-
делно в един гроб, към който водят поредица от стъпа-
ла. Той е така обвит с кърпи, че наподобява пашкул, от 
който веднага може да излитне пеперуда, разпервайки 
своите слънчеви крила. Исус застава величествено до 
гроба и повелително протяга йерофантския жезъл. Този 
жезъл е самата формула на пробуждането. 

В началото на мистерийната драма при Витания е 
точно както и при Наин: моментът, водещ към смъртта, 
е предизвикан от съдбата, макар и основното съдържа-
ние на тази съдба да беше именно срещата с Христос и 
свидетелствуването за Неговите дела. Последният акт 
на мистерийната драма, великденската част от старото 
посвещение извършва самият Христос. Той не се бои да 
пристъпи напред като йерофант, макар и чрез това дръз-
ко оповестяване на мистерийния принцип, да докарва 
омразата на враговете до точката на кипене и да дава 
огнения знак за началото на своя собствен жертвен път, 
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минаващ през Голгота, но и водещ към Възкресението. 
Пробуждането на Лазар, както и това на юношата 

при Наин, е същевременно и загриженост за християн-
ското бъдеще. То е такова дори и в много по-непосред-
ствен смисъл; Лазар овладява в този свой живот ново-
завоюваната мощ на откровението по един по-богат и 
по-зрял начин, отколкото това е постигнало християн-
ското развитие в апостолските и ранно-християнските 
епохи. Занапред в кръга на учениците влиза и онзи, от 
когото ще се излъчват импулсите на бъдещото Йоаново 
християнство, извисено над всякакво Петрово христи-
янство. Лазар не е никой друг, освен – вече напредна-
лият в години – презвитер от Ефес, който можа да на-
пише Йоановото Евангелие и Йоановия Апокалипсис. 
Самото Евангелие с неопетнена и тиха сдържаност на-
сочва към тази потребност, при което формулата „кого-
то Исус любеше” се употребява както към Лазар, така 
и след събитието във Витания – към ученика Йоан. 

*

Тайната на Лазаровото пробуждане би била разбирана 
само отчасти, ако в нея не виждаме друго, освен под-
новеното посвещение на една личност, която – като 
посветен – вече е преминала през много инкарнации. 
Чудото от Витания е много по-велико. Една сила и 
едно Същество можаха тогава да започнат действието 
си всред цялото човечество и – далеч от всяка индиви-
дуална съдба, дори и от съдбата на висша водаческа 
личност – те всъщност се превърнаха в сплотяващия 
гений на християнската общност. 

И когато казваме, че Лазар чрез своето Христово 
посвещение е станал „Йоан”, ние се докосваме именно 
до тази мистерия. Вече освободен от савана и пристъ-
пил навън от гроба, неговата просветлена душа беше не 
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само обиталище на един извисен Божествен Аз. Чрез 
едно тайнствено и белязано с милост събитие, тя беше 
понесена и изпълнена от една друга ангелска Азова 
същност, чиято мисия е да води и свещенически да ог-
лавява свързаните с Христос човешки души. След про-
буждането, Лазар става ученика Йоан; от сега нататък 
той е един особен съд и инструмент на гениалния Аз 
на Йоан Кръстител. След като Кръстителят беше обезг-
лавен в зловещия Клингзоров замък на Ирод, духовно-
душевната същност на Йоан се свърза най-тясно с това, 
което ставаше в обкръжението на Христос: тя се пре-
върна именно в онзи закрилящ гений, който пронизва-
ше и одухотворяваше кръга на дванадесетте. Когато във 
Витания Христос отправи йерофантния вик към Лазар, 
Йоановият гений се свърза по особен начин с този, кой-
то преобразен се върна от гроба обратно в живота. Лазар 
стана Йоан. Геният на апостолския кръг и на християн-
ското свещеничество избра него заради самото бъдеще 
на християнството, на Йоановото християнство. 

При съживяването на мъртвия пред вратите на 
Наин, което стана в периода между затварянето и обез-
главяването на Йоан Кръстител, вече беше явно едно 
нахлуване на Йоановия гений, който започна да се ос-
вобождава от връзките си с тялото на Кръстителя. Чо-
веците, станали свидетели на това събитие, вярваха, че 
това е Илия, възкресен от мъртвите, Илия, който пръв 
пробуди сина на една вдовица. Илия отново оживя в 
Йоан Кръстител. И това, което стана с юношата при 
Наин, изглежда е подбудило Йоан – затворен в тъм-
ницата Махер – към едно непосредствено общуване с 
него, изглежда е причинило особено вълнение в този 
свят човек. Веднага след Наиновата сцена, Лука до-
бавя: „И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки: 
Велик пророк се издигна между нас” (7, 16). Вероятно 
Лазар, присъствуващ при съживяването на младежа, се 
е почувствувал по особен и неповторим начин облъх-
нат от гения на Илия-Йоан. 
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6. „Умри и възкресни”  
като християнски принцип

Трите съживявания на мъртви са онези мигове в живо-
та на Исус, в които човешкият Исусов преден план на 
събитията, става в най-голяма степен достъпен и отк-
рит за Божествената огнена субстанция на Христовото 
Същество. Сякаш сме застанали в един дом зад тъмни-
те прозорци, когато внезапно нощният свят отвън свет-
ва, озарен от могъщи огнени светкавици. 

В двойната сцена, където виждаме дъщерята на 
Яир и жената с кръвотечението, властвува хармони-
зиращото оздравително въздействие, излъчващо се 
от човешката Исусова душа. Но то така силно напира 
напред, че пробудените Азови сили, които при думите 
„Талита, куми” прескачат от космическия Христов Аз 
към отлитащия Аз на момичето, остават дълбоко вло-
жени в него. При възкресението в Наин и Витания, в 
пробуждащите призиви – които са като магично вдиг-
нат йерофантски жезъл – се разкрива изцяло същинс-
ката воля на Христос. Космическият Аз на Христос се 
разпростира високо над хоризонта и над прага на зем-
ното битие. Този Аз е самият вълшебен огън, изпъл-
ващ пропастта между този и онзи свят (виж притчата 
за бедния Лазар, Лука 16), за него няма пречки и прег-
ради. Той може да действува както в света на мъртви-
те, през които Азовете и на юношата, и на Лазар току-
що преминаха, така и в света на земно-въплътените. 
Христовият Аз донася обратно от духовния в телес-
ния свят душевно-духовната същност на онези, които 
са потънали в съдбовно-тайнствения мистериен сън. 
Оздравителната сила на Исус принадлежи към сфе-
рата на душевното. От там нейните въздействуващи 
лъчи се излъчват навън към земно-телесното. Самото 
Христово Същество работи в сферата на Азовостта 
и в напредващата от живот към живот човешка съд-
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ба. Космическият Христов Аз е огненият изхранващ 
извор за човешкия Аз. Въздействията, които тръгват 
от него, са пробуждащите искри за един живот и този 
живот винаги и навсякъде преодолява смъртта. 

В храмовете на предхристовото време „смърт и 
възкресение” означаваше онзи път на душата, който 
отделни привилегировани личности изминаха, за да 
намерят – като посветени – достъп до Божествените 
сили и мъдрост. В определеното време, след като сам 
мина през смърт и възкресение, Христос разкри тази 
мистерия и я извади от интимната прикритост на цен-
тровете за посвещение, върху сцената на обикнове-
ния човешки живот. От тогава „смърт и възкресение” 
се превърна в закон, който е валиден за вътрешната 
и външна съдба на всеки човек, дори и той да отрича 
стремежа към съвършенство и да се поддава на трепе-
ти, доближаващи го до животното. Който се проник-
не от Христовата сила, узнава от свой личен опит, че 
„смърт и възкресение” е като едно обновление на пос-
вещението върху християнска основа. Между стария 
и новия принцип на „смърт и възкресение” провиде-
нието хвърля чудни мостове, а те са именно съдбите 
на старозаветните пророци и съживяванията на мърт-
ви в Новия Завет. Преди всичко, последното означава 
едно въоръжаване на човечеството с духовни дарби и 
сили, благодарение на които то ще бъде в състояние 
да направи крачката от стария към новия принцип. 

От както е в сила новото „смърт и възкресение”, 
което Павел нарича „С Христос да умреш и да възк-
ръснеш”, Христос може да разшири Своята Азова и 
съдбовна мощ – която Той остави да се изяви в трите 
особени индивидуалности по време на тяхното съжи-
вяване – и всред неизброимите множества на всич-
ки човеци. Преди всичко – зад кулисите на външното 
Битие. Той освободи вечната същност на човека, при 
което в царството на душите, преминали през смъртта 
и подготвящи се за новото въплъщение, Той разреши 
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възловите моменти в съдбата; и всичко, което в зем-
ния живот бе магически сковано, сега разцъфна под 
Слънчевата Му сила. Възходът на човешкия Аз през 
многократно умиране и ново раждане – чрез Негова-
та надмогваща смъртта сила – ще се превърне в едно 
растящо съживяване на мъртви за всички, които са 
свързани с Него. 
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ГЛАВА ОСМА

ОСОБЕНИ ФИГУРИ В ОБКРЪЖЕНИЕТО  
НА ХРИСТОС

1. Обкръжението

Повечето от художниците, които се осмеляват да прис-
тъпят към едно драматично изобразяване на Евангел-
ските събития, следват един не само дълбоко-худож-
нически, но и един чисто духовен инстинкт, когато те 
не оставят Христовата фигура сама на сцената. Който 
насочи поглед към космично-слънчевото Христово Съ-
щество, за да опише при все това човешкия „живот на 
Исус”, се оказва в подобно положение. Какъвто и израз 
да потърси, най-сполучливо ще бъде, ако той предста-
ви онези изживявания и промени, които са предизвика-
ни от срещата и от съвместния с Исус живот. Същото 
важи и ако бихме поискали да говорим за тайната на 
Слънцето: самото то заслепява окото, вгледано в него. 
Обаче по чудотворен начин разкрива то богатството на 
своите тайни на онзи, който има търпението да просле-
ди величествения му кръговрат през Зодиака и силите, 
които то освобождава от всяко едно съзвездие. 

Колкото и незначителни да са трите кратки годи-
ни на Христовия живот, толкова е и невъзможно да се 
даде един истински образ, без големите концентрични 
кръгове да ни насочат веднага към средищната точка. 
В „Цезари и апостоли”, която е вече начало на Ису-
совото представяне, аз се опитах да обособя два вида 
обкръжение около Исус. По-широкото обкръжение се 
образува от народите, които дадоха отпечатък върху 
последните предхристови столетия: гръцката, римска-
та и юдейските епохи. Големи отражения, но и големи 
деформации от приближаващия слънчев изгрев, опре-
делят ту празнично-пурпурния, ту огнено-тайнствения 
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оттенък на онова време. Едва после ние можем да се 
насочим към по-тясното обкръжение, в което се нами-
рат и съдбите на Йоан Кръстител и апостолите. Тук 
вече всичко е белязано от въздействията на мощното 
Слънце, което незабелязано за външния свят се изди-
га над хоризонта на човечеството. Всичко онова, кое-
то учениците изживяха и узнаха, както преди тяхната 
среща с Исус от Назарет, така и след Великденските 
и петдесетническите събития, е същевременно и не-
посредствена съставна част от живота на самия Исус. 
Ясно е, че тази тема е най-обширната и неизчерпаема 
тема от цялата история на човечеството. 

Но дори и след като концентричните кръгове са 
преминати и вярваме, че сме добили известно право да 
говорим непосредствено за думите, деянията и стра-
данията на Исус, ние отново сме принудени да посо-
чим вместо причините самите техни последствия, да 
познаем Слънцето по отблясъците на озарявания от 
него свят. И колкото по-ясни застават пред нас образи-
те, изваяни посредством възхода на Христовата съдба, 
толкова по-изненадващо изпъкват пред нашето удив-
ление особени лица и събития, намиращи се в тъмните 
покрайнини на Исусовото обкръжение. Сега вече това 
обкръжение е не само помощно средство за разбиране 
на Христовата тайна, а и ключ към всичко, което пе-
риферията е затворила в себе си. Определени сцени от 
Христовия живот стават причина, щото една потъна-
ла в мрак провинция от живота на човечеството да се 
озари внезапно, представена от образи, на които сега 
може да се отдаде подобаващо внимание. Именно тук 
обаче, отново се потвърждава голямата историческа 
конкретност, която присъствува в Йоановото Еванге-
лие. Четвъртото Евангелие навсякъде разкъсва онази 
завеса, която в останалите Евангелия все пак скрива 
нещо от истината. Тук от мрака на историята изниква 
не само една подредба на Исусовия живот във времето 
и пространството, но също и такива лица от обкръже-
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нието, които извън кръга на 12-те се явяват като пред-
ставители на човечеството и то в повратната точка на 
неговото развитие. 

2. Натанаил: Галилейския посветен

Евангелието на Матей ни позволява да съзрем през 
митологичната образна завеса на неговото Коледно 
събитие такива фигури, които излизат от тъмното мис-
терийно минало на човечеството. В светлото озарение 
на Исусовото раждане ние виждаме трима свещеници-
царе като пратеници на старата храмова и жреческа 
култура. Йоановото Евангелие не съдържа такава Ко-
ледна история. Както и Марковото Евангелие, то за-
почва с едно Коледно събитие, но от по-висша степен, 
а именно същинското раждане на Христос, при Кръще-
нието в Йордан. През величествения и тайнствен нача-
лен стадий на Христовия живот Йоан ни среща с таки-
ва лица от обкръжението, които, подобно на тримата 
свещени царе, са представители на различни посвеще-
ния, запазени все още в спомените на човечеството. 
Двете пълни с откровения събития, в които още преди 
същинската дейност на Исус е изтъкната ландшафтна-
та противоположност между Галилея и Юдея: сватба-
та в Кана и храмо-очистването, хвърлят изненадваща 
светлина върху две важни фигури от обкръжението на 
Исус: Натанаил и Никодим. 

*

Ние виждаме Исус за пръв път след неговото вътрешно 
преобразяване, след приемането на Христос в своята 
душа да се движи през пролетно разцъфналата Га-
лилея. Въздухът е проникнат от златната топлина на 
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Слънцето; безкрайното синьо небе се отразява в езер-
ните води. Чудесата на това годишно време събуждат 
спомени за планетарната Слънчева пролет, съхранена в 
Галилея от пра-древността на сътворението. Пейзажът 
е едно непосредствено отражение на Слънчевото чудо, 
което изгрява с навлизането на Христовото Същество в 
Исусовата душа. Повелителят на Слънцето крачи върху 
най-слънчевата земя. Съкровеният смисъл на Галилея 
– макар и за броени дни – е изпълнен. Чудото в Кана 
прави да успее съдбоносното земно себевъзвръщане 
на Слънцето. Слънчевата слава (глория) на Христос, 
се разкрива в тази Слънчева пролет на Галилея. 

Стаен в отдалечения кът на тази сцена стои Ната-
наил. Благодарение на това, че неговият път се кръс-
тоса с този на Христос, Исус и учениците дойдоха на 
сватбения празник и Слънчевото чудо в Кана можа да 
стане факт. 

В Евангелието на Йоан сватбата в Кана идва не-
посредствено след първото призоваване на учениците 
в присъствието на Йоан Кръстител. Накрая и Натанаил 
е доведен до Исус. Неговата среща с Исус ще бъде опи-
сана с подробности. Спрямо Андрей, Петър и Филип, 
призивът за последване е отправен без много думи. 
Между Исус и Натанаил обаче започва един разговор, 
който е за нас изпърво загадъчен, но започнем ли да го 
разбираме, той се изпълва с все по-огромно значение. 
И накрая ние добиваме впечатлението, че в срещата на 
Исус и Натанаил се влива като в растящо кресчендо 
всичко онова, което изобщо произлиза от съдбовното 
свързване, когато Исус пристъпи към учениците на 
Йоан Кръстител. 

От този миг нататък Натанаил отново се скрива в 
сянка. Измежду Исусовите ученици в продължение на 
целите „три години”, никой не споменава за него. Едва 
в последната глава на Йоановото Евангелие – поради 
своето различно имагинативно стилизиране тя трябва 
да бъде схващана като един вид добавка към Великде-
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на – Натанаил се появява още веднъж: той е един от 
седмината, комуто Възкръсналият се явява на Гениса-
ретското езеро. Едва тук ние научаваме откъде произ-
лиза той; назован е на трето място след Петър и Тома, 
като „Натанаил от Кана Галилейска” (21, 2). 

Това, че Натанаил през цялото Земно странству-
ване на Христос между река Йордан и Голгота не се 
споменава нито веднъж, ни поставя пред една многоз-
начителна загадка. В хода на християнската история 
често е опитвано да се търси Натанаил всред 12-те, 
считало се, че не се среща само името, но не и човека. 
Но под едно друго име този ученик е присъствувал 
навсякъде. Една стара легенда например приравня-
ва Натанаил с Бартоломей; и до ден днешен в Кана 
съществува една къща с надписа, че принадлежи на 
„Бартоломей, наречен Натанаил”. Несъмнено е обаче, 
че той действително е съпровождал думите и делата 
на Христос през тези три години. Величествената арка 
на мълчание в Евангелието, простряна от първото до 
второто споменаване на неговото име, не остава праз-
на. Обаче колкото повече си осветляваме тайнствения 
начален разговор, толкова по-вероятно започва да ни 
се струва, че Натанаил е принадлежал не към 12-те, а 
е бил първият от особените персонажи на едно скри-
то Христово обкръжение. Загатва се нещо за тайнс-
твеното съдържание и за съдбовните зависимости в 
живота на Христос, върху които впрочем Евангелието 
мълчи. И щом Йоановото Евангелие ни показва обра-
за на Натанаил, то разтваря една пролука, през коя-
то ние можем и да хвърлим предчувствуващ поглед в 
това особено съдържание. 

Благодарение на своята композиция, това Еванге-
лие още в началото ни дава да разберем, че Натанаил 
е имал важно влияние върху пътя на Исус. Когато след 
неговия разговор с Исус, сцената на събитията се из-
мества от екстремната Юдея в галилейската пролетна 
Кана, едва ли Натанаил – живеещ в Кана – е останал 

19. Трите години
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безучастен към това събитие. Ние трябва да приемем, 
че той, макар и сам непоканен, е дал повод Исус и дру-
гите мъже от Галилея да се окажат гости на този праз-
ник. 

Наистина, съществува един незначителен откъс от 
време между техния разговор и сватбата в Кана. Въп-
реки това отсъствие на преход между двете събития, 
Евангелието буди впечатление, че Исус – признат в та-
кава висша степен от другия – го е последвал в негово-
то отечество. Макар и Натанаил да не е бил длъжен ак-
тивно да участвува в сватбената трапеза, ние трябва да 
си го представим тясно свързан с чудото в Кана. Про-
летното Слънчево чудо на неговото отечество е било 
така преобразено от Христовото Слънчево чудо, че не 
може да не е оставило в него най-дълбоки следи. Чрез 
това неговата собствена същност е била въвлечена в 
славата (глория) на едно мощно преобразяване, из-
лъчвано от Христос. Всичко, което той изживява през 
следващите години, докато животът му е бил вплетен 
в Земния път на Христос, ще да е било насочвано от 
трайното въздействие на това пролетно чудо. 

Когато Филип идва от обкръжението на Кръсти-
теля при Натанаил, въодушевен от известието, което 
носи, от сбъдването на Мойсей и пророците, Натанаил 
е в началото съвсем спокоен и сдържан. При спомена-
ването на „Исус от Назарет”, той отвръща със скептич-
но-нелюбезните думи: „От Назарет може ли да излезе 
нещо добро?” От това ние разбираме, че той принадле-
жи към едно духовно направление, което се различава 
от есейството. Назарет е една колония на есейския ор-
ден, владяна от строго-аскетичен и природо-отричащ 
жизнен принцип. В Натанаил обаче действува Слън-
чевата природа на Галилея. Той се движи по един път, 
който се съобразява с въздействията на природата вър-
ху човешката душа и затова обединява благородството 
на старите езически природни религии със строго ин-
тимния стремеж към Духа. Скептичните му думи за На-
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зарет показват също, че Натанаил, верен на пророците 
– е очаквал сбъдването на пророчеството, не другаде, а 
във Витлеем. Но въпреки своите съмнения, той тръгва 
след Филип. Когато те идват при Исус, Той поздравява 
Натанаил с думи, които го карат да се почувствува ут-
върден и до дъно прозрян: „Ето истински израилтянин, 
у когото няма лукавщина”. А Натанаил отговаря: „От-
къде ме познаваш?” Ако ние подходим към тези фрази 
откъм ежедневния им смисъл, те остават за нас пълна 
загадка. Не е ли излишно той да бъде определян като 
един израилтянин?

Думите, с които Исус посреща Натанаил, принад-
лежат към езика на мистериите. Погрешно бихме ги 
разбирали по какъвто и да е друг начин. От пръв пог-
лед Исус разбира, че тук пред Него е застанал един, 
който е извисен високо над общочовешкото равнище. 
Спрямо такъв не се налага вече никаква сдържаност. 
Той може с пълна откритост да го назове с обръще-
нията от мистериите и с онази степен, която Натана-
ил е извоювал по своя път към Духа. Защото Исус го 
заговаря като такъв, който е постигнал петата степен 
по пътя на седем-степенното посвещение. Ето защо 
Натанаил се чувствува прозрян до дълбините на ду-
шата си. 

Чрез Рудолф Щайнер ние имаме познание за 
същността на посвещението в стария свят, което е за-
пазено в своите последни разклонения до времето на 
Голгота и през първите християнски столетия. Него-
вите описания точно съвпадат със сведенията, които 
– въпреки забраната за разпространяване – могат да 
се намерят в тогавашната литература. Така например 
Йероним – големият християнски теолог и църковен 
отец – изброява седем степени на посвещение, които 
съществуват в мистериите на Митра. Първите четири 
степени имат символични имена: 1) „врана”, 2) „окул-
тният”, 3) „воюващият”, 4) „лъв”. Посветените в пе-
тата степен, ако в своето душевно развитие те над-



292

раснат личния елемент и достигнат сферата на народ-
ностния Дух, носят съответното име на своя народ. 
В предхристиянските мистерии на Митра тази пета 
степен е „персиец”. Ако посветеният принадлежи на 
израилския народ, той е определен като „истински из-
раилтянин”. Тук ще напомним едно описание, което 
Рудолф Щайнер даде за петата степен (Осло, 3. 10. 
1913г. ): „В петата степен човек постига способността 
да има едно разширено познание, така че това разши-
рено познание му дава възможност да бъде духовен 
пазител на целия народ. Затова и той приема името на 
целия народ... ние знаем, че земните народи са пред-
вождани от тези, които ние в йерархията на духов-
ните Същества наричаме Архангели. Постигналият 
петата степен на посвещение е призован в тази сфера, 
за да участвува в живота на Архангелите. Такива пос-
ветени в петата степен са необходими... Една такава 
личност получава определено душевно съдържание и 
тогава като че ли Архангелът се вглежда в душата на 
този човек и вижда всичко в тази душа, както ние про-
читаме в една книга нещата, които трябва да знаем, 
за да извършим това или онова действие. Това, кое-
то беше необходимо на един народ, това, от което се 
нуждаеше, него прочитаха Архангелите в душите на 
тези, които бяха посветени в петата степен. За да се 
ръководят народите по правилен път от Архангелите, 
на Земята трябваше да бъдат създавани посветени от 
петата степен. Те са посредници между същинските 
народни водачи и самия народ. Те издигат в сферата 
на Архангелите това, което е нужно, за да може наро-
дът да бъде воден по правилен път. ”

И така, една висока степен е тази, която Христос 
от първия миг на срещата признава на Натанаил. Слън-
чевият пейзаж на Галилея Му праща не само рибарите 
от Генисаретското езеро, но също и един посветен, в 
чиято душа милостивата природа се е преобразила в 
духовна яснота. 
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Също и думите, с които Исус отговаря на учудения 
Натанаил („Откъде ме познаваш?) принадлежат към 
езика на мистериите. Исус няма предвид външно-се-
тивна сцена, когато Той казва: „Преди да те повика Фи-
лип, видях те като беше под смоковницата”. „Стоенето 
под смокиновото дърво” е картинен израз на духовно 
състояние, в което човек навлиза чрез медитацията. 
Благодарение на медитативното потъване духовният 
изследовател на старото време се освобождава от фи-
зическото тяло. Душата му се издига към една сфера, 
в която той се чувствува като под короната на дървото 
на живота. Неговото собствено етерно тяло се отваря 
спрямо космическия етер. Душата може да съзерцава в 
духовните светове, а Съществата от висшия свят четат 
вътре в нея. Тяхното четене беше в същото време едно 
съобщение. Върху стените на гигантските храмове от 
древно-египетски времена, чийто развалини са запа-
зени в Тебен и Карнак, се намира често изобразения 
фараон, потънал в медитация. Той стои под колоната 
на свещеното смокиново дърво, а към него пристъпва 
висшия Божествен пратеник и пише с калема по листа-
та на дървото, в чийто образ се въздига етерното тяло 
на медитиращия посветен. 

Това, което Исус казва в йероглифните си „смо-
кинови” думи на Натанаил, означава всъщност след-
ното: „Аз вече те срещнах, когато твоята душа в сък-
ровена молитва пребиваваше в една по-висша сфера. 
Аз те познавах вече от тази друга сфера, преди да те 
видя със земните си очи.” Когато вникнем в разговора 
по този начин, ние разбираме, че в душата на Натана-
ил отведнъж блесва светлината на пълното познание 
за Христос: „Учителю, Ти си Божи син, Ти си Израи-
лев цар”. Въодушевената изповед, която окончателно 
измества предишната скептична сдържаност, в никой 
случай не произлиза просто от повишеното самочув-
ствие на един човек, получил толкова висше призна-
ние. Щом Исус изговаря думите за смокиновото дър-
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во, той възпламенява съзерцателната мощ в душата на 
Натанаил, в чийто ореол той винаги в попадал, когато 
„стоеше под смокиновото дърво”. Сега, в самото на-
чало на своето земно странстване, Христос – утвър-
ждавайки Натанаил – приветствува също и силите 
на смокиновото дърво, спрямо които обаче в края на 
трите години Той ще отправи Своята сурова присъда. 
Неприкрито се възправя Той в своята истинска Божес-
твена същност пред онези сили на съзерцание, които 
чрез Неговите думи пламват в душата на Натанаил. С 
това, че Христос срещна пречистената духовно-уст-
ремена душа на този човек, му се даде възможността, 
щото без всяка предпазливост да разкрие своето ко-
мическо величие. Той говори толкова смело и с такава 
Божествена сила, че в един миг смъква завесата не 
само пред собствената Си същност, но и пред най-
дълбоките тайни на бъдещето: „Отсега ще видите Не-
бето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат 
над Човешкия Син. ” Натанаил пръв изговори думи-
те за Божия Син. Сега Христос може да провъзгласи 
същите думи, сякаш от най-висшата благородническа 
степен на Сина Човешки: пропастта, разделяща чове-
ка от Йерархиите на Небето, е премахната. Синът Чо-
вешки, тоест пробуденият за Духа човек, е най-долно-
то стъпало на небесните Йерархии. В неговата същ-
ност е спусната стълбата от Божествените Същества, 
по която небесните сили ще „възлизат и слизат”, за 
да изпълнят златния съд. Христос не изговаря нищо 
друго освен това, което в този миг Натанаил съзерца-
ва в Него, нито дума повече. Душата на галилейския 
посветен прие Слънчевата тайна на Христовото Съ-
щество. Тази е гаранцията, че което сега стана като 
Божествено чудо в сферата на човека, някога ще се 
превърне в притежание на цялото човечество. 
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3. Никодим: Юдейският посветен

Натанаил, посветеният представител от Галилея, се 
появява в Евангелието като шафер и сватбар, който от-
вежда в Кана и самия Исус. Образът, в който нему е 
противопоставен посветеният представител от Юдея, 
се появява в нощния мрак, като отзвук от Великденс-
ката храмова сцена, която означава и първото просвет-
ване на Христовото величие в Йерусалим. 

Махалото на Христовия живот рязко е запратено 
от пролетната Галилея в средището на Юдея. В този 
ландшафт няма вече никакво Слънчево съответствие 
спрямо Слънчевите дълбини на Христос. Той е отра-
жение на онова състояние, в което е преминал животът 
на тукашните хора. Тук е събрано едно остаряло чове-
чество, за да извърши своя свят празник. Наистина то 
е отправено към храма, който в продължение на цяло 
хилядолетие беше най-святият център на Стария Завет. 
От него, от извора на Божествената близост, хората мо-
жеха да вземат и насочат водата на един нов живот към 
опустошение ниви на душите, но сега изворът е пре-
съхнал. Святото място е станало център на едно пос-
ледно опошляване – Търгашеският дух е завзел място-
то за молитвено съсредоточение. Там, където изпърво 
Божествеността говореше на човека, сега възниква 
един площаден пазар. 

Тук Христос прониква в тълпата. Слънчевата „гло-
рия” на току-що встъпилата в човекоставане Божестве-
на същност, която в Галилея излъчваше своите дарове 
в съзвучие с пролетното Слънчево чудо, тук действува 
в ужасяваща власт и величие. Присъщата й съдничес-
ка неумолимост на Слънцето отделя всичко фалшиво и 
изродено. В панически страх се разпиляват шумящите 
търгуващи тълпи. Всяко лунно вкалцено съществува-
ние, водещо само един привиден живот, се чувствува 
отхвърлено от повелителя на светлината. Слънцето 
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прогонва Луната. Не с думи, а с неприкритата острота 
на цялата Си същност, Христос изрича присъдата над 
храма, който вече е изгубил своя смисъл. Едва след две 
години, на третия Великденски ден, учениците разби-
рат, че Неговата строга присъда беше същевременно и 
едно велико пророчество: „Разрушете този храм и след 
три дни Аз ще го съградя отново”. Нищо не е останало 
от миролюбивата Слънчева милост на сватбата в Кана. 
На нейно място идва войнствената и съдническа Слън-
чева сериозност. 

Но сега от тълпата, през която мина бурята на Бо-
жествения наказващ съд, се надига една фигура. Това е 
един, който принадлежи наистина към духовните вода-
чи на храма, но същевременно има и вътрешното вели-
чие, да бъде отворен за Слънчевата мълния, изригнала 
от Христовото Същество. Като отзвук от драматичната 
храмова сцена, една непреодолима мощ го тласна към 
Христос. Ние вече говорихме, че незначителната дума 
„нощем”, която Евангелието повтаря всеки път, когато 
споменава името на Натанаил, означава много повече 
от едно външно уточняване на времето от денонощие-
то. В обкръжението на Христос се появява една фигура, 
която принадлежи към мистериите. Това прави, щото 
не само думите от разговора, но и самите евангелски 
данни върху хода на това събитие, да се проникнат от 
знаците на мистериите. Срещата на Исус с Никодим не 
се извършва – както тази с Натанаил – във физически 
план. Тя е една духовна среща в телесно освободената 
душевна сфера, в чийто предели човекът броди през 
нощта. Там, където иначе сънят спуска тъмното си було 
върху човека, Никодим можа да пребивава с ясното си 
съзнание, защото той, както и Натанаил, е постигнал 
висока степен в развитието на своята душа. Именно в 
тази сфера той успя да издири Христос и се видя приет 
и утвърден от Христос. Тук се разгръща един многоз-
начителен разговор в полето на Духа. Никодим вярва, 
че в лицето на Исус е срещнал един висш посветен и 
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се обръща към Него с „Учителю”! Същата степен му 
признава Исус, когато казва: „Ти си Израилев учител”. 
Никодим не идва лично от свое име, а като предста-
вител на всички посветени от стария предхристиянски 
свят. Затова и говори в стил „ние”: „Учителю, знаем, 
че от Бога си дошъл Учител, защото никой не може 
да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не 
е с Него. ” Също и Исус отговаря на Никодим в стил 
„ние”: „Говорим това, което знаем и свидетелствуваме 
за това, което сме видели. ” 

Никодимовата среща не е описана в Йоановото 
Евангелие с толкова йероглифски образи от мистерии-
те, както тази с Натанаил. Краткото и семпло „нощем”, 
което Рудолф Щайнер тълкува като израз от мистери-
ите, а и изобщо като ключ към цялостното разбиране, 
лесно може да се изплъзне от нашето внимание. Зато-
ва пък самото стилизиране на разговора ни заставя да 
признаем необичайното равнище на тази сцена. Нико-
дим е окачествен като един от „архонтите” на юдейс-
кия народ. Той е участник в 70-членния Синедрион, 
управляващата колегия, която насочва съдбата на на-
рода. Никодим упражнява, така да се каже служебно, 
онова достойнство, което Натанаил е имал вътрешно 
в чисто духовния смисъл на „един истински израил-
тянин”. С това Евангелието ни разкрива, че той е при-
надлежал на фарисейския орден. Целият по-нататъшен 
ход на Христовия живот ще бъде едно доказателство 
за това, че ръководството на юдейството, и особено 
фарисейският орден, са изпаднали в духовно отчуж-
дение и израждане. У фарисеите има духовност, която 
някога е била свята и Божествена, но която е станала 
призрачно-мрачна, и накрая – дори сатанинска. Всред 
човечеството именно те са същинските врагове и про-
тивници на Христос. И толкова по-многозначително е 
за нас, че в зората на първите Христови стъпки срещу 
Него застава един водещ фарисей, който е стигнал до 
посвещение по истинските стари пътища на Духа. По-
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късно Христос ще отправи срещу фарисеите своите 
безпощадни упреци – „горко вам... ”. При това, винаги 
следва да имаме предвид, че е съществувал поне един 
фарисей, поне един извън кръга на учениците, чрез ко-
гото в обкръжението на Христос е можал да се разгори 
все още живият огън на фарисейското посвещение. 

Фарисейският орден, основан след Вавилонското 
робство от апокалиптика Езра, е представлявал в на-
чалото едно истинско езотерично направление. Вдъх-
новяваното и провежданото от него душевно обучение 
беше едно последно синтезно обхващане на староза-
ветната духовност. След преминаване през последо-
вателни степени на посвещение, силите, които човек 
донасял от кръвното си родство, тоест наследените 
вътрешни сили, били вдълбочавани и одухотворява-
ни така, че са извеждали пред прага на духовния свят. 
Накрая посветените фарисеи стигали до екстатично 
визионерство, вглеждайки се в бъдещето на човечес-
твото. Апокалиптичните книги, свързвани с името на 
Езра, са една по-късна утайка на фарисейската есха-
тология, към която се стремяли душите, тръгващи по 
този път. Физическото тяло на човека било за фарисе-
ите като храм, защото духовността, на която те служат, 
била извлечена изцяло от недрата на физическото тяло. 
За тях храмът бил върху хълма Мориа, макар и те да 
са оставили другиму свещеническата служба. Мориа 
е хълмът, където е изграден Йерусалим. Тук Авраам е 
щял да пренесе в жертва Исаак (Бит. 22, 1-2). По вре-
мето на Исус обаче, техният орден бавно дегенерира в 
лъжовност и властолюбие. С есхатологичното визио-
нерство на мировия съд, което според тях е трябвало 
да предшества идването на Месия, те са ужасявали и 
поробвали мнозина. Този орден имал подобна съдба 
на сродния нему по-късен йезуитски орден, който след 
кратък спиритуален подем бързо се изроди в средст-
во за политически борби. Накрая фарисеите бяха най-
ясното доказателство за това, че произлизащата само 
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от физическата телесност и от наследствено-родовите 
привилегии духовност е стигнала до мъртвата точка на 
своето пълно изчерпване. 

Това, че Никодим можа да бъде така дълбоко по-
къртен от храмоочистването и че в душата си бе така 
непреодолимо привлечен от Христос, показва, че той 
не беше далеч от прозрението за гибелта на фарисейс-
ката духовност. Впрочем отговорите, които той полу-
чава, означават радикално отричане на онзи духовен 
път, залагащ на „раждането отдолу”. Единствено но-
вото откровение отгоре може да спаси бъдещето на 
човечеството. Като фарисей, Никодим разбира само 
„раждането отдолу”. Неговият поглед е отправен само 
към физически родения човек. Удивен пита той: „Как 
може стар човек да се роди? Може ли втори път да вле-
зе в утробата на майка си и да се роди?” В отговор той 
получава космическата метафора за вятъра, който духа 
където си ще, чието шумолене се чува, но чийто про-
изход и крайна цел остават загадка за очите. Никодим 
трябва да узнае, че човекът в действителност е едно 
свръхсетивно същество. Раждането и смъртта са само 
начало и край на физическия човек. Със земните си 
сетива не можем да прозрем в човека, откъде той идва 
и къде отива. Само това, че щом духът му се задвижи, 
мощният напор на вятъра достига до нашия слух. От-
горе, от света на истинския си произход, човек трябва 
да получи окриления стремеж на своята душа, ако не 
иска да бъде окончателно въвлечен във вцепенението и 
умирането на физическото тяло. 

Като обучен фарисей Никодим добре познава 
принципа на възнесението. Фарисейското посвещение 
води до онзи момент, в който екстатично медитираща-
та душа се издига над тялото. Само че това „възнесе-
ние” в последна сметка се извършва от наследствените 
сили, които дремят в дълбините на физическото тяло. 
Сега Христос му показва новият принцип за свързване 
с Духа: „И никой не е възлязъл от Небето освен тоя, 
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който е слязъл от Небето, сиреч, Човешкият Син, който 
е на Небето” (Йоан 3, 13). 

Тайната на „Човешкия Син” е добре известна на 
Никодим. От своето духовно направление обаче, под 
„Човешки Син” той би могъл да разбира духовния 
човек, само доколкото той се заражда от кръвните и 
наследствени сили на Духа. Старият принцип на Чо-
вешкия Син угасва. „И както Мойсей издигна змията в 
пустинята”, така трябва да бъде издигнат и Човешкият 
Син. ” (3, 14). През времето на Мойсей езичническият 
магьоснически път, символизиран от образа на зми-
ята, беше станал вече декадентски и бавно замря. И 
когато Мойсей издигна навитата медна змия, той ос-
нова като едно съзнание за медицината – Ескулаповия 
знак. Народът му беше изпаднал в трескав екстаз от 
докосването до декадентските езически племена. Пог-
леждането към този символ отстрани епидемията. Ня-
кога Човешкият Син ще бъде разпънат и издигнат пред 
човечеството като символ за това, че всички сили, от 
които човекът досега е живял, са обречени на смърт. 
Обаче тялото, което увисва на кръста, е не само трупа 
на Човешкия Син, но също и онзи земен съд, в който 
Божият Син живя в продължение на три години. Тук 
краят на стария път се влива в началото на изпълнения 
с милост нов път. 

Натанаил можа, съзерцавайки Слънчевата Гали-
лея, да промълви изповедта към Божия Син и Христос 
му отвърна с думи за новосъздаденото Божествено-
йерархично бъдеще на Човешкия Син. Към Никодим 
Христос трябва първо да говори за трагизма на Човеш-
кият Син, устремен към Духа, но само от силите на 
Земята. Но думите на Човешкия Син се последват от 
думи за Божия Син. Когато принципите на „родения 
отдолу” Човешкия Син се докоснат и проникнат в тези 
на „родения отгоре” Божи Син, тогава човечеството 
преодолява своята смъртна криза. Думите за Божия 
Син: „Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде 
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своя единороден Син” (Йоан 3,16) често се тълкуват в 
егоистичен смисъл, което ги откъсва от тяхната връз-
ка с цялото. В екзактното по-нататъшно наставление, 
което Христос даде на посветения Никодим, двете от-
кровения за Човешкия Син и Божия Син са неразделно 
свързани. Неслучайно и двете имат еднакво звучащ за-
вършек: „та всеки, който вярва в Него да има вечен жи-
вот” (Йоан 3,15 и 3,16). Истинският човешки образ ще 
бъде отново изправен пред човечеството в тъмния час 
на Голгота. Обаче доколкото Човешкият Син и Божият 
Син са едно, смъртта се превръща във възкресение. В 
многозначителни думи Христос разкрива на Никодим 
в нощния разговор именно пророчеството за кръста на 
Голгота. Никодим ще бъде между тези, които стоят под 
кръста. 

4. По-нататъшната съдба на Никодим

Йоановото Евангелие изкарва трикратно Никоди-
мовия образ върху сцената на Христовата съдба. Вто-
рото му появяване се пада по времето, когато начал-
ната Божествена „глория” вече бавно отстъпваше пред 
напредващото човекоставане. Ставаха видими вече 
първите признаци на последната решителна битка. Го-
дина и половина след първия Великденски празник, 
по време на есенното шатроразпъване в Йерусалим, 
Христос се появява ту тук, ту там, всред празничните 
тълпи и изговаря думи с удивителна огнена сила. Става 
така, сякаш Архангел Михаил, в чийто празник се пре-
образува по-късно шатроразпъването, сам слиза между 
хората. Тогава клокочещата омраза и враждебност на 
враговете избухват открито. Все отново и отново те из-
пращат сервилните си помагачи, за да Го хванат. Обаче 
за техен ужас, протегнатите към Него ръце остават във 
въздуха. От това омразата се разпалва още повече. Те 
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вярват, че слугите им попадат под Христовото въздейс-
твие и отново запращат проклятието си срещу Исус. 
И сега идва Никодим, който е един от водителите на 
народа. Той запитва: „Нашият закон осъжда ли човека, 
ако първо не го изслуша и не разбере що върши?”, но 
му отговарят с подигравки и презрение. 

Дори и Евангелието да не докладва нищо за това, 
ние все пак разбираме: Никодим е останал в обкръже-
нието на Христос, все едно дали е бил с Него „нощем”, 
или пък явно както другите ученици. Напредъкът от 
първата към втората Никодимова сцена се състои в 
това, че сега вече посветеният фарисей се застъпва за 
Исус пред хората. Духовната среща прераства в соци-
ална активност. Но и сега витае настроението от извън-
телесната проява на Христос. По време на шатроразпъ-
ването в Йерусалим, Исус не присъства там в своето 
физическо тяло. Той се манифестира пред хората чрез 
своите вътрешни сили, докато телесно остава далеч в 
своето Галилейско отечество. Но тези хора не могат и 
да мислят друго, освен, че Той е физически сред тях. 
Може би Никодим е от малцината, които прозират защо 
ръцете на враговете Му – за техен ужас – остават праз-
ни във въздуха. 

За трети път Никодим изниква пред нас, когато 
мрачният декор на събитието е белязан от самата нощ. 
Кръстът е изправен върху Голгота – Христос е горе 
след последното си дихание. Йосиф от Ариматея полу-
чи разрешение от Пилат да свали тялото от кръста и да 
го погребе в своя скален гроб. Тогава идва Никодим, за 
да помогне на Йосиф от Ариматея. Той е донесъл миро 
и алое, за да балсамират тялото на Исус. Йосиф и Ни-
кодим освобождават тялото от кръста и в нощната ти-
шина, напълно тържествено Го полагат в гроба (Йоан 
19, 39-42). 

Сега Никодим е в най-интимна близост с Хрис-
тос. Той проявява голямата си свързаност и любов 
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към Него, заемайки мястото на отказалите се уче-
ници. Скалният гроб на Голгота е пространството за 
едно ново раждане, както и пещерата във Витлеем. 
Тогава като пратеници на старата храмова мъдрост 
дойдоха трима царе и пренесоха в дар злато, ливан и 
смирна. Сега идва поне един като пратеник на мис-
териите: той пренася в дар смирна и алое, както и 
един от тримата царе. Никодим следва Христос до 
най-последните и долни степени на човекоставането. 
Като в един спомен от първият Великденски празник, 
той го посещава в нематериалната област на Духа. 
По време на Михаиловия празник на средната годи-
на, той се застъпва за Него пред хората. Сега между 
Разпети петък и Великденската неделя, той служи на 
Този, който се сля със земната материя, за да вложи 
в нея семената на един нов свят. Чрез прадревно-све-
щената процедура на балсамирането, Никодим отда-
ва на Сатурновия Дух на праминалото, комуто той 
служи в качеството си на ръководещ юдеин своя пос-
леден данък, след като в първия нощен разговор му 
бе отворен взорът към бъдещето, и след като на шат-
роразпъването се беше застъпил с истински кураж 
за Христос. В същото време обаче той разрушава за 
цялото човечество гробното вълшебство на остаря-
ването и смъртта. Натанаил, галилейският посветен, 
се явява пред нас след своята първа среща с Христос 
като свидетел на Великденското събитие. Никодим 
обаче, юдейският посветен, ние виждаме интимно 
вживян в събитието на Разпети петък. Разпети петък 
разкри дълбокият смисъл на Юдея. От другата стра-
на, Възкресението Христово означаваше великото 
изпълване и обновяване на галилейската тайна. Чрез 
Разпети петък и Великден, Юдея и Галилея се прев-
ръщат във вътрешни душевни области, в които ние 
по всяко време можем да станем участници в Хрис-
товата съдба. В тях Никодим и Натанаил могат да са 
наши сигурни водачи. 
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*

Според раннохристиянското предание, макар и Нико-
дим да остава верен на задачите си вътре в еврейство-
то, той има съдбата да е основател на първите хрис-
тиянски общности. Има и още един фарисей, който 
открива пътя към Христос, след като преди това се е 
числял към фанатичните Му преследвачи: Павел. Ние 
виждаме Никодим в същото това обкръжение, от ко-
ето накрая Павел израстна до апостол на народите. 
Казва се, че Никодим е бил племенник на Гамалиел, в 
чийто нозе младият Павел е седял като ученик, и кой-
то също като Никодим се е застъпил за Исус (Деян. 5, 
34). Когато Стефан е бил умъртвен от фанатизираните 
юдеи, в присъствието на младия Павел – така казва ле-
гендата – Никодим и Гамалиел го погребват в нивата 
на Гамалиел. С това Никодим си навлича окончателно 
омразата и гнева на първосвещениците и фарисеите и 
е бил снет от високата си длъжност. Всичките му имо-
ти били взети. Починал наскоро в дома на Гамалиел и 
бил погребан в същия гроб, в който почивал Стефан. 
Оттогава духът му – това научаваме от преданията за 
Йосиф от Ариматея – е свързан с всичко онова, което 
в християнството се разкрива като дълбок езотеричен 
живот. 

Нищо не осветлява високото признание, на което 
Никодим се е радвал през ранното християнство, как-
то факта, че под неговото име било разпространявано 
едно от най-значителните апокрифни Евангелия. Нико-
димовото Евангелие, наречено още „Деянията на Пи-
лат”, се състои от две части. Отначало се разглежда в 
подробности процесът срещу Исус. Никодим е от тези, 
които свидетелстват за Исус. Втората част („Христово-
то слизане в ада”) описва, че всред тези от мъртвите, 
които пробудени от великденския земен трус, разбиват 
гробовете, са и Каринус и Левкиус, синовете на въз-
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растния Симеон. Пред Никодим, Йосиф от Ариматея и 
други свидетели те разказват, че Христос е минал през 
царството на мъртвите и че светлината Му е победила 
смъртта и мрака. 

5. Симон от Кирена и Йосиф от Ариматея

Както в утринната зора на Христовия живот, след 
Кръщението в Йордан изплуват Натанаил и Никодим, 
така и във вечерния здрач на Голгота, ние ще видим две 
фигури, за които Евангелието иначе никъде не говори: 
Симон от Кирена и Йосиф от Ариматея. 

С Натанаил и Никодим ни запознава най-вече Йо-
ановото Евангелие. Сцената, в която се поява Симон от 
Кирена, ще бъде докладвана само в първите три Еван-
гелия. Йосиф от Ариматея ще срещнем във всичките 
четири Евангелия. В драматичния развой на Голготско-
то събитие всеки от тях има своето точно определено 
място. Единият идва непосредствено преди разпятието 
и смъртта на Христос, другият – непосредствено след 
тях. Когато Исус рухва под тежестта на кръста, войни-
ците извикват Симон от Кирена и го заставят да носи 
кръста до хълма Голгота. Щом Христос издъхва на 
кръста, Йосиф от Ариматея измолва позволението да 
свали тялото от кръста и да го положи в намиращия се 
наблизо негов собствен гроб. Издигнатият върху Гол-
гота кръст е точно средата между сцените, в които ни 
се представят Симон и Йосиф. 

За да обхванем напълно същинската стойност, 
която тези две фигури имат вътре в композиционната 
схема на Голготската драма, нека за миг се откъснем 
от конкретно-историческия характер на Евангелските 
сцени и да позволим на образите да преминат пред нас 
като степени на вътрешния път извън измеренията на 
времето. 

20. Трите години
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Както Рудолф Щайнер описва, в някои манастири, 
включително до късното Средновековие, съществува-
ло едно езотерично-християнско направление, практи-
куващо 7-степенно чувствено посвещение. Етапите на 
страданията и Възкресението били тук основни симво-
ли на медитиране: 

1. Измиване на нозете
2. Бичуване
3. Увенчаване с трънен венец
4. Разпятие
5. Полагане в гроба
6. Възкресение 
7. Възнесение

Матеевото Евангелие описва в пълна яснота сред-
ните пет степени. Първата и седмата не са изразително 
представени, а се преливат в съседните събития. И на-
истина – измиването на нозете насища цялата атмос-
фера на Тайната вечеря, а Възнесението се предугаж-
да още в онази апостолска мисия, която се вмени на 
учениците от Възкръсналия в планините на Галилея. 
Началото и краят остават като в мъглявина. Йоановото 
Евангелие не дава ясно описание на първите шест сте-
пени, а степента Възнесение се разкрива в историите 
след Възкресението. Но въпреки всичко тук най-пълно 
вникваме в грандиозната симетрия на 7-актовата дра-
ма. 

Изградим ли си символни степени на тези меди-
тивни имагинации, то първите три и последните три 
части на драмата образуват сякаш възходящи дъги на 
една спирала. И в двата случая се извършва едно из-
дигане отдолу нагоре. Отначало се въздигат символи-
те на микроскосмичното човешко същество от нозете 
(измиването) през гърдите (бичуване), към главата 
(увенчаване с трънен венец). Вторият път се извършва 
подобно движение, но сега вече във формите на Все-
мира, очертан пред нас като макрокосмичен човешки 
облик, съобразно древната мъдрост, според която чо-
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векът е малкият свят, а вселената – големият човек: 
гробът представлява нозете на света (полагането в 
гроба); етерното обкръжение на атмосферата и мяс-
тото на възкресението са гърдите на света (Възкресе-
нието), небесните сфери в съответствие с формата на 
човешката глава, са главата на света (Възнесението). 

В средата между двете тройни групирания стои 
кръстът. В него ще бъде разкрита съдбовната тайна на 
физическият човешки образ. Неслучайно човекът на-
рича гръбначният стълб свой „кръст”. От това, че той 
има своето физическо тяло, израства цялата му земна 
съдба. Това тяло е кръстът, който човек трябва да се 
научи да носи върху себе си. Наред с това обаче кръс-
тът е и входа към духовното. Човекът, който всъщност 
идва от микрокосмоса, първо трябва да се инкарнира, 
да се вмъкне все по-дълбоко в телесния микрокосми-
чески свят на своето физическо тяло. Тук в самотни 
изпитания той развива своята неповторима лична 
съдба. Едва щом изцяло овладее своята физическа те-
лесност, той може отново да се освободи от нея било 
чрез усърдна работа върху себе си, било чрез смъртта, 
и отново да нахлуе в над-личните сфери на макрокос-
моса. Чрез Симон от Кирена и Йосиф от Ариматея 
Евангелието поставя кръста в средата между трите 
микрокосмични и трите макрокосмични степени. От 
трите първи степени към кръста води пътят на носе-
нето на кръста. Симон от Кирена, кръстоносецът, идва 
като символ на човека, който е поел своя кръст върху 
себе си. От кръста нагоре, към трите макрокосмичес-
ки степени води пътят на освобождаването от кръста. 
Йосиф от Ариматея, който сваля Христовото тяло от 
кръста, идва като символ на човека, който преодолява 
телесната свързаност и се устремява към Духа. 
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Измиване на нозете нозе
Бичуване гърди на микрокосмоса (човек)
Увенчаване с трънен венец глава

Симон от Кирена, който носи кръста
Кръстната смърт: микрокосмосът прониква в макрокосмоса
Йосиф от Ариматея, който сваля Христовото тяло от кръста

Полагане в гроба нозе
Възкресение гърди на макрокосмоса (Вселена)
Възнесение глава

В носенето на кръста са концентрирани първи-
те три степени, които съдържат личното изпитание 
и пречистване на човека. Симон от Кирена можем да 
определим като първообраз на личното благочестие. В 
свалянето на кръста като в зародиш са вложени пос-
ледните три степени, които извеждат в макрокосмоса. 
Йосиф от Ариматея се явява като застъпник на надлич-
ното космическо благочестие. В „Симоновия” както 
и в „Йосифовия” стадий, човекът само отчасти и не-
сигурно е свързан с кръста. Носенето на кръста води 
до едно последно формиране на личната същност чрез 
идентифицирането на земната съдба с кръста. А чрез 
освобождаването от кръста, човек израства в своето 
извънтелесно и надлично Битие. 

Религиозната стойност на тези фигури от двете 
страни на кръста е безкрайна. Симон носи не своя соб-
ствен кръст. Йосиф освобождава от кръста не своето 
собствено тяло. И двамата са персонализирани форми 
на основната Павлова мисъл, че с Христос биваме раз-
пънати на кръста и възкръсваме с Христос. 

6. Трите Симонови фигури

Зад факта, че не двама ученици, а Симон от Кирена и 
Йосиф от Ариматея стоят до Исус в часа на Неговата 
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смърт, се крият дълбоки тайни на християнското раз-
витие. Учениците са изпаднали в омаята на гетсиман-
ския сън. Всички те, с изключение на един, който вече 
сам премина през смърт и възкресение, липсват, когато 
Христос носи своя кръст и на кръста умира. Една дру-
га неназована общност изпраща в този момент двама 
свои представители, за да присъствуват на драматич-
ния финал вместо учениците. Двамата мъже, за които 
Евангелието сега за пръв път споменава, са не по-мал-
ко важни представители на човешкото душевно раз-
витие. От тях се разклоняват значителни исторически 
направления на християнското развитие. 

Петър, който по-късно в Рим сам ще изтърпи кръс-
тната смърт, би трябвало всъщност да носи кръста по 
пътя до Голгота. Но неговата задача беше да пренесе 
лично човешките изживявания от първите три степе-
ни до олтара на средната четвърта степен. В сподавена 
потиснатост остава той вътре в сферите на личното. 
Вместо Симон Петър идва Симон от Кирена. Тук, къ-
дето невидимият световен драматург ръководи с вис-
ша мъдрост, еднаквите имена, не са в никакъв случай 
нещо случайно или второстепенно. 

Около Голгота властва сериозността на неумоли-
мото решение. Всички слабости са разкрити. При но-
сенето на кръста става явна скритата слабост на Пет-
ровата същност, а и с това на цялото Петрово христи-
янство. Не е Симон Петър този, който носи кръста на 
Христос. Степените на едноличната преценка здраво 
го държат в оковите си. Също и в прехода през седемте 
степени на Йоановия път (виж приложението към чет-
върта главата „Степени на човекоставането”) той само 
привидно намира крачката от първите три, към средна-
та (изхранването на петте хиляди), която е навлизане 
в над-личния елемент и която съдържа мистерията на 
общността. Въпреки това неговата милостива съдба го 
довежда до шестата степен (изцелението на сляпороде-
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ния – Петровата изповед от Кесария Филипова) където 
той получава свещеническото посвещение. И тогава 
вече неговата сила отказва. Степента на завършеност 
ще бъде постигната само от ученика, който във Вита-
ния премина през смърт и възкресение. В степента на 
Христовите страдания обаче, там, където се очакваше 
крачката на трите индивидуални равнища към четвър-
тата степен, там Петър липсва. Тази Петрова същност 
стои сигурно само в първите три степени. Всеки опит 
за по-нататъшно проникване я поставя в опасност. И 
сега вече лесно разбираме онази склонност, присъща 
на цялото историческо-църковно християнство, да из-
пада в афекта на личното спасение и на грехоопроща-
ването. 

Кой е Симон от Кирена, който идва вместо Си-
мон Петър? Неговото име е споменато единствено тук. 
Легендите също го премълчават. Въпреки това, той е 
всред онези личности, които играят важна роля в на-
чалното учредяване на християнските общности. Това 
вече се предполага от факта, че според Матей, той е 
бил баща на Александър и Руфус (15, 21). Първона-
чално, тази подробност е донякъде загадъчна, тъй като 
за синовете ние знаем толкова малко, колкото и за ба-
щата. Една следа откриваме само в последната глава 
на Посланието до римляните (16, 13), където Руфус и 
майка му са всред тези, които Павел поздравява. От 
това с право следва, че Симон от Кирена е бил засе-
лен в Рим заедно със своите синове и че с тях е взел 
участие в създаването на християнската общност. Този 
възглед се подкрепя и от факта, че според преданията, 
Марковото Евангелие е било написано в Рим. 

Значението на Симон от Кирена за възникването на 
римското християнство е несъмнено по-голямо, откол-
кото допускат теологичните предположения. Ако някой 
би се опитал да представи подробно историята на апос-
толската епоха, той би се сблъскал най-вече с обвитото в 
мрак начало на римската християнска общност. 
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Християнската общност в Рим в никакъв случай 
не е била основана първо от Петър. Там той завари 
една съвсем представителна организация. Относно по-
раншното разпространение на Христовото послание, 
наложително е да си изработим съвсем други конк-
ретни представи, в които да включим лица от големия 
неназован кръг, изпратил свои представители при Гол-
готската драма. 

Вероятно мнозина личности от ордена на терап-
ветите и есеите, по пътя на душевното обучение са 
могли по-рано да достигнат до познание и признаване 
на Христовия импулс. Влиянието на есейския орден 
прониквало във всички културни страни по източно-
то Средиземноморие. Кръговете, в които те са отпра-
вяли своите духовни въздействия – били те изтъкнати 
посветени, или пък лаици, са имали в много по-голяма 
степен необходимите основи да развият една христи-
янска общност, отколкото ранната християнска исто-
рия признава това. Деяния на апостолите 11, 20 посоч-
ват група мъже от Кипър и Кирена, които са отправили 
християнското послание до по-широкия свят, извън 
кръга на еврейството. Близко до ума е да приемем, че 
тези „кипряни и киренци” са се намирали във връзка с 
есейския орден. Един от тях е бил Варнава, произхож-
дащ от Кипър, който заедно с Марко съпровождал в 
началото Павел при неговите първи пътувания. В тези 
среди обаче важна роля е играел и Симон от Кирена, 
заедно със синовете си. Може би и нему е редно да 
припишем участие в създаването на християнските об-
щности в Рим. 

Доколкото тези общности били насочвани от Йе-
русалим, те имали и подчертано юдейско-християнски 
характер. Яков, доведен брат на Исус, давал облика на 
това дело. Когато Павел начевал своята дейност, съз-
нателно било прибавено обратното, езически-христи-
янското направление. За известно време то имало своя 
център в Антиохия, Сирия. Изглежда, че Варнава, как-
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то и други мъже от Кипър и Кирена, са пътували заед-
но с Павел. Обаче след като пътищата на Варнава и Па-
вел се разделят, от редовете на есейските братя между 
Яков и Павел възниква едно средно направление, което 
скоро намира своя център в Рим. Петър, който дълго 
време се колебаел между двете крайни направления, 
става след идването си в Рим неоспорим лидер на тази 
средна група и постепенно я превръща в господства-
ща. След това в Рим виждаме и Марко, братовчеда на 
Варнава, както и семейството на Симон от Кирена. 

И така, ние можем да приемем, че Симон от Ки-
рена, който стана вместо Петър кръстоносец по пътя 
към Голгота, също е принадлежал към важните дейци 
на ранното християнство. Вероятно той е бил, в един 
първичен и самопонятен смисъл, нещо като апостол-
ски княз на римското пра-християнство, както то се 
формирало в катакомбите, съвършено откъснато от 
властническия свят на цезарите. От само себе си се 
разбира, че и Петър, който до напредналата си възраст 
бил импулсивно-властният носител на христовото пос-
лание, имал известен имунитет срещу изкушенията на 
цезаровата същност. Все пак той едва ли можел да из-
живява суверенитета на вярващото сърце, без душата 
му всеки път да е била разклащана от силни трусове. 
Но и един друг Симон се появява в Рим. Като мрачен 
двойник на Симон Петър, той изразява по-късното ма-
гическо объркване на пътя от Петрово християнство: 
Симон Мага – в средновековната история винаги е бил 
смятан за прототип на онзи, който е породил „симони-
ята”, тоест смесването на духовно и светско, размяната 
на духовни стойности и сили за пари и външна мощ. 
Симон Петър стои като велик водач на римо-христи-
янското направление, между тихия есейски облик на 
Симон от Кирена и искрящия демоничен облик на Си-
мон Мага. 
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7. Възникването на Граал

Йосиф от Ариматея е отбелязан в Евангелията като 
един виден и състоятелен градски съветник. Него 
също можем да си представим в тясна връзка с есейс-
кото направление. Този орден изисквал строги и ас-
кетични монашески правила. Йосиф от Ариматея бил 
в по-дълбок смисъл посветен в тайните на ордена, 
отколкото Симон от Кирена. Той имал решително 
влияние, особено върху йерусалимското ядро на ор-
дена. Стигматизираната монахиня Катарина Емерих 
разказва от своите видения за дома на този Йосиф от 
Ариматея, където Исус празнувал с учениците си пас-
халната вечеря. В предишни проучвания ние обясних-
ме, че това е бил домът на есейския орден, Ценакулу-
ма, където се събирали Исус и учениците и който в 
историята на ранното християнство бил важна арена 
за пораждащия се съдружен живот. Свидетелствата 
на Катерина Емерих могат да представляват важно 
допълване, особено ако си спомним влиятелната по-
зиция на Йосиф от Ариматея в силовото поле между 
есейските братя и Христос. 

За Йосиф от Ариматея ние притежаваме богато 
наследство от предания. Те се отнасят както до роля-
та при Голгота, така и до историческото направление, 
създадено от особената му личност и съдба. Тези пре-
дания и легенди ни карат да усетим, че тук витае една 
духовност, която е съвършено различна от римокато-
лическото направление, която има задачата да търси 
скритите езотерични канали встрани от екзотеричното 
християнство. 

Самата съдба прави така, че Йосиф от Ариматея 
да е обект на постоянно символизиране. Дори и само 
това, което Евангелията показват като негово участие 
в Голготската драма, е достатъчно, за да възникне един 
символ, който далеч надхвърля областта на личното: 
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Йосиф снема тялото от кръста и го полага в скален 
гроб, за който изразително е подчертано, че е негова 
лична собственост. Но в един друг и особен смисъл 
Йосиф е този, който получава Христовото тяло. Извън 
святото причастие, което се даде на учениците в Цена-
кулума, в съдбата на този мъж се вписва първообразът 
на едно друго, особено причастие. 

Извънбиблейското предание значително обогатя-
ва този възлов момент. То разказва, че Йосиф станал 
притежател на потира, от който Христос раздаде на 
учениците вино вместо Своята кръв. Йосиф не липсва 
и при Голгота, за разлика от унесените в гетсиманс-
кия сън ученици. В този потир той събира кръвта от 
прободеното Христово тяло. Когато след това, заедно 
с Никодим свалят, балсамират и полагат в гроба Хрис-
товото тяло, той е продължил да събира остатъците от 
Христовата кръв. По този начин Йосиф получава не 
само тялото, но и кръвта на Христос. Така в съдбата 
му са вплетени символите на едно тайнство от особен 
порядък. С това се потвърждава, че през поредицата от 
изпитания, той постигна степента на кръста и на „мис-
тичната смърт”, така че може да премине нататък към 
надличните макрокосмически степени. 

Потирът, в който Йосиф от Ариматея получи 
кръвта на Христос ще бъде въздиган от преданията 
– както назад, така и напред през хилядолетията – като 
отличителен белег на една свещена мистерия и на вис-
ше Божествено благоволение. Ако следваме тези пре-
дания, неговата история е като златна нишка, скрито 
проникваща през цялата история на човечеството. Об-
ковът на този потир е трябвало да бъде направен от 
един камък на Луциферовата корона. Тя била предава-
на от един мистериен храм на друг и така стигнала до 
строителя Хирам от Тир. Савската царица изпратила 
тази скъпоценност на Соломон и накрая от храмовото 
съкровище тя се оказала в Ценакулума на Ционската 
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планина. Катарина Емерих вижда в своите имагинации 
ангели в бели одежди да носят потира на Ной, а по-
късно Мелхиседек да дарява Авраам от него с вино и 
хляб. Не по-малко важна от тази предистория е обаче и 
по-нататъшната съдба на потира, както я описва хрис-
тиянският мит. Този потир е светият Граал, в който 
езотеричното средновековно християнство вижда своя 
висш символ. Във всички предания за Граал, Йосиф от 
Ариматея играе пълна със значение роля. Той е станал 
първият таен пазител на Граал. 

 
Всички предания, отнасящи се до съдбата на Йо-

сиф от Ариматея образуват заедно платно от образи, 
изтъкано с празнична тайнственост, в което конкрет-
ните исторически факти могат да бъдат само загатва-
ни. Историческата действителност, която може да бъде 
отделена като ядро от този мит, е много по-голяма, от-
колкото допуска обичайното историческо проучване. 

В Никодимовото Евангелие е разказано, че от гняв 
към поведението на Йосиф при Голгота, евреите го зат-
варят в едно зазидано помещение. В нощта на Възкре-
сението обаче, Христос, преди да се покаже на жените 
до гроба и на учениците в Ценакулума, пристъпил към 
него, влял му сили от потира и пресушил сълзите му. 
Цялото пространство се изпълнило със силно слънче-
во сияние. Много предания твърдят, че Йосиф е прека-
рал в тъмничната стая много, много години, черпейки 
живот единственото от чашата на Граал. Едва когато 
легионите на Веспасиян и Тит разрушили Йерусалим, 
той получил свободата си. В „Книгата Яшар” – свеще-
ната и тайна книга на езотеричното еврейство – е опи-
сана сцената на неговото откриване и освобождаване, 
но без да се споменава името му. Кедрос, офицер на 
Тит, открил в едно зазидано помещение някакъв ста-
рец всред свещени писания. По-късно двамата осно-
вали в Испания една особена школа за тайна мъдрост. 
В това описание ясно прозира връзката между Йосиф 
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от Ариматея и есеите, които със или без книги са опаз-
вали съкровищата на пра-древната мъдрост. Образът 
на зазидания старец, погледнато външно-исторически, 
е малко правдоподобен. Във всеки случай обаче, тук 
имагинативно се проявява несъмнената принадлеж-
ност на Йосиф към посвещението. 

Някои вариации на тези легенди ни показват Йо-
сиф като носител на христовото послание в страните 
на европейския Запад. Повече, отколкото всяко друго 
историческо лице, той е онзи, който чрез Граал проме-
ни старата мъдрост „ex orientе lux” в новото „ex occi-
dente lux”, с което предрича, че светлината на новото и 
дълбоко християнско познание трябва да изгрее от За-
пад, защото старата източна мъдрост е вече угаснала. 
Йосиф от Ариматея е един от Христовите посланици 
в Англия. Около града Гластънбъри в югозападна Ан-
глия са запазени спомени за неговата дейност. В 12-ти 
век Вилхелм фон Малмесбъри написал своята църков-
но-историческа книга, в която се казва следното: „Св. 
Филип избира 12 от своите ученици и ги изпраща в 
Британия, за да оповестяват Христовото слово. Над 
тях поставя като предводител своя любим приятел Йо-
сиф от Ариматея, който погреба Господа. . . ”

Като основател на Граaл, Йосиф от Ариматея е 
представен най-вече от французина Робер Ворон. Не-
говият роман в стихове „Светият Грaал” е написан през 
1190 година. Там се споменава, че в нощта преди Въз-
кресение, Христос се явява на Йосиф и му заръчва да 
съхранява потира само с други трима души. Така още 
от самото начало Йосиф е принуден да изгражда нова-
та общност чрез строг подбор. При освобождаването 
на Йосиф от тъмницата, поздравяват го сестра му и 
нейният съпруг Хеброн или Брон. Те са родителите на 
Грaаловия род. Йосиф е длъжен да основе едно общес-
тво по образеца на тайната вечеря. Мястото на Юда е 
свободно за внука на Брон. Този ранен Парсифал на 
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име Алаин израства като ученик на Йосиф от Арима-
тея. По-късно той ще стане прототип на Гурнеманц. 
Йосиф от Ариматея е трябвало да създаде ордена Грaал 
в долината на Авалон, там, където е бил запазен гробът 
на цар Артур. Това е и мястото, където по-късно ще 
бъде изграден градът Гластънбъри. Не е нужно да из-
тъкваме някакви особени претенции относно Йосиф от 
Ариматея и влиянието му в английските земи. Важно 
е друго – че и от митологичните извори узнаваме как 
от Йосиф от Ариматея води своето начало Грааловото 
християнство, което внася атмосферата на мистериите 
и посвещението дълбоко в онези епохи, върху които 
римокатолическото християнство бавно налагаше своя 
отпечатък. 

Научим ли се да разпознаваме светлината, ко-
ято пада от Христос към фигурите на тайнственото 
Му обкръжение, ние вече знаем: както при Витлеем-
ските ясли, тримата царе бяха пратеници на древната 
храмова мъдрост, така и под кръста на Голгота стоят 
трима мъже, които въплъщават в себе си онази част от 
мистериите, която е все още истинска и употребима. 
Само един от тях е от кръга на 12-те ученици: Лазар-
Йоан. Другите двама – Никодим и Йосиф от Ариматея 
са пратеници от кръга на големия Неназован, който 
инак се губи в мрака на историята. Ние вече говорих-
ме, че мистерийният принцип се извисява на две места 
в Евангелията: при коледната сцена с тримата царе и 
в съживяването на мъртви, което Христос извършва. 
Трите фигури под кръста са третото извисяване на 
мистерийния принцип. Взорът, отправен към тези пос-
ветени, постоянно усилва мъжествената смелост да се 
приеме езотерично-вдълбоченото християнство, което 
единствено ще бъде в състояние да се изправи срещу 
тежката историческа криза на съвременната епоха. 
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ГЛАВА ДЕВЕТА
ПИЛАТ

ПРОЦЕСЪТ ИСУС

1. Драмата в миналото и бъдещето

По време на големите европейски сблъсъци, довели 
до световната катастрофа през 1939 година, на стра-
ниците на „Последни мюнхенски новини” се разгърна 
една поетична дискусия, която имаше дълбоко, а не 
само литературно значение. Тя беше подета от Курт 
Лангебек под заглавието „Новораждане на драмата от 
духа на времето”. Преди това с поредицата от своеоб-
разно оформени драми този поет обърна вниманието 
на културната общественост върху себе си. Неговата 
теза гласеше: „Истинската драма е дадена на човечес-
твото само веднъж, а именно в Гърция по времето на 
Есхил и Софокъл. Всичко, което след това е показва-
но по световните сцени не е било нищо друго, освен 
едно отслабване и упадък. Върху почвата на христи-
янството би било невъзможно покълването на истинс-
ката трагедия, понеже то, като религия на спасението, 
постепенно отправя към отвъдния свят своя изпълнен 
с утеха поглед, лишавайки по този начин изживява-
нето на трагичното от каквото и да е осъществяване. 
Дори Шекспир, Лесинг и Хебел като предшествени-
ци на индивидуализма са могли да създадат само по-
ловинчати трагедии. За да се стигне отново да една 
драма с мощта на гръцката трагедия, в човечеството 
трябва да се породи съвършенно ново чувство за съд-
бата”. Поетът пита: Кога узрява плодът на трагичната 
цялост? Той е убеден, че новата трагедия вече се носи 
във въздуха в резултат на ужасяващите измерения, ко-
ито съдбата приема в настоящето. А само една тънка 
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преграда отделя човека от религиозно- художествена-
та сфера на Божествените измерения. 

Тази съзнателно предизвикана острота на тезата 
не може да прикрие известни вътрешни противоречия. 
Така Йосиф Магнус Венер стана адвокат на Шекспир и 
другите драматурзи, чието величие Лангенбек оспори. 
Въпреки цялата си едностранчивост , стремителната 
атака на Лангенбек е налучкала слаби места в разсъ-
дъчните аргументи на противниците. Тя извира от жи-
вото усещане за страховитата апокалиптична динами-
ка и драматика на народите и техните съдби в наши 
дни. И ако епохата би била длъжна да породи драма-
тични произведения на изкуството, в които да е отра-
зено величието на общочовешката съдбовна драма, то 
в действителност е необходим такъв могъщ пробив, 
какъвто съвремениците с присъщата им радикалност 
още дълго време не биха могли да си представят. Греш-
ката на Лангенбек е най-вече в това, че той поглежда 
едностранчиво на християнството, приемайки негово-
то развитие само в исторично-конфенсионалните му 
рамки. От оковите на традицията обаче трябва да се 
освободи също и онова спекулативно –схващано хрис-
тиянство, което надхвърля изживяването на съдбата в 
гръцката трагедия. То не остава в дълг пред съда на не-
изпълнените съдби. Но то е и съвсем далеч от това да 
смекчава величието на истинския трагизмът чрез една 
евтина утеха за отвъдния свят. Спасението идващо с 
приемането на величаво-космичния Христов импулс 
не лежи в никакъв отвъден свят. То е идентично с Въз-
кресението, към което се стреми цялото Земно същест-
вуване. И в сферата на изпитанията, през които минава 
пътя към него, наложително е трагизмът и драматиката 
на съдбата да се издигнат до още по-могъщи размери, 
отколкото някога гърците са можели да знаят за тях в 
епохата на класическата трагедия. Всъщност традици-
онното християнство едва ли ще се почувствува заста-
вено да вземе участие в огнената зона на апокалиптич-
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ната съдба. Откровението на Йоан остава запечатано: 
само отделни отворени души отдалеч предусетиха, че 
в него се съдържат пророчества за епохи на нечувани 
съдбовни изпитания и трагедии за човечеството. Днес 
обаче, в епохата на Михаил, християнството може да 
оживее, само ако то се роди отново в смисъла на Апо-
калипсиса и ако подемайки се нагоре, потърси свое-
то истинско космическо величие. Архангел Михаил е 
един повелител на съдбите, който не подтиква към уте-
ха и не щади нито народи, нито отделни човеци. Той 
е духът на самата радикална безпощадност. Но той е 
и служител на Христос, който през ада на истинския 
трагизъм проправи пътя към Възкресението. С право 
изискването на една трагична цялост тепърва ще се 
влее в човечеството. Но само в този смисъл, че хората 
ще се пробудят и устремят към това, което е вече тук. 
Христовата мистерия крие в себе си тази по-нова и по-
висша религия. Християнството на бъдещето ще се от-
нася към историята, както истинската драма към една 
сладникава идилия. Бихме могли още да кажем, че така 
се отнася Апокалипсисът на Йоан спрямо Евангелията, 
поне до Евангелията, както те са разбирани досега. Но 
стане ли и Апокалипсисът актуален, то също и Еванге-
лията трябва да изгреят в една нова светлина: и в тях 
също ще се долови апокалиптичното дихание на ис-
тинската драма. 

Правилно разбрано Евангелието не е нищо дру-
го, освен самата пра-драма. Издигнем ли се до там 
да го четем с апокалиптичен поглед, то ни се разкри-
ва като едно драматично произведение на изкуството 
от най-висш порядък. Ние заставаме пред сцената на 
неумолимо истинната трагедия. Въпреки изострено-
то му чувство за вътрешно величие на гръцката тра-
гедия, един поет като Лангенбек не може се добере 
до изворите, от които драмата блика и се влива в ду-
ховната история на човечеството. В противен случай 
той би посочил тази несъединима противоположност 
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между драмите на Есхил и Софокъл, и Евангелията. 
Той би разбрал или предусетил вътрешната законо-
мерност, чрез която тези два свята са интимно свърза-
ни. Както цялата европейска култура, така и драмата 
през Периклово време е била породена в лоното на 
мистерийният храм. Когато Есхил и Софокъл пишат 
своите драми, те извършват – отчасти съзнавано, от-
части не- едно колосално откритие и обнародване на 
мистериите. Дори Есхил е бил обвинен като предател 
на мистериите, защото представил открито на сце-
ната пред целия народ такива тайни, които дотогава 
били строго охранявани в мистерийния храм. Законът 
за смъртта и възкресението винаги е властвал само в 
посвещенията, които се извършвали на строго опре-
делени хора в тайни мистерийни центрове. Откакто 
Есхиловите драми са известни в театрите под открито 
небе на Гърция, един отблясък от посвещението, а с 
него и реална част от неговия закон прониква в души-
те на всички зрители. Вътрешната съпринадлежност 
на гръцките трагедии и Евангелието се състои в това: 
мистерията на Голгота означаваше пълното и окон-
чателното оповестяване на мистерийния закон. След 
това – извън всякакви драми – самата пра-драма беше 
отново актуализирана за човечеството. При това без 
никакво външно представление: вече самото вътреш-
но съзерцание на Христовата съдба даваше на все-
ки човек, който не беше безразличен към тези неща, 
една представа и едно реално участие в мистерията 
на посвещението. В това отношение драмите на вели-
ките гръцки поети принадлежаха към предварителна-
та подготовка и предизвестяването на мистерията на 
Голгота: те бяха човешкото оповестяване на мисте-
риите, което предшествуваше великото Божествено 
оповестяване на Голготската мистерия. 

Специфичната вина на традиционното христи-
янство, което не се чувствува отговорно за импулси-
рането на културен и художнически живот, е причина 

21. Трите години
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за това, щото хората, които копнежно се оглеждат за 
нови велики ценности от християнството да не очак-
ват вече нищо. В действителност, за новорождението 
на драмата не съществува друга майчина утроба, 
освен самото Евангелие. Мистерийната драма на бъ-
дещето, която ще означава не само едно обновление, 
а и една нова степен, може и трябва да намери своето 
зачатие в централната пра-драма на човечеството, из-
несена на Голгота. 

2. Каяфа, Ирод и Пилат

В последните сцени от Исусовият живот, преди нас-
тъпването на Голготската нощ, характерът на драмата 
се появява с такава прецизност и яснота, че дори вън-
шните подробности застават по театралному на своите 
места в пространството. Първообразите на сцената, на 
завесата и на зрителната зала добиват релефни очерта-
ния. Пред Пилатовия дворец предстои изнасянето на 
„процеса Исус”. 

Докато теолозите собствено никога не развиха 
усет за тази първична драмова закономерност, наме-
риха се поети от голяма величина, които интуитивно 
схванаха драматиката на Христовите страдания и фор-
мирайки я художествено, дадоха важни приноси към 
разработването на една драматична подредба, присъща 
на евангелската мистерийна драма. В Христовата дра-
ма на Август Стриндберг има оценка, която позволява 
да видим Каяфа, Пилат и Ирод в тяхната общочовешка 
значимост. 

Ирод и Пилат разговарят в предверието на храма. 
Ирод е обзет от трескаво безпокойство и ни изглеж-
да като човек, който е под впечатлението на странни и 
фантастични представи за Исус от Назарет, но все пак 
не е безразличен към скритата мистерия.
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Пилат – Говори, Ирод! Сърцето ти е преизпълне-
но и духът ти е в смут!

Ирод – Да! Аз погубих този Йоан, а сега той бро-
ди отново. 

Пилат – Този е някой друг, а не Исус. 
Ирод –Така ти мислиш, аз обаче вярвам, че Йоан 

е възкръснал. 
Пилат – Народът първо вярваше, че Йоан е бил 

неговият Месия, но Йоан сочеше към Исуса. 
Ирод – Поне веднъж да зърна този човек, за кого-

то всички говорят. 
Пилат – Това е трудно, защото Той е ту тук, ту 

там. 
Ирод – Вероятно е някакъв магьосник, както мно-

зина днес. 
Пилат – Да, но народът вярва, че той е избрани-

кът, мъжът на обществото, който ще освободи народа. 
Пилат и Ирод решават да питат Каяфа за тайната 

на Исус. Тогава в храма се надига шумно вълнение. Те 
предполагат, че то е предизвикано от сблъсъка меж-
ду йерусалимския храмов култ и преклонението пред 
римския цезар. 

Пилат – Да попитаме първосвещеника, той тряб-
ва да знае повече. 

Ирод – Те шумят горе в храма.
Пилат – Аз отгатвам причината.
Ирод – Да не са издигнали лика на цезаря?
Пилат – Правилно! Нашият милостив император 

Тиберий живее като грешник на Капри, под упреци-
те на братовчед си Калигула, че синовете се женят за 
своите майки. . . Но това не пречи на императора да 
изисква своето обожествяване. 

Сега влизат Каяфа и обяснява действителната 
причина за вълнението отвън. И щом Ирод дава израз 
на жадното си любопитство да види Исус, Каяфа му 
напомня, че той винаги изчезвал, щом някой пожелаел 
да го види. 
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Ирод – Що за врява има в храма. 
Каяфа – Това е галилеецът, който смущава наро-

да. Сега той мина към насилие и прогонва търговците
Ирод – Щом е там, ние искаме да го видим.
Каяфа – Едва ли! Сигурно е вече изчезнал.
Пилат – Кажи ни първосвещенико, как стоят не-

щата с този човек? Вярваш ли, че той е обещаният ваш 
Месия?

Каяфа – Как мога да вярвам в това? Синът на един 
беден дърводелец, при това зле с ума!

Тази проста драматична сцена се основава на 
една първообразна същност, която Евангелието еднов-
ременно показва и забулва. Ние долавяме жадното за 
сензации любопитство на Ирод, несериозното му и 
детинско отношение към свръхестествените неща. От 
Каяфа ни облъхва студена атмосфера на презрението 
и омразата. А Пилат е застинал пред нас отмерващ и 
позитивно изпитващ, като символ на равновесието. 

 Тези трима души определят поведението на дейс-
твуващите лица върху подиума на Голготската драма. 
Те играят характерните роли пред прага на великия 
Разпети петък. Нужно е само да поставим пред наши-
те души в една конкретна нагледност всичко, което се 
случва преди и след този ден, за да схванем дълбоко, 
че тук всяка подробност е свързана с великата мисте-
рия на човечеството. 

Тази нощ, която изтича между Велики четвъртък 
и Разпети петък, е една от най-тайнствените нощи. 
Сребриста светлина на близкото пролетно пълнолу-
ние се разлива над целия пейзаж. Внезапна, духовно 
избликнала тишина заменя в мига на Слънчевия залез 
невъобразимия шум на поклонниците. Хората, събра-
ни в своите домове, си припомнят онази ужасна нощ 
в Египет, през която Ангелът на смъртта премина от 
къща на къща. Всеки е убеден, че тази нощ ще се пов-



325

тори зловещото събитие на египетската пасха. Малка 
група хора се отправила към Гетсиманската градина 
със страховитото усещане за изоставеност и пълна са-
мотност. И когато накрая шествието на преследвачите, 
тайно следвано от Петър, престъпило в двора на Кая-
фа, Петър се присъединил към слугите, топлещи се на 
огъня. 

Това, че тази нощ връхлита студена въздушна 
вълна е свързано с онова особено природно явление, 
което после наблюдаваме в предиобеда на Разпети пе-
тък, и което в обедните часове довело до смрачаване 
на цялата атмосфера за три часа. В дните на пролет-
ното пълнолуние не може да става дума за слънчево 
затъмнение, понеже то винаги предпоставя фаза на 
новолуние. По- вероятно е да е нахлул онзи пустинен 
вятър, наричан „шамсин”, който в предноазиатските 
области често съпровожда настъпването на пролетта. 
Бушуващата буря довлякла гигантски облаци от пусти-
нен прах, който се разстлал като завеса под Слънцето, 
пораждайки душно притихналия мрак по Земята. Така 
целият Земен живот бил сякаш блокиран от Космоса. 
Всяко творение се борело за въздух и стенело под горе-
щата задуха, която внезапно сменила нощния студ. 

Когато преследвачите със заловения се изкачили 
до града, царяла още дълбока нощ. Призрачният, раз-
търсващ до дъно нощен мраз, току-що достигнал своя 
връх. Студената пълна Луна увеличавала демонията на 
този час. 

Сферите, където Исус ще бъде първо въведен, 
преди още Слънцето да е изгряло, би трябвало да ни се 
сторят като въплъщение на призрачните нощни сенки. 
Исус ще бъде представен на две различни инстанции. 
Това се случва в дома, непосредствено близо до Це-
накулума. Очертанията на най-първите свещени пос-
тройки, които Давид издигнал на Ционската планина 
се загатват в отсрещната страна на сградата, където се 
развива събитието на Великия четвъртък. На мястото 
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на пра-древното светилище, където по Давидово вре-
ме скромен параклис пазел кивота на Завета, сега стои 
есейския дом, Ценакулума, където Исус празнува с 
учениците си Пасхалната вечеря. От северната страна 
на някогагодишния Давидов дворец били жилищата на 
свещениците и първосвещеника Садок, родоначалник 
на садукейския род. Именно тук докарват сега Исус 
след залавянето Му в Гетсимания. Йоановото Еванге-
лие чиято биографична сила и точност се потвърждават 
особено в този заключителен акт на мистерийна драма, 
ясно ни показва, че Исус не бил изпратен веднага пред 
Синедриона, състоящ се от садукеи, фарисеи и книж-
ници, а пред домашния съвет на садукеите. Тук властва 
не тогавашният носител на първосвещеническа служ-
ба, а престарелият и закостенял честолюбец Анна. 
Висшите сановници на садукеите режисират не само 
юдейската политика, но и клонящата към своя край 
драма. Те нагласяват нещата в полза на фантастичните 
Юдови измислици. В действителност обаче, тук дейст-
вува един по-велик и невидим режисьор, спрямо кого-
то всички те са само подвижни фигури с определените 
им роли. Впрочем, всред всички действащи лица, те 
най-малко биха могли да бъдат наречени хора. Те са 
нощните призраци, стрелкащите се демони на мрака, 
които мразят светлината и вярват, че могат да спрат из-
грева на Слънцето. 

Но също и пред втората инстанция на отсъжда-
щото човечество Исус ще бъде представен в сферата 
на мрака. Нощната призрачна сцена продължава. Сега 
сякаш внезапно се събират всички войнства на тъмни-
ната. Седемдесетчленния Синедрион, свикан под пред-
седателството на Каяфа, не е нищо друго, освен раз-
бунено сборище от нощни демони. Те олицетворяват 
изкривените човешки мисли, които не са в състояние 
да вникнат в истинската действителност. Към силната 
омраза, идваща от лагера на Анна, сега се присъединя-
ва префинената лъжовност – фалшивите свидетелства, 
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които пронизват въздуха са инсценирани с демонична 
преднамереност. Интериорът е в ужасяващо съзвучие с 
екстериора:навън фучи острият режещ вятър през ос-
ветената лунна нощ. Това е светът на Каяфа. 

Когато хората на Каяфа привършват своето засе-
дание и повличат Исус през целия град към двореца 
на Пилат, тогава Слънцето изгрява. Внезапно настъп-
ва подтискаща жега. Слънцето нараства над хоризонта 
и изведнъж приема зловещ зеленикав оттенък. Пътят 
води през храмовия площад. Сякаш цялата старозавет-
на история трябва да бъде повторена в последното син-
тезно обхващане. Нощта прехожда в ден, но този ден е 
най-трагичният в историята на човечеството. 

Пилат излиза пред своя дворец. Той е длъжен да 
се занимае макар и против желанието си с обвинени-
ята, които мъжете на мрака нервно издигат пред него. 
Подтискащата жега ляга върху всички. Достойният 
римлянин в бяла тога, все по-често трябва да изтрива 
потта от челото си, за да не губи яснотата на своя ум. 

С напредването на деня сценарият се променя 
още веднъж. Пилат узнава, че обвиняемият произли-
за от Галилея и сякаш въздишка на облекчение минава 
през гърдите му. Той се надява да прехвърли другиму 
досадно- тежкото дело и изпраща обвиняемия на Ирод, 
намиращ се тъкмо по това време в Йерусалим. Исус е 
отведен при Ирод. Както преди изгрев Слънце Го ви-
дяхме в обкръжението на тъмните и призрачни сенки 
на Каяфа, така и сега в зенита на жарещото Слънце ние 
Го виждаме пред една фигура, съответствуваща на този 
зноен час. Не случайно в старите коледни песни Ирод 
винаги е бил представян в пурпурни одежди. Той има 
нещо в себе си, което изопачава светлината на деня и я 
кара да блуждае, точно както и хората на Каяфа имаха 
нещо от блуждаенето на нощния здрач. В свещеничес-
кия дворец Исус беше обгърнат от студения полъх на 
омразата и лъжата. Сега в него се впива луциферичес-
ки-похотливото любопитство. Ирод казва: „Отдавна 
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бих искал да видя един такъв ясновидец и магьосник”. 
Каяфа и Ирод са полярни образи. В тях са противо-
поставени зловещия мрак и огнения пурпур. Пилат, в 
своята бяла римска тога е средищната фигура между 
двете крайности. 

Ако се вгледаме по-внимателно в дълбоката пър-
вообразна същност на тримата, виждаме, че тя е богато 
нюансирана. Макар за хората Каяфа да е представи-
тел на един определен свят, зад самия него стои един 
друг, който в повишени размери изразява това, което 
в Каяфа е вече смекчено: почти 100 годишният втвър-
ден честолюбец Анна. В още по- значителна степен от 
Каяфа, стой той пред нас като един превъплътил се в 
човек Ариман. Елементите на омраза, безсърдечност 
и настървен егоизъм са белязали неговия облик. Също 
и зад Ирод стои едно такова повишение: Иродиада е 
всъщност движеща сила на всичко, което Ирод върши. 
Тя е вълшебницата, господарката на ужасния Клингзо-
ров замък; тя е, която принуди Ирод да обезглави Йоан 
Кръстител. Тя, като Луцифер в женски образ, държи в 
ръцете окървавеното блюдо с главата на Йоан Кръс-
тител. Като превъплътил се в човек Луцифер тя и сега 
е тук, когато Исус е доведен пред нейния съпруг. Тя е 
също и тази, която без да знае, изпълнява по символи-
чен начин пророчеството за възкресеното в светлина 
Христово тяло, обличайки Исус в бели одежди, за да 
подиграе с Неговата нищожна личност. 

3. Името на Понтиус Пилат

Махалото на събитията отново се люшва обратно. Съ-
щинският процес ще се извърши пред Пилат. Всеки 
християнин трябва да си изгради представа за същност-
та на Пилат, дори и само заради това, че няма христи-
янско богослужение, в което името му да не е спомена-
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то. Във всички вероизповедания можем да срещнем: „и 
пострада пред Понтиус Пилат”. Неизброимото назова-
ване на това име постоянно ни насочва към фигурата с 
бяла римска тога. Но каква ли общочовешка тайна сме 
длъжни да съзрем в нея?

Странната и несериозна звучаща поговорка „от 
Понтий към Пилат”, която се употребява напр. в случа-
ите на обстоятелството, на безкрайното „насам-натам” 
между две инстанции, може да се превърне в сериозно 
указание върху загадката на името Пилат. Когато ние 
започнахме нашата дейност в новооснованата христи-
янската общност и се вживяхме в чудния дар на новия 
култ, веднъж неочаквано се натъкнах на една следа от 
тайната, която се крие под това име. Към вътрешни-
те опитности, които дава всяко ново изграждане на 
олтари, принадлежи също и тази, че пространството 
се разделя и измерва на „дясно” и „ляво”, на „зад” и 
„пред”. Олтарът по начало беше за нас нещо живо. Ние 
израстваме нагоре до един цял свят на загадъчни пре-
дусещания само поради това, че отделни части на све-
щенодействието се отслужват от дясната, а други – от 
лявата страна на олтара. Тогава често ме занимаваше 
въпроса дали римокатолическият клир, който в своя 
култ също знае за различието между двете олтарни 
страни има истинско съзнание за ляво и дясно. Където 
и да ми се е отдало възможност аз съм запитвал мно-
зина католически свещеници какъв смисъл намират те 
в това, местата да се придвижват от едната страна на 
олтара към другата. Отговорът им неизменно гласеше: 
„По този проблем не ни е говорено сериозно.” Някой 
от тях обаче свързаха с този факт с шеговито обръще-
ние: „Да се върви от Понтий към Пилат”. Аз не наме-
рих нито един, който да има ясна представа за смисъла 
на тази поговорка. Въпреки това, убеден бях, че тук 
в йероглифен вид се съдържат откъслеци от образно-
то предаване на мъдростта, характерно за по-ранните 
времена. 
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Относно тези неща, аз съм безкрайно задължен на 
Рудолф Щайнер за едно осветляващо негово напътва-
не върху загадката на името Пилат. Според него пър-
воначално „Понтиус Пилатус” в никакъв случай не е 
било само едно лично римско име, а едно латинизира-
но означение на мистериите. Името е производно от 
гръцкото Понтос Пилетос, което бихме превели като 
„морска теснина”. А буквално това значи „море с пор-
та”, ” море, което започва и се открива зад подпорните 
колони на огромната порта. ” Нека припомним, че в 
древността напр. Гибралтарския проток бил отбеляз-
ван като „колоните на Херкулес”. По това време изхо-
дът от Средиземно море бил изживяван като една пор-
та, защото там била усещана границата между земния 
свят и духовната сфера, в която например се вливал 
след смъртта пътят на душата. Подобни са и образните 
представи на стария свят за Босфора или Хелеспонт. 
Като израз от мистериите обаче, означението Понтос 
Пилетос не се отнася до една географска даденост, а 
до една област на душевното царство. Всред морето 
на душевния свят устременият човек все някога идва 
до прага на духовния свят. Тук той трябва да прекрачи 
този решаващ праг. Това, че Пилат носи име, изводимо 
от посоченото обозначение на мистериите, не е никак-
ва случайност, а принадлежи към съдбовните символ-
ни истини, които все повече се натрупват в последния 
акт на Христовата драма. Името и образът на Пилат 
нагледно показва какво изтърпява човекът, когато съд-
бата му го довежда близо до прага и до портата на ду-
ховния свят. Когато името на Понтиус Пилатус бъде 
произнесено, тайно зазвучава един призив, валиден 
за всички хора: „човекът пред портата”. В среднове-
ковните легенди често откриваме странни тълкувания 
на Пилатовото име, които ни отправят към някои има-
гинативни описания от младежките години на Пилат. 
Многократно си припомняме и легендата за Юда. Из-
живявания и опитности, които несъмнено се разкриват 
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единствено във вътредушевните пространства са опи-
сани като драматични външни събития. Означението 
Понтиус ни връща към това, че някога младият Пилат е 
укротил обсебеното население на един остров, наречен 
Понтос. Тази имагинативни йероглифи биха могли да 
са накрая и реминисценции от една епоха, която е зна-
ела за съдържащия се в името на Пилат мистериен код. 
И може би той е указание за това, че в своята младост 
самият Пилат е бил докоснат от определени по-късни 
излъчвания на посвещението. 

Ако вземем под внимание съдържащите се в име-
то Пилат унтертонове, то придвижването на свещеника 
по време на литургията от едната страна на олтара към 
другата като едно „отиване от Понтиус към Пилатус”, 
вече не ни изглежда така безсмислено. Всеки олтар, 
на който се извършват истински култови действия, е 
една врата към духовния свят. Тук се докосват земно-
то и небесното, което е молитвено привличано в този 
наш свят. Двете страни на олтара са колоните, които 
заедно образуват портата към другия свят. Ние разби-
раме, че при сцените, разиграващи се пред Пилатовия 
дворец, Евангелието ни въвежда не само върху подиу-
ма на драмата, но и пред първообраза на самия олтар. 
Мистерийната форма на Пилатовото име потвърждава, 
че Пилат е – между Каяфа и Ирод – човекът от средата, 
т. е същинският човек. 

Преди да се впуснем в обсъждане на Пилатовата 
сцена, нека още веднъж да обгърнем с поглед оттенъ-
ците на грандиозната драма. Ние виждаме Исус изп-
равен пред трите инстанции на Каяфа, Ирод и Пилат. 
Нищо не е в състояние да внесе толкова яснота в без-
дънната разлика между тези три свята, както различно-
то поведение на Христос във всеки един от тях. 

Най-напред Го виждаме изправен в нощния мрак 
пред Каяфа. Той Му казва:” Заклевам те в живия Бог 
да ни кажеш: Ти ли си Христос, Божия Син?” (Мат. 
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26,63). Исус не спестява отговора си, обаче още пър-
вите две кратки думи, които изрича, са като един при-
зив към запитвача за това, че се отключва един мощна 
духовна активност в Христовото Същество. Тези думи 
в обичайните преводи гласят: „Ти рече”, „Ти казваш 
това”. В действителност това обръщение от три срич-
ки крие в себе си извънредно голяма сила. Неговият 
вътрешен смисъл е „Ти трябва да кажеш това”, т. е „Ти 
трябва да бъдеш доведен до положението да можеш 
да го кажеш”. Наистина това, че в Исус на света и 
всред хората дойде Божия Син, добива своя общочо-
вешки смисъл само тогава, щом хората Го познават 
и изповядват. Христос не се задоволява само с този 
кратък апел. На въпроса за Божия Син, Той отговоря 
с мощните думи за Човешкия Син: „Казвам ви, отсе-
га нататък ще видите Човешкия Син седящ отдясно 
на силата и идещ на небесните облаци” (Мат. 26,64). 
Тези думи са като гръмотевичен удар. Те разкъсват за-
весата, зад която е скрито бъдещето на човечеството. 
Срещу своите призрачно-нощни противници Христос 
отправя сияйната мисъл за една нова световна епо-
ха. Духовната битка, която Той водеше от предните 
дни, когато в словесни стълкновения сразяваше като с 
мълнии хората на Каяфа, сега достига триумфалната 
си връхна точка. 

Коренно различно е отношението на Исус спрямо 
Ирод. Евангелието на Лука нагледно ни описва любо-
питното му очакване. „А Ирод като видя Исус много 
му се зарадва, защото отдавна желаеше да Го види, по-
неже бе слушал за Него” (Лука 23, 8-9). Исус не удос-
тоява Ирод с нито един отговор. Той неумолимо мълчи. 
Във величествено достойнство Той се противопоставя 
на луциферическата мощ, промъкваща се към Него от 
човешките фигури. Една мощ, чието господство се на-
мира в пра-миналото и победата над която бе постиг-
ната също в пра-миналото. Съвсем по друг начин стоят 
нещата с ариманическата мощ, която се надига у Каяфа 
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и Анна. Този Дух на студенина, умна пресметливост, 
ще празнува истинският си триумф над човечеството 
едва в бъдещето. Така че победата над него ще бъде из-
воювана едва в бъдещето. Решителният сблъсък между 
Христовия импулс и сатанинската мощ на Антихриста 
ще се падне във времето, когато Христовото пришес-
твие на „Човешкия Син идещ на небесните облаци” 
ще е вече привършило. Ето защо в борбата си срещу 
ариманическите врагове Христос не мълчи, както при 
срещата си с луциферическите противници. Той воюва 
за бъдещето на човеците и в мига на зазоряващия се 
Разпети петък провъзгласява с клетвена сила мистери-
ята на бъдещето. 

И накрая, съвсем различно е отнасянето на Хрис-
тос към Пилат. Тук Той не мълчи. Сега Той не употре-
бява думи, които прелитат над главите на хората като 
страховити мълнии, а разговаря с Пилат като човек с 
човек. 

4. Сценография на драмата

Пилатовите сцени от Евангелията по особен начин 
поставят пред нас необходимостта от един синоптичен 
образ на събитията. Във всичките четири Евангелия 
ние откриваме подробни описания. При внимателно 
вглеждане обаче, във всяко Евангелие ние намираме 
все нови и различни подробности. Но щом в хода на 
Христовата инкарнация, ние сме се приближили до 
един етап, реализиран изцяло върху физически план, 
вече не се нуждаем от това да проникваме зад имагина-
тивната завеса на първите три Евангелия, за да си онаг-
ледяваме конкретни външни събития. Синоптичният 
образ на четирите Евангелия не се ограничава в това, 
просто да сумира различните описания. Всеки еванге-
лист внася своя принос. И така, накрая пред нас заста-
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ва в конкретна сценична нагледност всяка подробност 
на всеки един час, изтекъл пред Пилатовия дворец или 
вътре в него. 

При това важно е, че тук Йоановото Евангелие 
отново разгръща и потвърждава в една забележителна 
степен своята конкретна биографична достоверност. 
Неговото описание е несравнимо по-богато, подробно 
и точно, от това на първите трима евангелисти. По-
дълбоко от досега ние се проникваме от прозрението, 
че Евангелието, което ни издига до висините на Духа, 
същевременно не губи от погледа си дори и най-ве-
ществените събития във физически план. Именно Йо-
ановото Евангелие ни предлага онази рамка, в която 
можем да вместим отделните описания на различните 
Евангелия. За наше удивление ние виждаме да се из-
нася сега пред нас една драма в три действия. Йоано-
вото Евангелие позволява точно да разграничим тези 
три действия, показвайки ни как във всяко едно от тях 
Пилат влиза във вътрешността на двореца: два пъти за 
да разговаря насаме с Исус и веднъж за да подготви 
кулминацията. Във всяко едно от трите действия, вън-
шните сцени грижливо обгръщат в себе си един пълен 
със значение вътрешен акт. 

Нека да си представим още веднъж сценария на 
драмата: горе, на голямото външно стълбище пред Пи-
латовия дворец е застанал прокураторът с Исус. Долу 
са стълпени крещящи тълпи предвождани от Каяфа и 
другите членове на Синедриона. Ние се усещаме така, 
сякаш принадлежим на народа, сякаш и ние сме устре-
мили поглед нагоре към двете фигури на балюстрада-
та. Драмата напредва. Ние наблюдаваме как всеки път 
през трите главни части Пилат изчезва навътре с Исус. 
Ние сме като пренесени в един театър. Платформата 
горе е като една сцена. Тълпата долу, макар и да при-
надлежи към действащите лица, е зрителска маса. За 
трети път завесата сякаш пада: а именно, когато Пилат 
потъва навътре с Исус. Обаче ние веднага забелязваме, 
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че сравнението с театралната ситуация е далеч непъл-
но. Защото зад спуснатата завеса драмата продължава. 
Народът знае това и с тревожна напрегнатост участвува 
в събитието вътре. Драмата напредва със сцени, които 
изключват присъствието на публиката. Към ситуацията 
на театъра се прибавя и ситуацията от един мистериен 
център. Това, което назрява и се върши вътре, скри-
то от тълпите, има определено езотеричен характер. 
Изобщо в тази ситуация пространственото значение 
на думите „екзотеричен” и „езотеричен” е онагледе-
но пределно ясно. В гръцкия език „вън” и „вътре” са 
означавани като „екзо” и „езо”. Екзотерийните сцени 
обгръщат езотерийните. 

В средната от трите вътрешни сцени, тоест в сре-
дата на Пилатово-Христовата драма, Исус е бичуван, 
войниците Го навличат с пурпурна мантия и поставят 
трънен венец на главата Му. Това става не навън пред 
народа, а „зад завесата”, в едно помещение на претори-
ята, пристроено към прокураторския дворец за офице-
рите от римската гвардия. Преди това Иродиада и Ирод, 
подигравайки се над Исус, са Му дали бели одежди. 
Те искат да изтъкнат, че този когото те си представяха 
като един голям магьосник е само един безобиден и 
невинен човек. Също и римските войници, които след 
бичуването навличат пурпурната мантия върху Исус, 
искат да го подиграят. Над Него те извършват процеду-
ри, каквито са характерни за изпитанията и символич-
ните действия от мистериите на посвещението, които 
по това време бяха известни всред римската войска. 
Въпреки всичко те не са били съвсем наясно какво вър-
шат; те само следват едно неопределено чувство: Е ли 
този Исус един посветен? В техните представи такъв 
посветен би трябвало да изглежда съвсем различно. 

При все това както Ирод, така и римските войници 
възпроизвеждат един истински символичен акт. Белите 
одежди и пурпурната мантия са откровения на реални 
Христови тайни. На нищо неподозиращите хора първо 



336

се показва одухотвореното етерно тяло на Христос, ко-
ето доверените ученици можаха да видят на планина-
та Табор и което няколко дни по-късно щеше да им се 
яви под образа на Възкръсналия. Пурпурната мантия 
е доведеното до зрително възприятие, проникналото 
до край от любов астрално тяло на Исус. В това тяло 
просветва волята за саможертва, преобразявайки всич-
ко със своята царствена величественост. 

В драмата, която се разиграва пред Пилатовия 
дворец има една разтърсваща душите кулминация: 
когато средната вътрешна сцена отново се трансфор-
мира във външно събитие. Пилат извежда навън би-
чувания в пурпурна мантия и същевременно увенча-
ния с трънен венец човек и го показва на народа. Но 
каква покъртваща промяна е станала с Исус! От една 
страна Неговия изглед е трябвало да събуди състрада-
ние във всяко сърце, което все още може да изпитва 
човешки чувства. От друга страна обаче се разкри-
ва, че всичко, което е станало, е едно оповестяване 
на мистериите. Дълбоките тайни на устременото през 
изпитания човечество се изваждат сега навън и мо-
гат да се прочетат във външния облик, който Исус 
поднася на народа. И сега Пилат проговаря, сякаш 
е йерофант и режисьор на драматично мистерийно 
разбулване изричайки знаменателните думи „Екце 
хомо”, „виж човека”. Обичайният превод, идващ от 
Лутер гласи:”Вижте един човек”, но този превод е не 
само незадоволителен, но и погрешен. Той произлиза 
от едно състояние на душата, което се ограничава и 
остава в сферата на страданието пред вида на измъ-
чения Христос. Но чрез своята мистерийна формули-
ровка Пилатовите думи откриват поглед не само към 
величествено-триумфираща част от Христовото Съ-
щество, но и към общочовешката валидност на сим-
воликата, изнесена току-що пред народа от Пилатова-
та арена: в драматичната синтеза на този символ ще 
се открият и всички тайни на човешката същност. 
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И до ден днешен, в северната част на Йерусалим, 
в края на една тясна, стръмна улица, наречена „Виа до-
лороза”, се показва мястото, където Пилат е произне-
съл тези думи. Между срещуположните къщи, високо 
над пътя се издига свързваща арка. Наричат я „Арка 
Екце Хомо”. В действителност обаче, това място не съ-
държа в себе си нищо, с което да улесни представите 
ни за сценария на Разпети петък. Когато аз бях там за 
пръв път, някак не ми се даде да си създам представа 
за тогавашните събития. За единствена опорна точка 
ми служеше наподобяващите затвор сводове на прето-
рията до Пилатовия дворец. Тук в душите ни лесно се 
поражда онзи образ, според който войниците бичуват 
и подиграват Исус, но същевременно Го украсяват с 
емблемите на мистериите. В тесният уличен лабиринт 
няма дори и следи от сценария, съдържащ в себе си 
първообразите, прасимволите на сцената, завесата и 
зрителската зала. Едва когато за втори път бях в Па-
лестина, аз можах да съживя въображението си за тези 
епохални събития. Една случайност ме отправи в ма-
лък манастир на същата тази „Виа долороза”, принад-
лежаща към известния орден „Dames de Sion”. В при-
земният етаж на тази постройка, приблизително на 6 
м. под днешното улично ниво, се намира част от древ-
ната улица. Настилката ù е образувана от безупречно 
създадени каменни блокове. Върху някои от тях личат 
ясно издълбаните шахматни полета, край които римс-
ките войници са прекарвали свободното си време. Има 
нещо покъртващо в това да се вгледаш дълбоко под 
днешния път, в камъните, върху които някога развил-
нелият народ е напирал пред стълбището на Пилатовия 
дворец и върху които са отеквали стъпките на Исус. 

Но една още по-голяма изненада предлага самият 
олтар в църквата на този манастир. Той е несъмнено 
един от най-импозантните олтари изобщо в римока-
толическата църква. В стената над олтарната плоча са 
взидани значителни части от фасадата на Пилатовия 

22. Трите години
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дворец. Ние заставаме пред едно елинистично произ-
ведение от калибъра на мощната порта пред Милет, 
каквато я знаем от Берлинския музей Пергамон. Забе-
лежително във фасадния отломък е изображението на 
три колонни порти. Всяка от тях – дали през една и 
съща порта не знаем – съответствува на трикратното 
излизане на Пилат и Исус зад сцената. 

Тези отломки от Пилатовите сцени, доколкото са 
запазени в споменатата църква, не са намерили полага-
емото им място в късния сценарий на Исусовия живот. 
Фрагментът на Пилатовото стълбище поставен пред 
олтара на църквата Санта Скала в Рим има несравнимо 
по-голяма известност и роля в историята на христи-
янството, макар и да е подвеждащ относно цялостна-
та представа за Пилатовия дворец. Ако изобщо става 
дума за един автентичен отломък, той е само незначи-
телна част от широкото Пилатово стълбище. И днес по 
неговите останки – както по времето на Лутер – каещи 
се грешници пълзят на колене и се молят. Постоянно 
се потвърждава голямата популярна стойност на тези 
каменни блокове за пребъдването на великата утринна 
сцена от Разпети петък в душите на християните. 

Фасадата с три порти, която в онази мистерийна 
драма беше едновременно и завеса, и сценичен де-
кор, ни позволява да вникнем в обстоятелството, че 
сценичната картина съдържа в себе си и самия олтар. 
Източните църкви, както гръко-католическата, така и 
арменската и коптската са запазили по един принцип 
в оформянето на своите олтари, който се различава съ-
ществено от този на римо-католическата църква и кой-
то непосредствено ни връща в определени настроения 
на пра-християнския култов живот. Влезем ли в една 
такава църква, разбираме, че олтарът остава скрит за 
нашия поглед:олтарът е зад иконостаса, зад украсена-
та с картини стена. Иконостасът поема ролята на заве-
са, която придава на олтара един езотеричен характер. 
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Това, което ще се извърши върху олтара е във висш 
смисъл „мистерия”, тайна. Латинската дума „сакра-
ментум” (тайнство) е непосредствен превод на гръцка-
та дума „мистерион”, обаче в своя култ римската църк-
ва се освобождава от езотеричните елементи и запазва 
само преградата на певческия хор, която акцентира не 
върху противоположностите на „вътре” и „вън”, а вър-
ху тези на свещеничество и паство. Иконостасът на из-
точните църкви съдържа три порти. Средната е по-го-
ляма от другите две и се нарича „царска порта”. Само 
една част от култовото свещенодействие се извършва 
пред иконостаса. Месата се изпълва с голям драмати-
зъм от това, че свещеникът не се придвижва просто 
отляво надясно пред олтара, а в това, че все отново 
влиза и излиза – навътре и навън – през вратата на ико-
ностаса. Същественото е, че една определена част от 
източната меса се извършва зад завесата, тоест извън 
прякото наблюдаване от вярващите. Наистина, присъс-
твуващите знаят какво сега става и с пламенна молитва 
се свързват с него, но те не го виждат. Това, че то се 
извършва „тайно”, силно повдига молитвеното настро-
ението на душите. В римският католицизъм извърш-
ването на транссубстанцията се съпровожда от ехтежа 
на звънец, при което коленичилите богомолци свеждат 
очи и се прекръстват. Всеки знае, че сега не трябва да 
отправят поглед към това, което става на олтара. 

Така сцената пред Пилатовия дворец се превръ-
ща в култово свещенодействие известно навън пред 
профанския външен свят. Римският прокуратор поема 
функциите на действуващ свещеник. Когато той извеж-
да през средната порта бичувания и увенчан с трънен 
венец Исус, за да го посочи на народа като първообраз 
на човека, тук трябва да съзрем намек за източната ев-
харистия, при която след извършената транссубстан-
ция свещеникът излиза през царската порта и издига 
пред богомолците тялото и кръвта на Христос. Све-
щенодействието продължава трикратно зад завесата. 
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Напрежението и възбудата всред народа се засилва. 
Той инстинктивно чувства изключителността на това, 
което става зад завесата. В месата пред Пилатовия дво-
рец обаче се вмъкват мрачни мисли, демонични звуци. 
Като един чудовищно-погрешен вик, народният възг-
лас: „Разпни го!” прорязва всичко. 

Това, че тук първообразите на сцената и на олта-
ра взаимно се проникват, ни поставя пред един важен 
закон от духовната история на човечеството. Както 
драмата, така и култът са възникнали от мистериите. 
От дълбините на мистериите, от сцените и олтарите, 
в мощно екзотерично превръщане, пред народа се из-
важдало всичко, което било необходимо за напредъка 
на общочовешкото развитие. Тайнството и култът са 
братя на драмата. Ето защо първоначално сцената и 
олтарът се нуждаели от нещо като завеса, която при 
мистериите е напомняла за общата майчина утроба. И 
когато днес се воюва за новораждане на драмата, бор-
бата би имала изгледи за успех, само ако се свърже с 
волята за повторно овладяване на мистериите. Мис-
терийното знание не принадлежи вече към особените 
превилегии на единични избранници, то трябва да е 
открито за всички. Обаче трябва също и това: да се ут-
върдят неговата сила и субстанция чрез една художни-
ческа продуктивност, тъй както някога от мистериите 
на древността бяха породени драмата и останалите из-
куства. Новите олтари, от които днешното човечество 
така дълбоко се нуждае, могат да са истински извори 
на сила единствено там, където те ще са обгърнати от 
едно ново страхопочитание към мистерийното знание. 
Пред тези нови олтари няма да се спускат никакви 
външно-реставрирани завеси, каквито източните църк-
ви имат в лицето на своите картинни изображения. Но 
толкова повече пък ще се оживотвори вътрешното усе-
щане на „тайнството”. И тогава ще бъде разбрано, че 
на Голгота се извърши едно грандиозно оповестяване 
на мистериите, което сега шествува през всички истин-
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ски християнски олтари. Да се разпознае откриващата 
се пред човечеството мистерийна драма, поставена от 
великия невидим режисьор върху сцената на човешка-
та история – именно там в сцената на Разпети петък, 
ще рече щото християнското богослужение отново да 
се потопи в своята мистерийна сфера. 

5. Първото действие на драмата

Въз основа на извоюваното до тук знание ние не се 
нуждаем вече от нищо друго, за да се превърнем в зри-
тели на трите действия от Пилатовата драма. Всяка 
подробност на външното събитие е проникнато от суб-
станцията на мистериите. 

След въведението при дома на Каяфа започва пър-
вото действие: хората на Каяфа с напиращата и шумна 
тълпа, отвеждат Исус при Пилат. Римският прокуратор 
пристъпва напред. Навън е ранно утро. Слънцето тък-
мо изгрява. Фигурите, идващи от нощния призрачен 
мрак – в тревога от растящия светъл ден – отправят 
своите обвинения. Евангелието на Лука докладва, че 
по същество срещу Исус са повдигнати три обвинения 
(23,2): че подстрекава народа, че пропагандира да не 
се дават данъци на цезаря и че казал за себе си, че е 
Христос, Цар. 

Несъмнено, всяко едно от тези обвинения е в ос-
новата си изопачаване на фактите. При първото и тре-
тото обвинение просто е трябвало да се измести ду-
ховния импулс на Хрисовото събитие от духовната и 
политическата сфера, за да се направи от Исус един 
разбойник. Второто обвинение – засягащо по хитър на-
чин данъчния въпрос – трябва да се разбира в светли-
ната на все по-демонично настъпващия цезаров култ. 
Както обвинителите, така и Исус са били наясно, че 
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тук се противопоставят две несъединими величини 
от протовоположен духовен подарък. Що се отнася до 
римския цезар нещата тук добиват изцяло политичес-
ки характер, тъй като подчинението пред цезаря било 
издигнато от него в ранг на религиозно задължение. 
Отговорът на Исус: „Дайте Цезаровото Цезарю, а Бо-
жието Богу” показва само Неговото пълно превъзходс-
тво и суверенитет. Макар и демоничната мощ да беше 
завладяла цезаровия трон, Исус иска политическата 
система да получи своето оправдание, сякаш тя изоб-
що не е попадала под цезаровата злоупотреба. А това, 
че Исус е пропагандирал освобождаване от данъци, е 
една изтънчена, злостна лъжа. 

Голямо е учудването на Пилат, че Исус не отронва 
нито дума срещу обвиненията. Пилат не смогва да Го 
подтикне към самооправдание. Ледено е мълчанието 
на Исус. Пилат прави опит да снеме от себе си вся-
ка отговорност. Той изисква от обвинителите да водят 
процеса според техния собствен закон. В отговор му се 
казва, че според юдейския закон Исус заслужава смърт, 
но политическите условия им оспорват правото да из-
пълнят една смъртна присъда. 

Сега Пилат не вижда друг изход, освен да се оттег-
ли навътре с Исус и там да продължи разговора. Стига се 
до първата вътрешна сцена, която Евангелието на Йоан 
описва подробно. То ни пренася зад завесата, докато 
навън тълпата се ожесточава и възбудата й постоянно 
нараства. На четири очи и без свидетели, Пилат отправя 
на Исус въпроса: „Ти Юдейски цар ли си?” Исус отго-
варя със забележителния контра-въпрос: „От себе си ли 
казваш това, или други са ти говорили за Мене?” Преди 
всичко този контра-въпрос ни навежда на мисълта за из-
вестна предистория в Пилатовата съдба. Погрешно е да 
мислим, че Пилат едва сега вниква в събитието, което 
идва с Исус от Назарет. Загадката на Христовото Съ-
щество го е занимава отдавна. Впрочем ясно е че тя се 
приближава до него в очертанията, според които Месия 
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бе очакван като политически водач и освободител на ев-
рейския народ. В кръга на учениците, най-вече Юда бе 
този, който не можа да се изтръгне от магията на едно 
външно –политическо месиянство и който накрая бе об-
себен от трескаво нетърпение и демонизъм. Легендата 
разказва, че Юда е бил на служба при Пилат и че се е 
сприятелил с него. На тази легенда можем да признаем 
известна историческа реалност поне дотолкова, че да 
допуснем една среща и разговори между двамата. 

Пилат разбира, че навлиза във вътрешно – еврейс-
ките дела повече, отколкото е необходимо. Но той вър-
ши това, воден от инстинктивното чувство и предполо-
жение, че зад еврейското очакване на Месия е прикрита 
не само политическа вяра, а и нещо много повече. Ма-
кар и Пилат да се е интересувал само като психологи-
чески наблюдател от това, което се е разигравало около 
него, може би е схванал месианската идея по-правилно 
от самия еврейски народ. Сега, в хода на разговора, той 
се оттегля, при което изтъква, че самият той не е евреин. 
Обаче Христос не отвръща на това негово отдръпване. 
Той улавя слабия полъх в душата на Пилат: предчувс-
твието за общочовешките измерения на месиянската 
идея. Така се стига и до изричането на мощните думи в 
тази първа вътрешна сцена: „Моето царство не е от този 
свят. ” Ние наистина трябва да вникнем в това, че тези 
думи в никакъв случай не са произнесени пред целия 
народ. Те са всъщност езотерични думи. Пилат се досе-
ща за огромното доверие и предпочитание на съдбата, 
която направи възможно те да бъдат отправени именно 
към него. И ние не бихме казали, че е невъзприемчив 
към озаряващата мощ на тези думи. Макар като рим-
лянин да носи в себе си съвсем земна идея за държав-
ническо устройство, все пак той не е далеч от мисълта 
да си представи едни царство, чиито съкровища не са 
от този свят. След това той запитва отново: „Тогава, Ти 
Цар ли си?” И Христос потвърждава смисъла на зада-
дения въпрос. Да, Той е цар в царството на истината. 
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„Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свиде-
телствувам за истината”. ” Всеки, който е от истината, 
слуша Моя глас” (Йоан 18, 37). И сега вече наистина се 
разкрива границата в Пилатовата природа. Като предс-
тавител на една епоха, която се отнася само с надменна 
скептичност към невидимия духовен свят, той изговаря 
класическите думи на резигнацията: „Що е истина?”

Диалогът от тази първа езотерична сцена има ня-
кои унтертонове, които не трябва да бъдат подмина-
ти. Проявената още в началото колеблива свързаност 
с политическата ситуация на еврейския народ дава 
простор и за един надполитичен усет към месияската 
идея. Тази ситуация има сложна и заплетена история. 
След вавилонското робство, еврейският народ загуби 
своята държава. Краткото царуване на Макавеите не 
беше продължение по Давидовата линия. Особено пък 
царството на Иродовци, които изобщо не са потомци 
на евреи, а чужденци от арабски произход. Пазителите 
на политическата месиянска идея очакваха с пламенен 
копнеж единствено възстановяване на Давидовото цар-
ство. При изключителната стойност, която в еврейство-
то се предава на кръвната връзка, едно продължение на 
Давидовото величие беше мислимо само вътре в екзак-
тната поредица на наследяващите поколения. От само 
себе си се разбира, че родословната верига на тези, ко-
ито дискретно пожелаваха да направляват съдбата на 
народа, винаги зорко се е проследявала. В центъра на 
тяхното съзнание по всяко време са стояли онези, които 
според родословното си дърво биха били носители на 
царското звание. След като Пилат вече беше облъхнат 
от месиянската идея, въпросът му „Ти Юдейски Цар ли 
си?”, имаше един съвсем екзактен смисъл. Този въпрос 
означава: „Според твоето родословие ти наистина ли 
си претендент за трона?”

Тук влизат в сила велики тайни, които почти 2000 
години са били недостъпни за съзнанието на човечест-
вото. Сега обаче те са длъжни да застанат в светлината 



345

на познанието, ако изобщо искаме да стигнем до едно 
действително разбиране на Евангелието и Христово 
Същество. В моята книга „Детството и младостта на 
Исус”, присъединявайки се към Рудолф Щайнерови-
те разкрития аз се осмелих да говоря за тези тайни. 
Всъщност този Исус от Назарет, който през трите го-
дини бе станал носител на Христос и който стои пред 
Пилат, не е никакъв потомък по царствената линия. И 
все пак, ако развитието на генерациите, както е в уво-
да на Матеевото Евангелие би продължило нататък, 
то този Исус от Назарет би имал кръвно-родствената 
претенция да се устреми към Давидовия трон. Обаче 
Исус, детето от Давидово-Соломоновото направление 
беше починало преди 21 години. Вместо него до но-
сител на Христос израстна и стана онова дете Исус, 
което наистина също произлизаше от Давид, само че 
не от царствено-Соломоновата, а от свещеническо-На-
тановата линия. Колосалната омраза на Каяфавовите 
хора може да бъде разбрана само чрез това, че всъщ-
ност Исус никога не би могъл да бъде Месия в техния 
смисъл, понеже той не е бил и тогавашния претендент 
за трона. Пилат не получава отговор на своя въпрос, 
засягащ Исусовото родословие. Отговорите, които той 
получава, му се дават защото в неговата душа проблес-
на едно предчувствие, далеч надхвърлящо актуалната 
еврейска проблематика. Неговият вопъл на резигнация 
и скепсис: „Що е истина?” слага край на първата вът-
решна сцена. 

6. Второто действие

Сега ние отново виждаме Пилат и Исус да излизат горе 
на стълбището. Второто действие на драмата започва. 
Пилат казва: „Аз не виждам никаква вина в Него”. Това 
средно действие е с голяма драматична раздвиженост. 
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Пилат предприема три опита, за да освободи Исус. В 
хода на подновените обвинения, Пилат научава, че Исус 
е от Галилея, тоест в териториалните правомощия на 
Ирод. Той изпраща Исус при Ирод и с това бележи своя 
пръв опит за освобождаване. По този начин той постига 
значително прекъсване на съдебното следствие. 

Ирод е отседнал в своята резиденция на Ционската 
планина, недалеч от Ценакулума и от двореца на Каяфа, 
където и днес под високите кедри могат да се видят ос-
танки от масивни строежи. Съществува и тази възмож-
ност, че минавайки набързо през Йерусалим Ирод да е 
бил поканен в един дом, съседен на Пилатовия дворец. 
На този въпрос теологията не дава точен отговор. Аз 
считам за възможна срещата на Исус с Ирод и Иродия-
да да е станала именно на Ционския хълм. Тогава Исус 
отново би бил прекаран по същия път, през целия град, 
както преди това от Каяфа до Пилат. 

В тази първа част на второто действие изпъква 
символът на бялата Исусова одежда, която Той навлича, 
изпълнявайки пренебрежителното хрумване на Ирод и 
Иродияда. В този външен образ проблясва мистерията 
на етерния Христос. Хората не знаят това, което те вър-
шат. Те са инструменти в ръцете на невидимия режи-
сьор, чиято откриваща се воля е формирала тази мисте-
рийна драма до нейната последна подробност. Вторият 
Пилатов опит за освобождаване на Исус се състои в 
това, че той предоставя на народа обичайното пасхално 
помилване на един затворник и дава на народа да избе-
ре един от двамата: Исус или убиеца Варава. Три пъти 
Пилат задава въпроса: „Кого да ви пусна?” Да, Пилат 
мисли човешки. Не му се изплъзва обстоятелството, че 
в един миг народът е бил отворен за величието на Хрис-
товото Същество и е склонен да Го последва спонтанно. 
Нима миналата неделя, когато Исус влизаше в града, 
яздейки осел, тълпите не пронизваха въздуха с екста-
тичните си викове: „Осанна!” Пилат не можеше да си 
представи друго, освен това, че симпатиите на народа 
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към Исус, бликнали веднъж така открито, ще се проя-
вят отново. Той изобщо не взе под внимание духовната 
борба, разразила се в сферите на външния живот и над 
главите на хората. Дните след Цветица (тоест неделята 
преди Великдена) бяха изпълнени с тази духовна битка. 
Нейна важна съставна част беше Исусовото проклятие 
над смокиновото дърво, символизиращо старото ясно-
видство и силите на древния душевен екстаз, бликнали 
тогава с атавистична стихийност при виковете „Осан-
на!” Народът като за миг бе завладян от месиянски въз-
торг; сега бе обладан от омразата на ариманическите 
нощни призраци, чийто земни представители бяха хора-
та на Каяфа. Пилат трябва да признае, че е сбъркал. За 
негов ужас, народът иска освобождаването на Варава. 
И когато той пита: „А какво да правя с този?”, вместо 
„Осанна!” прокънтяват виковете: „Разпни Го!” Негови-
ят добронамерен трикратен въпрос предизвиква само 
демоничия ответен хор – „респонсориум”, с който чове-
чеството опропасти великата меса на съдбата. 

Евангелието на Матей вмъква в средата на второ-
то действие една малка подробност, от която ни става 
ясна нарастващата безпомощност на Пилат. Прокла, 
съпругата на Пилат, му изпраща важна вест. Тя иска 
да го настрои така, че да не предприема нищо срещу 
Исус. В тази знаменателна пълнолунна нощ, когато 
цялата природа е проникната от злокобно предчувст-
вие, тя видяла Христос в едно потискащо съновидение 
и добила знание за неговата истинска същност. Това, 
което в душата на Пилат премина като мигновен лек 
полъх, у нея нараства в ясна увереност. Симетрията 
на образите е завършена. Както зад Каяфа стои арима-
нически облъхнатия Анна, зад Ирод – луциферически 
надъханата Иродиада, така зад Пилат стои – и с това се 
подчертава човечното в неговата същност – съпругата, 
която беше сънувала Христос. 

Пилат прави трети опит за освобождаването на 
Исус. Стига се до забележителната вътрешна сцена на 
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третото действие. Прокураторът предава Исус на би-
чуване, войниците Го загръщат в пурпурна мантия и 
поставят трънен венец на главата Му. Пилат и войници-
те действуват с атрибути и символи на посвещението. 
Ирационалното все повече се намесва в действията на 
човеците. Все по-малко знаят те какво вършат. Може би 
затова допринася и все по-потискащата жега на шам-
синовия ден. Силите на човешкото съзнание се оказват 
недостатъчни. Пилат все още се надява, че вместо екс-
татично-припламналата симпатия, ще се пробудят поне 
чувства на състрадание. Но когато той извежда бичу-
вания и коронясан с тръни Исус, тази надежда рухва. 
Завършена е най-потресаващата картина в историята на 
човечеството. Образът на Разпънатия върху Голгота ще 
представлява само едно последно усилване на сегаш-
ния трагизъм, но тогава смраченото Слънце ще постави 
плътна завеса пред издъхващото Исусово тяло. Когато 
Пилат казва: „Ето човека”, той апелира не само към 
състрадание. Той е изведен далеч над своето лично съз-
нание и апелира за най-истинското и дълбоко човешко 
чувство, което обаче е само като дремещ кълн в хаотич-
ния свят на душите. За да бъдат разбрани тези две думи, 
ще е потребна цялата история на човечеството. Така и 
последният опит на Пилат, предприет в езотеричното 
пространство, пропада. Отново еква пълният с омраза 
вик, търсещ смъртта на Христос. 

7. Царство и месианство

Третото действие на драмата започва с една външна 
сцена. Пред народа Пилат извършва едно символично 
действие. Той измива ръцете си в знак, че отклонява 
от себе си всяка отговорност за това, което става тук. 
Колосалната символизация обаче, чийто инструменти 
са участвуващите хора, далеч надхвърля един умишлен 
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символичен акт. В месата на съдбата ние идваме до съ-
щото място, където свещеникът в римския култ извър-
шва измиване на ръцете. Всяка подробност е едно раз-
криване на мистериите, едно откриване на духовните 
закони, които бяха известни в центровете за посвеще-
ние на древния свят и които в бъдеще отново ще станат 
известни, ако човечеството се опомни и изпълни своя 
живот с мистерийната субстанция. 

Народът посреща това действие на Пилат с де-
моничен екстаз: „Кръвта Му да бъде на нас и нашите 
деца!” (Мат. 27, 25). Без да знае какво върши, народът 
извиква неизмеримо проклятие върху себе си. 

Голямото напрежение, което постоянно нараства 
всред обсебения народ, позволява сега на първосвеще-
ника да прибави към политическите обвинения и съ-
щинското оплакване от духовно естество: „Той направи 
Себе Си Божи Син. ” Наистина, Каяфа Го питаше дали 
е Син Божий и тогава Исус отговори с апокалиптични-
те думи за Човешкия Син. Всъщност това обвинение на 
Каяфовите хора е първата истина, която те казват. Дори 
и ариманическата противникова армия трябва да изго-
вори истината за Христовото Същество. Сега Пилат се 
ужасява до дъното на душата си. Той не може да схване 
негодуванието на първосвещеническата клика по друг 
начин, освен, че Исус е предявил претенцията си да 
бъде един от най-висшите посветени на човечеството. 
Също и цезарят в Рим настоява да бъде смятан за Син 
на Бога, но Пилат принадлежи към тези, които са про-
зирали в мотивите на подобни стремежи. Той знаел, че 
първенецът в Рим можел да бъде издигнат въз основа 
на посвещения, които цезарите са заграбили през сво-
ята власт. Стриндберг например дава описания, според 
които Пилат принадлежал към хората, които от вярност 
към старите римски добродетели, осъждали злоупот-
ребите в мистериите, както и демоничното израждане 
на цезаровия култ. Тези описания са вероятно близо до 
историческата действителност. Поради своята човеш-
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ка същност, Пилат сигурно е изпаднал в тежка раздво-
еност. Като висш държавен служител той беше длъжен 
да направи от себе си инструмент на цезаровата воля. 
Като човек обаче, той можеше критично да се противо-
постави на цезаровата лудост на Тиберий, управляващ 
тогава света от Капри, островът на сирените. 

Когато обвиненията на Каяфа навлизат в сферата 
на духовното, Пилат, както вече и в първото действие 
на драмата, не намира друг изход, освен отново да вле-
зе с Исус в сградата и там да продължи разпита. Трета-
та езотерична сцена започва. 

Сега в Пилат се пробужда ясното предчувствие, 
че той има работа с един висш посветен, с един човек, 
който изпълнява една изключителна и несравнима с 
нищо Божествена мисия. Това е изразено и в онзи въп-
рос, който той отправя към Исус.

Обичайният превод: „Ти откъде си?” не ни поз-
волява да вникнем в истинското значение. Пилат не се 
интересува вече за земното родословие и земния про-
изход. Неговият въпрос е отправен към духовната зада-
ча и духовната мисия на Исус. Той иска да знае откъде 
води началото си тази мисия, която Исус изпълнява 
всред хората. Но сега той се натъква, както и Ирод пре-
ди това, на неумолимото Исусово мълчание. Въпросът 
увисва във въздуха. На Земята няма нито един човек, 
който да схваща правилно Христовото послание. Не-
говата мисия не е от този свят. В своята безпомощност 
Пилат се връща към преките си задачи и пълномощия, 
от чието име той действува. Като пълномощник на це-
заря, той е нещо много повече от един политически 
служител. Той казва: „Не знаеш ли, че имам власт да 
те пусна и имам власт да те разпна?” И отново ще му 
се окаже свръхчовешкото доверие и съдбовно предпо-
читание да чуе в отговор едни от най-величествени-
те Христови думи: „Ти не би имал никаква власт, над 
Мене, ако не ти бе дадено отгоре”. Далеч над всякакви 
човешки инстанции и власти, Христос посочва висши-
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те и насочващи съдбата Божествени промисли, които 
трябва да се сбъднат, въпреки оспорващите човешки 
мисли и намерения. Така чрез Христовото слово Пи-
лат ще бъде приет в онази Божествена сфера, към коя-
то принадлежи и самото човекоставане на Христос. В 
този миг той сякаш предварително получи опрощава-
не на греховете. И именно поради това Пилат се чув-
ствува облъхнат от истинското величие на Христовото 
Същество. Той взема онова далече отиващо решение, 
което изобщо е възможно в рамките на неговата ком-
петентност. Той остава Исус вътре и излиза сам пред 
народа. Преди да прибегне до своето последно средс-
тво, той още веднъж прави опит да освободи Исус. Но 
сега хората на Каяфа постигат върховния си триумф. 
Те доброволно се подчиняват на цезаровия култ, ма-
кар и той да означава смъртоносен удар върху тяхната 
собствена вяра в Месията. Те крещят към Пилат: „Ако 
пуснеш Тогова, не си Кесарев приятел; всеки, който 
прави себе си цар е противник на Кесаря. ”

И сега Пилат пристъпва към изпълнение на свое-
то решение. Той се обръща към народа не вече с думи, 
а с прокламацията на един тържествен държавнически 
акт. Това, на което той дава израз, е един толкова го-
лям исторически куриоз, че едва ли някога ще се ос-
мелим да обхванем тази сцена в нейната пълна сери-
озност. Окончателно придавайки съдебен характер на 
този процес, Пилат сяда на съдийския стол, наречен 
„Гавата”. Той говори „ex Cathedra” и като наместник 
на Цезаря изявява неговата воля. Всички погледи с 
неописуемо напрежение са впити в устните му. Каква 
ли присъда ще произнесе той. И тук Пилат с три думи 
извършва една нечувана прокламация. Той казва: „Ето 
вашият цар!” Тези три думи означават политически акт 
с грамадно значение. Пилат поема върху себе си неп-
редвидения риск, даващ възможност на еврейския на-
род отново да основе своя царство. Той оповестява, че 
царете не са в противоречие с духа на Римската импе-
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рия, стига царската титла да се дава в името на цезаря. 
Той е готов да отстъпи част от своята власт и да учреди 
едно ново царство под римски протекторат. 

Но също и това безпримерно решение на Пилат 
не може да бъде напълно разбрано и изведено от една 
чисто човешка мисловна дейност. Сега тя приема един 
нереален облик. Той не би провъзгласил това решение, 
ако не бе повлиян от фанатичната омраза на озверените 
тълпи. Решението идва и то е независимо от бездън-
ната пропаст между политическата реформа, каквато 
Пилат бе готов да извърши, и истинската същност на 
Христос. Дори и в този политически акт, Пилат при-
надлежи към тези, които не знаят какво всъщност вър-
шат. Абсурдът на прокламацията стана възможен пора-
ди съвършената безпомощност, завладяла Пилатовата 
душа в знойната задуха на юдейската атмосфера. 

Обаче последната проява на Пилат не предизвиква 
друг отзвук, освен враждебния вик на тълпата за раз-
пъването на Исус. В този вик сякаш прогърмява сата-
нинското войнство на ада. Блед и разтреперан, Пилат 
промълвява: „Вашият цар ли да разпна?” И тогава отго-
ре му връхлита отговорът: „Ние нямаме друг цар, освен 
Кесаря”. Огромно и съдбовно е значението на този вик. 
Той означава не друго, а клетвено отричане на еврейс-
кия народ от неговата месиянска надежда. Това е в дейс-
твителност и духовното самоубийство на еврейството. 

Никъде другаде то не е схванато тъй добре в своя-
та очевидност, както тук. Това, което хората изговарят 
в този час не стои вече под контрола на ясното съз-
нание. Нещо сънно-обнубилиращо се долавя както при 
Пилат, така и при хората на Каяфа. Човешките съзна-
ния не бяха израснали до величието на момента. Дори 
учениците на Исус – с изключение на един, който вече 
бе минал през смърт и възкресение – изпаднаха под 
магията на Гетсиманския сън и пропуснаха да станат 
свидетели на мистерийната драма, която се разигра 
пред двореца на Пилат. 
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Има една драматична пиеса от Ханс Кюнкел под 
заглавието: „Каяфа”. Там от последния отговор на ев-
реите към Пилат, са извлечени съществени изводи: 

Каяфа: (в дълбоко мълчания, шумът на тълпата 
внезапно стихва) Той нарече себе си Месия, това озна-
чава таен цар! Еврейският Месия е враг на цезаря. Ние 
нямаме нищо общо и се отричаме от него. 

Пилат: Наистина ли? Предавате вашия Месия на 
Рим? И никога вече не ще викате за спасение? (Отго-
вор няма, мълчанието продължава. )

Пилат: (видимо оживен) Поробвате се окончател-
но? Отказвате се да признавате Месия?

(Фарисеите и народът отстъпват назад, без да мо-
гат да отговорят. Единствено Каяфа остава срещу Пи-
лат. Тишината нараства. )

Пилат: Нима вие предавате в ръцете ми и тези, 
които и занапред ще призовават Месия? Потвържда-
вате ли все пак, че вашият месия е враг на цезаря? И 
зад вашата вяра не наднича ли едно предателство към 
империята?

Каяфа: (накрая потвърждава отказът от месианст-
вото с думите) „Ние нямаме друг цар освен цезаря”. 

Кюнкел извлича от хода на събитията, макар и по 
едностранчив начин, такива подробности, които обик-
новено се пропускат. Това, което той не успява да взе-
ме под внимание, е онази невменяемост на съзнанието, 
която завладява хората в обедните часове на Разпети 
петък. Човешкото мислене и поведение се разтварят в 
сфери, които не търпят измерване. Това, което сега ще 
бъде изречено и извършено се явява като нещо много 
повече от едно индивидуално съдържание на душата. 
Великите движения на човечеството действуват чрез 
хора, които не знаят какво вършат. И така, когато нак-
рая Пилат – без истински да знае истински какво вър-

23. Трите години
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ши – предава Исус на враговете, за да бъде разпънат 
на кръста, то и цялото човечество е наоколо в своето 
съвиновно присъствие. 

8. Изходът на Пилатовата съдба

По-нататъшната съдба на Пилат е един доказващ 
пример за това, че земетръсните удари, които разтър-
сваха Земята от утрото на Разпети петък до неделното 
утро на Възкресението, проникнаха и в самата душев-
ност на епохата. Ние виждаме как чрез Пилат динами-
ката на Великденската драма завладява дори центъра 
на могъщата Римска империя. 

След като Пилат беше вплетен по най-разностра-
нен начин в събитието на Голгота: Покрай Йосиф от 
Ариматея, който измоли от него разрешение да снеме 
тялото от кръста, покрай първосвещеника, който по-
иска от него да се охранява гроба, той продължи да е 
близо три години наместник в Йерусалим. Тогава той 
бе отзован от Тиберий. За причините на това отзова-
ване съществуват различни предания. Има източници, 
които изобщо не държат сметка за Христовата съдба в 
чисто външните събития на онази епоха. От тях идва 
предположението, че насилията на Пилат са довели 
до масови въстания на евреите. Легендите обаче, чие-
то имагинативно описание е проникнато от конкретни 
исторически факти, свързват отзоваването на Пилат 
с ролята, която той е изиграл в Голготската драма. Те 
твърдят, че самият той е изпратил на императора Ти-
берий доклад за „Процесът Исус”. Обаче Тиберий от-
давна бил чувал за Исус и настоявал да бъде изпратен 
при него, за да го излекува от болестта, от която стра-
дал. Когато Тиберий узнал, че Исус бил вече разпнат, 
той излял своя гняв върху Пилат. Пилат трябвало да 
се върне в Рим. Разправяло се още, че цезаровият гняв 
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изненадващо стихнал, щом Пилат се явил пред него 
с изтъканата дреха на Исус. Но когато бил принуден 
да застане пред императора в собственото си облекло, 
гневът му отново изригнал. Пилат бил свален от своя 
пост и изпаднал в немилост. Тиберий починал в 39-та 
година сл. Хр. , като духовно помрачен и разяждан от 
ужасни язви, близо до Кап Мисенум, срещу Капри. Пи-
лат доживява до 39 г. сл. Хр. Той бил заточен в област-
та край Женевското езеро, където – според легендите 
– бил роден. Трупът му трябвало да бъде хвърлен в Ти-
бър, край Рим, а после във водите на Рона, Франция. 
Навсякъде обаче водите застрашително зашумявали и 
кипвали, така че накрая потопили трупа в Четирихъл-
мистото езеро, от чиито брегове днес се издига Пила-
товата планина. 

Зад фасадата на легендарните предания за среща-
та между Пилат и Тиберий би могло да остане скрито 
нещо много важно. То е това, което Рудолф Щайнер 
изнася в своя лекционен цикъл: „Градивен материал 
за едно разбиране на мистерията от Голгота”. Първите 
цезари, начело с Тиберий, съвременник и антипод на 
Исус, в резултат на посвещения, каквито те насилстве-
но постигаха чрез своята власт, имаха смътни налудно-
халюцинаторни импресии за същността на Христос. 
Както демоните познаха Христос преди човеците, така 
и през демонизираните души на цезарите прибягнаха 
проблясъци от познанието за Христос. От само себе си 
се разбира, че цезарите не са били в състояние от таки-
ва бегли предчувствия да извлекат плодотворни изво-
ди за човечеството. Наистина, те можеха да стигнат до 
идеята да включат също и Христос – както и Боговете 
на много покорени народи – в римския Пантеон, за да 
впрегнат мощта му в служба на цезаровия култ. Тези 
исторически зависимости изпъкват най-ясно в леген-
дата за „Свети Йоан пред латинската порта”, където се 
казва: „Нека се знае, че римските цезари преследваха 
апостолите не за това, че те проповядваха Христос, тъй 
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като те не отричаха нито един Бог, а защото Христос 
не бе одобрен от Сената. От „История Еклезиастика” 
също научаваме, че Пилат е уведомявал писмено Ти-
берий за Христос и че императорът възнамерявал да 
задължи римляните да приемат вярата в Христос, но 
тогава Сената отказал, тъй като Христос се провъзгла-
сил за Бог без сенатско разрешение. ”

Трагизмът, в който прераства Пилатовия живот, 
говори за неговата човечност. Този трагизъм е доказа-
телство за това, че мистерийната драма на Голгота – в 
която самия той игра толкова важна роля – е оставила 
дълбоки следи в душата му. Всеки човек носи в себе си 
Понтиус Пилат и като него ще бъде доведен в опреде-
лено време до прага на решението. И ако, според ле-
гендата, трупът на Пилат броди от Рим през Франция 
към Средна Европа, то с това се очертава и линията, по 
която в хода на историята ще напредва ударната предна 
вълна на християнското учение. 
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ДЕСЕТА ГЛАВА

СЪБИТИЯТА НА СТРАСТНАТА СЕДМИЦА

1. Тихата седмица

Седмицата преди Великдена е забележителен отрязък 
от време не само в християнската, но и в природната 
година. В християнската година тя обхваща цялата пъл-
нота на пасионната драма, каквато представлява всъщ-
ност последната част от всяко Евангелие. В различни 
области на християнството, тази седмица освен „тиха” 
се нарича и „велика” – изглежда само там, където в 
правилно изживяния Великденски празник е схванато 
добре нейното истинско величие. 

Значението на предвеликденската седмица в хода 
на годишните времена се състои в това, че в нея се 
изпълва пролетното пълнолуние. Магията на зимата 
е окончателно разбита. Мощно напират силите и со-
ковете на растителното царство. В борбата си срещу 
нощта, денят надмогва равновесието и спечелва оно-
ва победно надмощие, което се утвърждава като един 
триумф на светлината, именно в първата неделя след 
пролетното пълнолуние. 

Евангелското съдържание на Страстната седми-
ца не се намира в някакво изначално съзвучие с про-
летната природа. Напротив – то е в рязък контраст с 
нея. Едва накрая – при изгрева на Великденското утро 
– то се превръща в едно празнично ликуване, сливай-
ки се с омайващото пролетно чудо. Сериозната драма 
на Страстната седмица е само подготовка и въведение 
към това сливане. Пролетта в природата идва от само 
себе си. Вътрешната пролет на Великдена трябваше 
да бъде извоювана чрез поклонническото пътуване на 
Христос през етапите на Страстната седмица. 
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Седемте дни на предвеликденската седмица могат 
да се сравнят с 12-те коледни нощи. Там времето „меж-
ду две съседни години” е за молитвено-затворените в 
зимната прегръдка хора, истинската подготовка за 12-те 
месеца на Новата година. Седемте дни от предвеликден-
ската седмица дават на тези, които изживяват завършека 
на мистерийната драма всеки път с подобаваща вътреш-
на активност – нови сили за всяка бъдеща съдба. 

Събитията, които преди 2000 години станаха в 
тази свята седмица между Цветница (неделята преди 
Великден) и неделята на Възкресението, бяха първо-
образни откровения на съдбата, чрез които занапред 
седемте дни от всяка седмица получиха нов смисъл и 
нова душевно-формираща сила. Ако се позовем на ев-
ропейските езици, виждаме, че дните от седмицата все 
още са запазили в наименованията си отзвуци и следи 
от седемте планетарни сфери:

- Слънце (Sonne) неделя (Sonntag)
- Луна (Mond) понеделник (Montag)
- Марс вторник (mardi – фр.)
- Меркурий сряда (mercredi – фр.)
- Юпитер четвъртък (jeudi – фр.)
- Венера петък (Freitag)
- Сатурн събота (Saturday – англ.)

Ето как през онази предвеликденска седмица в 
края на „Исусовия живот”, над всеки неин ден се изли-
ва космическо диференциране на християнската пла-
нетарна идея. 

Дните на Страстната седмица – чрез своето съдър-
жание – само отчасти определят облика на външното 
християнство. Във всеки случай петъкът е проникнат 
от атмосферата на Голготския кръст; за една част от 
християните тази атмосфера се пренася върху всеки 
петък и го превръща в ден на постене. На Цветница, 
тоест неделята преди Възкресението, е станало влиза-
нето на Исус в Йерусалим. В съседните области е ос-
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танал обичаят да се украсява с палмови клонки. Всъщ-
ност всеки от седемте дни разкрива една нова мирова 
тайна, транспонирана в общочовешки очертания. 

Когато на Цветница, тоест в неделята, Христос 
влезе в Йерусалим, старото Слънце за последен път 
царствено озари Небето, сбогувайки се с него, тъй като 
следващата неделя трябваше да изгрее новото Слънце, 
Великденското Слънце. Когато в понеделник Христос 
прокле смокиновото дърво и очисти храма в свещения 
град, Христовото Слънце се сблъска с принципа на Лу-
ната, с лунните сили на стария свят, които се нужда-
еха от едно обновление. Когато Христос във вторник 
водеше словесните битки с враговете, когато трябва-
ше да воюва с меча на духовното слово, и когато през 
нощното затишие на тази борба се върна с учениците 
в Маслинената планина, за да ги дари с апокалиптич-
но-пророческия поглед към бъдещето, то Христовият 
отпечатък се наложи и над Марсовия Дух. В сряда, при 
помазването във Витания и в предателството на Юда, 
Меркурий беше планетата, която посрещна Христово-
то Слънце. И когато в четвъртъка Христос изми нозете 
на учениците преди святото причастие, една пълна с 
обещания юпитерова светлина нахлу в унилите и на-
тъжени апостолски души. През Разпети петък се из-
върши вълшебно-извисеното подобие на това, което 
някога хората свързваха с идеята за богините на лю-
бовта Венера, Афродита: извърши се един любовен 
акт, издигащ се несравнимо над всякакви други прояви 
на любов. Любовно-жертвената смърт на Голгота беше 
преобразяването на Венериния принцип чрез Слънче-
вия принцип на Христовото Същество. В събота, кога-
то Христос почиваше в гроба, Христовото Слънце се 
противопостави на сатурновия Дух във Вселената, до-
като накрая, в неделята, на Небето изгря Божествената 
октава на самото Слънце, Христовото Слънце, което 
се беше преборило с космическите сили през всички 
тези етапи. 



360

Мистерийната драма на Страстната седмица е една 
величествена и затворена в себе си цялост. Пред нас се 
разбулва една композиционна тайна, с чиято помощ ние 
развиваме в себе си усет за събитията на всеки етап от 
Исусовия живот. Явлението на седемте предвеликденс-
ки дни е едно сбито обхващане на целия Христов живот. 
Същите прадревни закони и степени, които се разкриха 
в святата биография на трите години, застават още вед-
нъж пред нас в драматична краткост. Тези три години 
Христов живот, разгледани от позицията на Страстна-
та седмица, се представят сега като една велика драма. 
Влизането в Йерусалим е една октава над Кръщението 
в Йордан. Влизането на Христос в нашето земно битие 
е привършено. Извършва се едно последно разбулване 
на инкарнацията, която бе започнала с настъпването на 
трите години. Събитията от понеделника, проклеването 
на смокиновото дърво и очистването на храма са едно 
съответствие спрямо това, което първите три Евангелия 
описват като „Изкушението на Христос”. Тогава Хрис-
тос се сблъска още веднъж със старите лунни сили на 
света. Той не се нуждае от тях, отстранява ги, но възник-
ва изкушението да не си послужи с тях. Обаче тук става 
дума не за външен успех, тук става дума за довършване 
на неговата мисия. В Йоановото Евангелие очистването 
на храма принадлежи към последиците от „изкушение-
то” и не съвпада с разказа за храмоочистването, както 
е даден в първите три Евангелия (Йоан 2, 14 и Марко 
11, 15). И когато във вторник стълкновението с врагове-
те проблесна като удар с меч и когато после вечерният 
апокалиптичен полъх докосна учениците, всъщност се 
повтори на една по-висша степен решението на Исус да 
се откъсне от своето отечество и от кръвното родство 
в Назарет, за да се обкръжи в апостолския кръг с едно 
духовно родство. При това, съответствието на този пла-
нински апокалипсис е именно планинската проповед, в 
която беше засвидетелствуван решителният поврат към 
духовното семейство. На събитията от сряда, помазва-
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нето във Витания и предателството на Юда – в големия 
Христов живот, съответствува не друг, а трагедията на 
Йоан Кръстител. Това е същата криза, същата възлова 
точка. Измиването на нозете и тайната вечеря са окта-
вите, последното решително повторение на мистерията, 
която веднъж вече просветна в изхранването на петте 
хиляди и в ходенето по водата. Това, което се случва на 
Разпети петък е не друго, а последното усилване и завър-
шек на преображението от планината Табор. Съботното 
полагане в гроба води по-нататък в зоната на космичес-
ката присъда, която означаваше поемането към Юдея. 
През утрото на Възкресението двата кръга, големият 
кръг на трите години и малкият на седемте дни се вли-
ват един в друг. В Христовия живот Страстната седмица 
като цялост е съответствието спрямо великото Слънче-
во нахлуване в неделното утро на Възкресението. 

2. Цветница

В първия ден на Страстната седмица Христос влиза в све-
щения град. Тук пред нас израства една съвсем незначи-
телна картина. Ние Го виждаме – яздейки осел – да влиза 
през градската порта, следван от своите сподвижници. Но 
сякаш минава не друг, а самият Бог на пролетта – такова 
е смущението и раздвижването в душите на стълпените 
народни маси. Сякаш нещо от древния Слънчев екстаз на 
езическото пролетно празнуване връхлита върху хората. 
Когато те накъсват палмови клонки от околните дървета, 
сякаш всички са обхванати от прадревния обичай, какъв-
то е съществувал у предхристиянските народи: палмата 
винаги е била изживявана като дърво и символ на Слън-
цето, на природното Слънце, което сега поражда една 
съвсем нова сила в пролетното небе на Юдея. Със симво-
ли на Слънцето украсяват хората Неговия път. Дали на-
истина Той е обещаният на човеците велик цар на светли-
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ната? И трябва ли сега да се отнеме първичното духовно 
значение на града Йерусалим, този, който преди още лун-
ния хълм със соломоновия храм да заглуши всичко, бе 
приютил в на Ционската планина едно от най-древните 
Слънчеви светилища на човечеството? Не се ли сбъдна 
времето на Мелхиседек, големия Слънчев посветен? На 
пръв поглед всичко изглежда така, сякаш сега Христос 
наистина намира път към душата на човечеството. В про-
дължение на три години висшият Слънчев Дух живя в 
едно човешко тяло и сега той е изправен пред една земна 
човешка участ. След първоначалното уединение, при вся-
ко излизане напред Той срещаше неразбиране и омраза. 
Трябва ли и сега да се обърне назад? В този миг съдбата 
не го ли води направо към едно велико екстатично лику-
ващо спасение?

Не, ние сме застанали в началото на най-сери-
озната седмица в историята на човечеството. Същите 
хора, които размахваха палмови клонки в екстатични 
викове „Осанна!” след няколко дни ще крещят с фана-
тична омраза: „Разпни Го! Разпни Го!” Към символа на 
живота, палмовата клонка, ще се присъедини сериоз-
ният символ на смъртта – кръстът на Голгота. 

Самият Христос сякаш носи в Себе си този пре-
лом, този обрат на човеците. С мълчаливо и сериозно 
лице минава Той през екстатичната тълпа. Той вниква 
в нищетата, в плитката повърхност на това, което Го 
пресреща. Но Той е устремен към по-дълбоки пласто-
ве. Той иска нещо съвсем друго.

Човешки погледнато, бихме могли да се запитаме, 
защо Исус не остана в Галилея, в Своето отечество; в 
това годишно време, когато полята около Генисаретс-
кото езеро са пролетно разцъфнали. Да, ако Той бе ос-
танал в Галилея, щеше да остане и жив. Но по същия 
начин бихме могли и да се запитаме – защо Христос 
– като един Бог – не остана в духовните небесни сфе-
ри? Той не остана в Божествените висини. Той напусна 



363

Небето и стана човек. Целият смисъл на Неговото Съ-
щество се състои в това отхвърляне. Когато Той влезе 
в Йерусалим – ясно разбиращ, че предизвиква своите 
врагове, които имаха неоспорима власт над Него – бе 
завършено изобщо Неговото навлизане в земния свят. 

В началото на сериозната Страстна седмица се 
извършва още веднъж, но на друга степен, това, което 
преди три години означаваше начало на Неговия земен 
път. Както тогава Той напусна Небето, сега напусна 
райската природа на Галилея. Тогава, когато Той слезе 
от Небето на Земята, хората не забелязваха това. Един-
ствено Йоан Кръстител, който при това слизане в Зем-
ното битие поднесе свещеническата помощ, предусети 
нещо от събитието, когато Исус от Назарет стана но-
сител и съд на Христос. Обаче в сферите над човеците 
това бе забелязано, това бе регистрирано. Там прозву-
чаха думите: „Този е възлюбленият ми Син, в Когото е 
Моето благоволение”. 

Сега, на Цветница, в този час на загадъчна треска-
ва празничност, хората забелязват това. Не от другаде, 
а само от духовните сфери, прозвуча това „Осанна”, ко-
ето хората в екстаз извикват. Изведнъж те съзират като 
в отблясък на старото ясновидство, че този, който язди 
върху осела, е нещо повече от един човек. Става така, 
сякаш народната душа се устреми бурно напред, за да 
съзре сиянието, Слънчевата аура, която пулсира около 
фигурата на Исус. Божественото Същество на Христос 
трябваше да се сдържа и уединява; иначе то би погуби-
ло човеците със своята Божествена сила. Обаче плодът 
на това уединение бе този, че Божественото, което се 
саможертва и слезе в човешкия свят, се трансформира 
изцяло в една могъща решителност на волята. В нача-
лото Божественото озаряваше човешкото. Сега човеш-
кото гори в Божествения огън. Изригващият огън на 
волята е този, който възпламени народния екстаз. Опи-
янението от едно пролетно-Великденско предчувствие 
залива сега народа, който обаче можа да отнесе това 
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предчувствие единствено в областта на политиката. 
Христос знае това по-добре от всички. Той знае, 

че сега в свещения град, който е една квинтесенция 
на цялото предхристиянско развитие, Той внася нещо 
съвсем различно от това, което земната природа би 
могла сама да произведе. То е като запалване на огън, 
който ще промени света из основи. 

Повърхностният слой на този свят сега потрепер-
ва. Но това не означава нищо. Няколко дни по-късно 
се оказва, че този повърхностен слой може да изрича и 
проклятия така добре, както и да благославя. Но това 
е само пенливият гребен на вълната. Природата на Зе-
мята, в която Христос навлезе при Кръщението в Йор-
дан, накрая може да Му предложи единствено смъртта. 
Градът, който прониза Небето със своята „Осанна!”, 
накрая ще Го прикове към кръста. 

Искрата припламва, обаче Христос минава в пъл-
но спокойствие през душевното вълнение на привет-
ствуващата Го тълпа. Той иска да завладее входа към 
един много по-дълбок пласт. Защото естественото 
природно Слънце – колко чудеса ни дарява то, когато 
сутрин изгрява и поражда деня – това Слънце всяка 
вечер залязва. Това е външното, старото Слънце, което 
огрява природния човек. Това Слънце потъва в Земята; 
щом то превали летния апогей, в света нахлуват есента 
и зимата. Природното Слънце идва, но то винаги си 
отива, точно както и природният живот идва и винаги 
си отива. След радостите на детството, винаги настъп-
ва огорчението на смъртта. Все някога трябва всеки да 
мине през смъртта, дори и да е бил като дете или млад 
човек едно жизнеустойчиво същество. Денят на палмо-
вото Слънце, неделята преди Възкресението, Цветни-
ца, е денят на старото Слънце. Неделята на Възкресе-
нието ще се превърне в деня на новото Слънце. И това 
Слънце не е природно Слънце, то е духовно Слънце. То 
не залязва. То е постоянно. То може да бъде по-лесно 
открито особено в мрака на една тежка съдба, в беда, 
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болест или смърт, вместо човек да се остави да бъде 
увлечен от радостните внушения на безгрижно-детин-
ските хора. Христос влиза в стария Йерусалим. Това 
става на Цветница. Но в залязващия и умиращ свят 
Той внася новия Йерусалим. Той не тръгва по пролет-
ния път на старото Слънце. Защо? – За да възпламени 
новото Слънце в недрата на Земята и в човечеството, 
онова Слънце, което е непоколебимо, вярно и вездесъ-
що. Този е пътят, водещ от Цветница към неделята на 
Възкресението. От старото към новото Слънце. 

В историята за Христовото влизане в Йерусалим 
ние виждаме цялата недостатъчност на всички екста-
тични състояния. Всяко екстатично въодушевление 
води до там, че човек следва единствено природата. 
Добре е, че можем да изживяваме радост и удивление 
от пролетните дни и нощи, от общуването с деца, или 
от чудесата на младостта и любовта. Ние не искаме да 
омаловажаваме това природно въодушевление, но ние 
трябва да знаем и познаваме, че една голяма опасност 
за нас е, да го считаме за истинския живот. Чисто при-
родното въодушевление произтича собствено от чисто 
телесния човек. Само мигновено е неговото устремя-
ване към Духа. Истинското въодушевление, което ос-
тава при „Осанна!”, без да се превръща в „Разпни Го!”, 
се формира не отдолу нагоре, а отгоре надолу, когато 
духовното вплита корени в човешкото, когато искрата 
на Духа политне и се инкарнира в земната материя. 

3. Страстният понеделник

По същия път, по който Исус и учениците минават вся-
ка сутрин и всяка вечер през тази седмица, било то ве-
чер от града към Витания, или сутрин от Витания към 
града, ние минаваме покрай една тиха местност, която 
дори и днес е обвита от плътната атмосфера на една 
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тайна. Ако идваме от Йерусалим и превалим Маслино-
вата планина, ние навлизаме бавно в долината, където 
ни пресрещат бездните на пустинята Юда и подземното 
вълшебно огледало на Мъртво море. На половината път 
между Маслиновата планина и Витания, ние стигаме до 
едно обградено с високи зидове място. Тъмни кипариси 
стърчат над зидовете и сякаш с тържествена сериозност 
ни посочват Небето. По времето на Исус тук се намира-
ло едно малко поселище: Витфагия, „домът на смокиня-
та”. Но ние не трябва да си представяме това поселище 
като обикновено село. Хората, които прекарвали тук 
общо своя живот, били обединени от един особен ду-
ховно-религиозен стремеж. Скромните им къщици били 
обградени от смокинови гори, от където идва и името 
на това поселище. Тези смокинови дървета били обаче 
нещо повече от стопански насаждения, за споменатите 
хора те били свещени дървета, видими знаци на техния 
духовен стремеж. Става дума за хора, които в своя кръг 
съхранявали духовната тайна на старото човечество, 
тайната, за която и в Новия Завет се намеква чрез исто-
рията с Натанаил. Хората от Витфагия са упражнявали 
„седенето под смокиновото дърво”, тоест едно състоя-
ние на свръхсетивно медитиране, постигано отчасти с 
телесни, отчасти с душевни техники. 

Витфагия, домът на смокинята, било място, къде-
то се бдяло над строгото медитиране. Тук именно, в зо-
рите на този понеделник, Исус праща Йоан и Петър за 
ослицата и ослето (Мат. 21, 1-2). На това особено мяс-
то, наред със свещените дървета, хората отглеждали и 
свещени животни. Намерената ослица не е била обик-
новено стопанско животно. Дори и тя е носител на оп-
ределена тайна. Нека да си припомним ясно онзи ста-
розаветен магьосник, който бе извикан от Вавилония, 
за да се попречи на израилското нахлуване в обещана-
та земя чрез неговото проклятие. Вилеям е представен, 
яздейки върху една ослица. Обаче знаело се е: язденето 
върху ослица не означава просто едно придвижване. 
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По същество тук трябва да виждаме израз на една осо-
бена унесеност, а именно онова сомнамбулно състоя-
ние на душата, в което някога вавилонският магьосник 
започвал да говори не от своето човешко съзнание, а 
като от една духовна обсебеност, превръщайки прокля-
тието – без сам да знае как – в благословия. Свещените 
животни от Витфагия ни позволяват да разберем, че 
упражняваното тук полусънно медитиране било свър-
зано с физическата телесност. Оселът – дори и в народ-
ните приказки на новото време – е имагинативен израз 
на физическото човешко тяло. 

Ослето, върху което Исус влиза в свещения град, 
принадлежи към образната сфера на Витфагия. Обаче 
след като Той имаше смелостта да влезе в града, яздей-
ки бялото свещено животно, от Негова страна изобщо 
липсва и следа от Вилеамовото състояние, от „яздене-
то върху ослица”; по-скоро околната тълпа изпада при 
вида Му в екстатична унесеност. Стана така, сякаш 
един Вилеамов „речедвигателен” автоматизъм обхва-
нал тази тълпа, която пресрещнала ездача на ослето с 
виковете „Осанна във висините”. 

Тази вечер, както и в предишните дни, Исус заедно 
с учениците потегли към Витания, за да отдъхне на спо-
койствие. През нощта в душата Му отново отекна ехото 
от шумния народен екстаз, от виковете „Осанна!” Исус, 
а и учениците не бяха същите, когато на следващата сут-
рин те отново поемат към Йерусалим. Те пак минават 
покрай Витфагия. По изражението на Христос се чете 
нещо извънредно сериозно и неумолимо. И сега се ра-
зиграва онази загадъчна сцена със смокиновото дърво 
от Витфагия. Учениците се учудват: как така Исус е ре-
шил, че смокинята може да има плодове в ранната про-
лет. И те Го чуват да произнася забележителните строги 
думи: „От сега нататък да няма плод от тебе до века” 
(Мат. 21, 19). В този миг учениците може би смътно до-
лавят, че става дума за нещо много по-велико, а не за 
една реплика към дървото и неговото плодородие. Но 
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техните очи остават притиснати от мрака. 
Учениците заедно с Христос изживяват в Йеру-

салим един ден, изпълнен със строгост, сериозност и 
драматика. Щом Христос прекрачва храмовия праг, 
настъпва хаос. Всичко е обхванато от панически ужас, 
масите се преобръщат, монетите се търкулват по пода. 
Ликуващият екстаз от вчерашния ден, рязко се обръща 
в ужас. Ужас обхваща всички, които се намират в окол-
ността на храма. 

След като Исус и учениците прекарват нощта във 
Витания, в утрото на следващия ден, те отново мина-
ват покрай Витфагия. Тогава учениците внезапно съг-
леждат опустошеното дърво и поискват от Исус да им 
обясни загадката. Това, че Исус с мощното Си слово 
похищава живота на едно земно творение, не е просто 
едно външно вълшебство. Как би могъл Той да унищо-
жи дървото на тези хора, които предния ден с такава 
готовност Му дадоха ослицата и ослето! Извършен е 
един духовен акт, с който мистерийната драма на све-
тата седмица бележи съществен върхов момент. 

През Цветницата – макар и с възкресението на 
Лазар да беше вече даден сигнал за решителна бор-
ба – цялото Христово Същество излъчваше даряваща 
сила. Нещо позитивно в Него беше привлякло душите 
на хората. Ние трябва да се замислим и за простото 
човешко значение на този момент. Исус тръгна към 
храма, както и другите вярващи с мисъл за молитва и 
дар в подготовката на пасхалния празник. Обаче спо-
менът за важните решения проряза цялото Му Същес-
тво. Той не би могъл да влезе в храма с безобидна бла-
гост. Искрящата аура на Неговата воля доведе народа 
до екстатично взиране в Неговото Слънчево величие. 
Христос прозря цялата повърхност и неблагонадеж-
ност на природното въодушевление, но досега Той ня-
маше повод за противодействие. Хората имат право. 
Те не биха викали „Осанна”, ако не бяха предусетили 
нещо от Неговата същност. Той не ги упреква, и това 
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се потвърждава на следващия ден, когато в храма сце-
ната се повтаря. Този път група дечица са, които викат 
„Осанна на Давидовия Син”, защото един светъл лъч 
от Неговото Слънчево Същество проникна в душите 
им. И когато противниците коварно Го питат: „Чуваш 
ли какво казва тези?”, Той отвръща „Не сте ли никога 
чели тези думи: „Из устата на младенците и сучещите 
приготвил си похвала”? (Мат. 21, 16). 

И така, Той прекарва нощта във Витания. Затих-
нали са вибрациите от възторга на Цветница. Сега Той 
иска да покаже на учениците колко струва това „Осан-
на” от предния ден. То е било не друго, а последният 
плод от дървото на старото съзерцание. Един последен 
остатък от старото телесно-свързано ясновидство. Чрез 
думите, които Христос изрича към смокиновото дърво, 
Той отхвърля целия свят на старото екстатично съзер-
цание. Ние също долавяме нещо от тази велика присъ-
да над човечеството. Исус обезценява вика „Осанна” 
и така сам довежда до прехода към вика „Разпни Го!” 
Той притежава безпримерния кураж да утвърди духов-
ната слепота и Сам прави щото хората на това засле-
пяване фанатично да искат Неговата смърт. За Него е 
по-важно човечеството да поеме по своя устремен към 
свободата път – този макар и така трагичен път на съз-
нанието, дори и той, пътят, минавайки през необходи-
мото духовно заслепяване да Го приковава на кръста. 

Когато през вторничното утро учениците отново 
съзряха смокинята от Витфагия, те изгубиха голямата 
илюзия от предния ден. Заедно с образа на изсъхна-
лото дърво ги завладя едно здравословно отрезвяване. 
Старото телесно свързано ясновидство беше един дар 
от Луната, едно вдаване и вливане на лунните сили на-
вътре в човешката природа. То беше сродно с нощта и 
хората разполагаха с него само в съноподобни състо-
яния. Сега учениците прозряха, че силите, които бяха 
концентрирани в символа на смокиновото дърво, са ос-
тарели и надмогнати. 

24. Трите години
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Поучението, което сега Исус им дава, е една пре-
людия към това, което Той ще им даде в тайнствения 
вечерен час на същия ден. Той им позволява да разбе-
рат, че някога човечеството ще достигне до едно ново 
визионерство. „Вярата” е зародишното ядро на това ви-
зионерство. Исус казва на учениците: „Ако имате вяра 
и не се усъмните, не само ще извършите стореното на 
смоковницата, но даже ако речете на този хълм: Диг-
ни се и се хвърли в морето, ще стане” (Мат. 21, 22), 
тоест хълмът на сетивния свят, който се явява пречка 
пред погледа към истинските духовни Същества, сега 
изчезва. Старото съзерцание беше от лунно естество, 
новото ще бъде от Слънчево естество. Слънчевата сила 
на вярата ще пробуди в човешкото сърце копнежа към 
новото съзерцание, както казва и едно от блаженствата: 
„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога”. 
Между неупотребимото вече лунно съзерцание и новото 
съзерцание на слънце-устременото човешко сърце лежи 
епохата на мрака, на духовното заслепяване. Тази епоха 
роди хората, които разпънаха Христос на кръста. 

През Великия понеделник Христос преодолява 
едно голямо изкушение. Ако Той би поискал да се свър-
же със силите на старите сумрачни състояния, може би 
щеше да бъде признат от хората. Те не само щяха да 
викат „Осанна!”, но щяха да Го направят и свой Цар. 
Но сега окончателно се разкрива, че Христос не иска 
съюзяването със старите сили. Неговата единствена 
цел е тази, човечеството да намери пътя към ведрата 
будност и към свободата. В началото на трите години 
Той бе връхлетян от изкушението да превърне мъртвата 
материя в нещо живо. Сега, в края на Неговото стран-
ствуване, отблъсквайки изкушението, Той превръща 
живото упадъчно медитиране в мъртво. Никаква про-
ява на безлюбие и никакво проклятие не е това, което 
той извърши със смокиновото дърво на тези хора, които 
само ден по-рано Му предоставиха ослицата и ослето; 
не, въздействието, което се излъчва от Него, е мощно и 
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субстанциално. Той – това е Слънцето. Когато Слънце-
то изгрява, Луната избледнява и угасва. Така угасват и 
лунните сили на старото съзерцание. Оказва се, че под 
новото Слънце, те нямат вече никакво бъдеще. 

Христос влиза в храмовия площад на прадревния 
свещен лунен хълм, където е построен най-старият 
град на човечеството. Хиляди поклонници са надош-
ли и пасхалната глъчка залива всичко. Около храма се 
носят пазарски звуци, купува се, продава се, хората се 
надлъгват. В самия храм също цари трескав гешефт и 
печалбарство; великденската церемония е превърната 
в принасяне на жертвени животни. Това дава възмож-
ност за оживена търговия, защото за да се заколи и 
жертвува, животното първо трябва да се купи. И става 
така, че там, където е редно да властвува свято жер-
твено настроение, бе изграден един пазарен площад. 
Престарелият Анна, печално известният скъперник на 
световната история, знае как да ръководи своята търго-
вия. Като председател на садукейската първосвещени-
ческа клика, Анна е движещата сила на политическите 
компромиси, които са в основата на позорната храмова 
търговия. За да закупят нещо, богомолците трябва пър-
во да обменят донесените от всички краища на света 
пари в официалната държавна валута. Щандовете за 
продажба стават същевременно и римска борса. От 
страх, че римляните ще заграбят светилището на хра-
ма, вътре в него бяха допуснати римски финансови и 
митнически служители, макар и да се знаеше, че те са 
пълномощници на цезаровия култ. Стигна се до опош-
ляване и секуларизиране на това, което някога предс-
тавлявало чист култов живот. В образа на изсъхналото 
смокиново дърво пред учениците беше показано цяло-
то декадентство на старото религиозно съзнание; под 
образа на годишния пазар в мястото на храма, беше 
разкрито декадентството на религиозния култ. 

Ето тази е обстановката, в която сега Христос 
навлиза. Той идва, за да изпълни обичайното предва-
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рително постене. Обаче искрящия огън на Неговата 
сериозност мощно се разгаря. Не се налага дори и да 
продума: панически ужас внезапно обхваща хората. В 
Него те осъзнават по ужасяващ начин своето собствено 
израждане. В началото на трите години, на първия пас-
хален празник, се случи нещо подобно (Йоан 2, 14, 15). 
Тогава, въпреки Своята съзнателна сдържаност, Хрис-
товото Същество излъчваше едно могъщо и страховито 
въздействие. Сега обаче, Божествеността в Него е пре-
върната изцяло в човечност, в една огнена интензив-
ност на волята. С пълно право Той смъква маската на 
изродения храмов свят и подема своя решителен щурм. 
Неговата стремителна поява е вече отхвърляне на едно 
изкушение, а именно на изкушението да се свърже със 
старото състояние на нещата. Сега ще стане напълно 
ясно: само нещо радикално ново може да даде на чове-
чеството едно духовно бъдеще. В полето на човешко-
то съзнание, старото лунно съзерцание трябва да пре-
съхне, дори и с цената на едно мъчително скитане из 
пустинята. Бъдещето може да разцъфне единствено от 
вярата, от Слънчевото съзерцание на сърцето. 

Но също и в областта на култовия живот мина-
лото трябва решително да вземе своето „сбогом”. 
Сближаване с него вече не може да има, колкото и по-
веляващо да е неговото страхопочитание. Нещо ново 
трябва да встъпи в живота. Христовото Слънце е, ко-
ето величествено израства над лунния хълм Мория и 
което тържествува над лунния светлик. Това Слънце 
прогонва нощните призраци. Вместо в монументално 
съградения Йерусалимски храм, зародишът на един 
нов Слънчев култ покълва сега в тихите и скромни из-
мерения на Тайната вечеря. И когато в четвъртък ве-
черта Христос ще поднесе на учениците хляб и вино, 
лунната религия на дълбоката древност ще бъде най-
после отменена. 
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4. Страстният вторник

Следващият ден започва съвсем тихо, без трескавата 
възбуда на Цветница. Исус отново влиза с учениците в 
свещения град. Могъщите вълни на въодушевлението 
бавно замират. Макар и облъхнат от силовото поле на 
близката присъда, Исус иска да остане в послушание 
пред закона до последния миг. Той изпълнява свещения 
обичай за приготовление на Пасхата. Той принася Сво-
ята жертва. Обаче ние чувствуваме: Той сам е жертва-
та. Огнените езици, предназначени за жертвата, вече Го 
обгръщат. Враждебността и омразата на хората лумват 
срещу Него. В неделята все още изглеждаше, сякаш ду-
ховното Слънце, вложено в Исус, е в съгласие с при-
родното Слънце, възпламенило пролетния ентусиазъм 
в човешките души. В понеделника става ясно, че това 
е една измама, една илюзорност. В страстния вторник 
мистерийната драма надхвърля простото пасивно от-
ричане на стария свят и Исус – от ден на ден все по-
величествен – завладява града. Колкото по-смълчана 
стана тълпата, толкова по-грандиозно израства волята 
Му. Настъпил е денят на Марс: битката пламва. Тъл-
пата онемява; нейните водачи са обхванати от страх и 
страхът е в основата на онази омраза, която преминава 
в сляпа и трескава офанзива. Всяка група от враждебно-
то войнство изпраща напред своя авангард. Група след 
група показват своя облик пред Неговото величие. Един 
след друг се сипят коварните въпроси. Под формата на 
въпроси е скрито това, което е всъщност кинжален удар. 
Първо идват първосвещениците и книжниците, тоест 
представителите на еврейския синедрион. Те запитват 
Исус с каква сила Той действува. Той е длъжен да се 
легитимира. После идват фарисеите и привържениците 
на Ирод и задават на Исус опасно-двусмисления въп-
рос: „Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на 
Кесаря или не?” (Мат. 22, 20). Сега е ред на садукеите 
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– те искат да знаят какво мисли Исус за възкресението 
на мъртвите. И накрая един Го запитва пред целия народ 
коя е според Него най-голямата заповед на закона. Тези 
атаки, които са изблици на враждебност, представляват 
най-доброто доказателство за това колко силно е почув-
ствувано величието на Христос. Както кучетата, които 
лаят и хапят щом са обхванати от страх, така и тези въп-
роси – в действителност всеки от тях е жило на омраза 
– са породени от страха. Силите на мрака потреперват, 
защото Слънцето изгрява. 

Исус отговаря на всеки от четирите въпроса. Оба-
че Той не се задоволява само с това да парира отпра-
вените срещу Него удари; Той приема борбата и „пре-
пасва” оръжията на Духа. Могъщи са образите, които 
разгръща Той пред нас. Както през трите изтекли го-
дини, Той се обръщаше към народа с чудно-поетични 
притчи, както говореше с тайнствено-дълбоки притчи 
на учениците, така и сега Той се обръща към своите 
врагове със суровите войнствени притчи. Той разказ-
ва притчата за лозарите, на които бе поверено лозето 
и които отказаха да дадат плода му, като накрая дори 
убиха сина на господаря. Противниците усещат напа-
дателната мощ на тази притча. Те чувствуват, че Той 
има предвид самите тях. Всъщност, с притчата Исус 
предизвестява враговете си, че те ще Го умъртвят. Той 
съвсем не прави това, за да се окаже после прав. Него-
вата войнствена притча е едно последно усилие да спе-
чели душите на враговете. Може би ужасът ще плъзне 
по костите им и те ще се пробудят. 

Една друга притча запраща Христос в лицето на 
враговете – притчата за царската сватбена трапеза. Ми-
хаиловото величие на тази войнствена притча трябва 
да се схване в цялата му дълбочина. Става дума за тези, 
които всъщност са призвани за сватбената трапеза. Но 
никой от тях не се отзовава. И тогава поканата бива 
пренесена към чужденците, към тези, които не изглеж-
даше, че са взети в съображение. Предопределените, 
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„патентованите” боготърсачи се оказаха лицемери. Ето 
защо накрая Божествеността призовава хора, на които 
по нищо не личи, че я търсят, че търсят Божеството. 
Всичко това е отправено непосредствено срещу про-
тивниците, срещу привилегированите от старата тра-
диция религиозни водачи. И когато се описва образът 
и съдбата на този, който няма сватбени премени, с това 
е отправен един строг упрек към цялото човечество. 
Тази притча е най-съкрушителният удар, отправен в 
Марсовия ден на Страстната седмица. 

Христос продължава нататък. Сега Той сам зада-
ва въпрос: „Какво мислите за Христос? Чий Син е?” 
Запитаните отговарят: „Той е Давидов син”. Христос 
трябва да им покаже с известните думи от 110 Псалом, 
че Давид назовава Спасителя Свой Господ. Той пита: 
„Ако впрочем, Давид Го нарича Господ, как е Негов 
Син?” (Мат. 22, 45). Христос демаскира цялата духов-
на невъзприемчивост на хората около Него, цялата без-
духовност на тяхното месиански настроено благочес-
тие. Тези хора просто са вгледани в земното. И за да 
обхванат отново Божествеността, означава не друго, а 
да се проникнат от знанието, че Месия е Син на Бога, а 
не син на човека. В този миг Той показва на хората как-
во трябва да мислят те за Него, но те не разбират това. 

Ето че се стига до четвъртия ответен удар, който 
Христос нанася с меча на Духа: девет пъти прозвуча-
лият жаловен вик над фарисеите, вик, който се пона-
ся и над целия Йерусалим като един обречен на гибел 
свят. В началото на Своята деятелност, в доверения 
кръг на учениците, Исус освети чрез деветте блажен-
ства от Планинската проповед самият идеал на духов-
ния човек. Сега, в края на своя земен път, към деветте 
светилника Той поставя девет сенки. Жаловитите воп-
ли на войнственото демаскиране на боговраждебното 
човечество, както блаженствата пък бяха едно раз-
булване на Божието сродство на човека (Мат. 5, 1-10). 
Печално стенание над Йерусалим преобръща думите 
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от планинската проповед за „града върху планината”, 
така че сега за пръв път просветва образът на небесния 
Йерусалим. 

Наистина, в рамките на „тихата седмица” всичко 
това съвсем не е една тиха полемика. Тежки и страхо-
вити удари се разменят и от двете страни. Марсовата 
мощ на Словото изригва от устата на Този, който дни 
по-късно ще носи – без печал – кръста към Голготския 
хълм. 

Когато денят преваля и Исус с учениците как-
то всяка вечер напуска града и се изкачва от другата 
страна на долината Кедрон – към хълма Гетсимания, 
през градините, дали възможност за толкова интимни 
поучения, Той не се отправя нататък към Витфагия и 
Витания. Той и учениците спират да отдъхнат на Мас-
линовия хълм. Все още разтърсван от дневната битка, 
Христос започва – за последен път под откритото небе 
– да говори на учениците. И думите на Неговото поу-
чение не са по-малко мощни от тези на духовната Му 
битка с враговете. Безстрашните дела на душата, из-
вършени този ден, извикват ехото на Боговете. Христос 
може да разкрие на учениците откровения както нико-
га досега. Това, което Той им дава тази вечер – свикна-
ли сме да го наричаме „Планинския апокалипсис” – е 
едно улавяне, едно надзъртане във великото бъдеще на 
човечеството и неговата съдба. Завесата на бъдещето е 
разкъсана. Разкриват се грандиозните апокалиптични 
перспективи. 

Но в живота винаги е така. Ако денят извоюва 
едно действително постижение, здрачът и нощта са 
тези, които извикват небесното му ехо. Постиженията 
на деня не се състоят само в това, което е непосредст-
вено създадено; чрез тях се удря по вратите на духов-
ния свят. И толкова по-навътре се прониква в този друг 
свят, колкото повече истинска вътрешна сила е вложе-
на в дневния труд. 
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Настоящето постепенно се избистря. Учениците и 
Христос прекарват деня в съзерцание. Става ясно: всич-
ко това е обречено на гибел. Разрушението на Йеруса-
лим и на храма е една духовна необходимост. Ако 40 
г. по-късно то не бе направено от римляните, щеше да 
се извърши по някакъв друг начин. В нарастващото ви-
зионерство за храмовия залез се разкрива началото на 
една грандиозна космическа катастрофа. Загива един 
цял свят. Христос очертава контурите и багрите на тази 
световна гибел пред душите на учениците. И когато 
през деня се възвестява едно разделяне на духовете – на 
такива, които са враждебни към Христос и на такива, 
които формират апостолството, става ясно и нещо дру-
го: целият ход на световната история ще бъде не друго, 
а едно огромно разделяне на духовете. Едните са уст-
ремени към Божественото, другите му противодейству-
ват. И ако последните биха могли все пак да извършват 
толкова импозантни дела, то всички тези дела са само 
изчадия на скрития страх. Единствено това, което тихо 
покълва в малката общност, свързала се с Божествено-
то, то е което носи в себе си бъдещето на света. 

Исус продължава вечерния апокалипсис пред сво-
ите ученици. По същия начин, по който Той запрати 
войнствените притчи в лицето на враговете, сега дарява 
учениците с най-интимните притчи, които изобщо би 
могъл да им даде: двете притчи за Неговото пришест-
вие. В апокалипсиса Той вече бе споменал за това как 
Човешкия Син ще се яви върху небесните облаци при 
сгромолясването на света. Тогава Той насочи към едно 
бъдеще, когато всред грохота на световната гибел тряб-
ва да проправя пътя си новото откровение на Христос. 
Сега, в двете притчи – за десетте девици (Мат. 25, 1-13) 
и за поверените таланти (Мат. 25, 14), Исус показва на 
учениците какво трябва да правят хората, за да се под-
готвят за Неговото идване. Веднъж само идва годени-
кът на душата. Веднъж само идва господарят да изисква 
сметка от слугите. Долу в храма обръщенията „Горко 
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вам” прозвучаха като анти-блаженства. Сега изтичащи-
ят ден прелива в една възвисена Планинска проповед. 
С последното интимно наставление Христос въоръжава 
учениците със смелост за хилядолетна борба. Притчите 
за пришествието и особено заключителното визионерс-
тво за разделянето на духовете на „овце и кози”, в което 
се влива целия планински апокалипсис, са последното 
причастие на учениците за много следващи инкарна-
ции. Светлината от апокалипсиса, която озарява падна-
лата нощ, е извоюваният от Марс Слънчев дар. 

Взети в цялост, Христовите думи от Страстния 
вторник са една чудесна ръководна нишка за всяка бор-
ба на светлината срещу мрака, за всяко стълкновение 
на Христовото войнство с напъните на Антихриста. 
Думите на Гьоте, че цялата световна история, предс-
тавлявала не друго, а една непрекъсната борба меж-
ду упованието и неверието, са вече съвсем близко до 
вникването във Великия вторник и всички негови под-
робности. Всяка враждебност и омраза към Христос и 
към Духа, имат своите корени в неверието, в едно без-
силие и един страх, утаени дълбоко в човешката душа. 
Христовата общност се проявява като истинска само с 
вяра и вътрешна сила. Христовият поход, чиято стра-
тегия можем да отчетем по съдържанието на Великия 
вторник, е съвсем различен от стълкновението между 
две човешки групи. Този поход трябва да бъде изжи-
вян вътрешно. Във всяка човешка душа са примесени 
страх и смелост, ненавист към Христос и упование в 
Христос. 

Отправените срещу противниците притчи нався-
къде разкриват, че враждебността към Духа се коре-
ни не другаде, а в страха. Егоизмът на лозарите, които 
не желаят да предадат гроздето, е като всеки егоизъм, 
изчадие на вътрешната слабост и на страха. Първият 
кълн на смелостта се поражда едва тогава в човека, 
щом той се научи да оставя всичко и щом се проникне 
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от усещането, че всичко, което той притежава и може 
да притежава, е собственост на Бога. 

Покъртващите думи „Горко вам” са едно демаски-
ране на неверието. Те веднага потвърждават, че маска-
та пада не само при отричането на Духа, но също и при 
всяко опекунство, от всяко настойничество над човеш-
ката душа. „Горко вам, книжници и фарисеи, лицеме-
ри, защото затваряте небесното царство пред човеците, 
понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте 
да влязат. ” (Матей, 23, 13). 

Великата смелост се състои в това да работим над 
собствената си душа. „Най-тежката война е да воюваш 
със себе си, най-прекрасната победа е да победиш себе 
си”. В битката, която се разгаря вътре в собствената душа, 
ние изтръгваме от Марсовото могъщество неговите най-
зрели сили. Зад образа на сватбените одежди от войнст-
вената притча за царската сватба просветва идеалът на 
медитивното само-преобразяване. Сватбената одежда 
– това е пречистената чрез молитви човешка душа. 

Апостолските притчи за десетте девици и повере-
ните таланти също са въоръжаване за упоритата вът-
решна работа. Маслото за лампите е символ на изво-
юваните от душата сили. Поверените таланти – това 
са вложените в човешкото същество духовни органи за 
непрекъснато развитие. 

Отговорът, който Исус дава на въпроса за „да-
нъците”, показва как истинската смелост се проявява 
чрез вътрешното усърдие. Този, който по здрав начин 
се стреми към Духа, не се отчуждава от Земята и съ-
умява да запази равновесие между земните грижи и 
духовните идеали, като точно чрез това спечелва суве-
ренитет над всичко земно. Дори в онези дни, когато на 
трона е седял един див звяр, Той може да каже: „Дайте 
Кесаревото Кесарю, а Божието – Богу”. 

В грандиозното заключително визионерство за 
разделянето на духовете се разбулва най-после тайната 
на вътрешното мъжество: „Понеже сте направили това 
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на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте 
го направили” (Мат. 25, 40). Дали човек е избрал пра-
вилен път за своята душа и за своя Дух, се разбира от 
това, дали той може да обича. Любовта е същинската 
противоположност на страха. Всеки истински духовен 
стремеж започва от вътрешната смелост и прераства 
в любов. Истинската любов към човека е идентична с 
любовта към самия Христос. Макар и в падналата нощ, 
Марсовите сили на деня ще бъдат окончателно надви-
ти от Христовото Слънце, едва когато всички духовно-
воюващи слова се увенчаят накрая с тази тиха любов. 

5. Страстната сряда

„Тихата седмица” е всъщност тиха едва от средата, 
едва след първите три дена. През Цветницата душевна-
та атмосфера разтърсва целия град: в понеделника рух-
ват масите на продавачите и среброменителите; през 
вторника се разгръща духовната борба между Хрис-
тос и Неговите противници. Едва в края на седмицата 
тайната на едно голямо спокойствие ще прониква все 
по-навътре, макар и тишината на четвъртъчната вече-
ря, която облъхва също и кръстната смърт на Христос 
и която се спуска в деня на полагането в гроба, да е 
всъщност една космически-драматична тишина. Нека 
се замислим само върху онова разклащане на земните 
устои, което стана на Разпети петък. През втората по-
ловина на седмицата Христовата страна на събитието 
се показва в една притихналост, докато през първата 
половина на седмицата тя беше все още изцяло преп-
летена в шумния преден план на живота. Денят сряда е 
назован от нас така, защото бележи средата на седми-
цата. В други езици обаче, е запазен споменът за пла-
нетарното въздействие, което управлява този ден, де-
нят на Меркурий, на стремителната подвижност. Така 
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пред нас израства един изпълнен със значение преход 
от неспокойните дни на Тихата седмица към дните, 
през които се възцарява растящата тайна на Христова-
та смълчаност. 

В края на този ден изпъква една сцена, подобна на 
тази, която намираме и в предишните дни, която оба-
че сега, в деня на средата и на равновесието, добива 
съвсем особена значимост. Христос е напуснал глъч-
ката на големия град и се отправя към тихите места от 
другата страна на Маслиновата планина, към Витания. 
Той пребивава в кръга на тези, с които е особено сил-
но свързан. Учениците му са приготвили трапеза. Една 
трапеза Го очаква и на следващата вечер, обаче и сега 
вече едно предчувствие за нея витае из въздуха. 

Тихата област Витания, наскоро преди това бе ста-
нала арена на едно събитие, което послужи като сигнал 
за борба: пробуждането на Лазар. Лазар е един от тези, 
които са около масата. Той е същият, който Евангелието 
в следващата вечер ще опише като ученикът, полегнал 
върху гърдите на Исус. Той е – и външно, и вътрешно 
– най-близко стоящият до Христос. 

Към тази малка общност, край масата са също и 
двете жени, които Евангелието на Йоан ни описва като 
сестри на Лазар, Марта и Мария Магдалена. Пътищата 
на съдбата ги изпращат в този кръг, който е по-скоро 
едно духовно семейство, отколкото една кръвно-свър-
зана фамилия. В живота на всеки един от тези трима 
души има едно събитие, което бе причинило дълбоко 
вътрешно преобразяване. За Лазар това е пробужда-
нето от скалния гроб: великото освобождение на Йоа-
новия Дух и безподобното му извисяване. При Мария 
Магдалена това събитие лежи назад във времето и е 
показано от Евангелието като едно прогонване на де-
мони. Тя беше изцелена от една трагична и съдбоносна 
обсебеност и изживя освобождаването и пречистване-
то на своята душа. Също и при Марта – ако следваме 
пра-християнските предания – беше налице едно тако-
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ва събитие: изцелението на жената с кръвотечението. 
По силата на съдбата в нейния живот бе внесена една 
слабост, поради която нейният телесен организъм не 
можеше да овладява силите си. И ето че чрез срещата 
с Този, който можа да я излекува, тя вля устойчивост 
и формиращи сили в своето тяло, както и в душата на 
Мария Магдалена се вля едно умиротворено вътрешно 
спокойствие. Изцеленията на духа, на душата и на тя-
лото – те са, които направиха тримата родственици от 
Витания интимни приятели на Христос. 

Първото събитие, което винаги е смятано като ха-
рактерно за Великата сряда, е това, че Мария, която 
стоеше заедно с учениците край масата, уми нозете на 
Христос със скъпоценното нардово масло и след това 
ги избърса с косите си. Йоановото Евангелие казва, че 
целият дом се изпълнил с аромата на жертвата. 

Преди година и половина Мария Магдалена беше 
извършила нещо подобно, когато тя изживя освобож-
дението и спасението си при срещата си с Христос. 
Както описва Лука, тогава тя също помаза нозете на 
Христос и ги изсуши с косите си, изразявайки спон-
танно своята благодарност. Въвеждайки ни в разказа за 
пробуждането на Лазар, Евангелието на Йоан ни при-
помня тази предишна сцена (11, 2). Какво се открива 
чрез постъпката на Мария Магдалена, същата, която 
Лукановото Евангелие, разказвайки за предишното по-
мазване, описва като голяма грешница и която може би 
действително е била – така учат и старите предания 
– обсебена от демони проституираща жена в светския 
курорт на Тиберий, близо до Магдала. По своята същ-
ност помазването е вид свещенодействие. Душата на 
Мария Магдалена се издига до това свещенодействие, 
до един акт на тайнството. Ето защо и Христос при-
ема това, което тази жена извършва с Него като едно 
последно помазване преди смъртта, докато другите го 
сметнаха за неправилно и осъдително. В предишното 
помазване (Лука 7, 46-47) Той беше казал: „Тя много 
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обикна и затова прощават ù се много грехове”. И сега 
ние предусещаме как Мария Магдалена е готова и до-
ведена до там, че да преобрази природните сили на лю-
бовта, които до тогава в унесеност тъчаха объркани и 
земни любовни връзки, в молитвена съсредоточеност, 
религиозно чувство и в сакраментална жертвоготов-
ност. 

Но ето, че изведнъж рязък дисонанс нарушава 
празничната тишина. Напред излиза едно същест-
во, което стои в рязък контраст с Мария Магдалена. 
Това е Юда – един от учениците, който изпадна в не-
обуздана треска от постъпката на Мария Магдалена. 
Практически и социални съображения го довеждат до 
един нетърпелив протест. Той казва, че мирото вмес-
то да се прахосва, би могло да се продаде и с парите 
да се помогне на бедните. Йоановото Евангелие обаче 
ни позволява да схванем ясно, че истинските мотиви 
на Юда не са идентични с това, което той говори. В 
душата му зрее нещо съвсем различно и Евангелие-
то безпощадно го определя като един крадец. Ние 
разбираме: тъкмо злобата, породена от постъпката 
на Мария Магдалена е последният повод за неговото 
предателство. Твърде дълго чака той публичната реа-
лизация на Исус и политическото чудо, което според 
него неизбежно ще последва. За неговото трескаво 
нетърпение всичко, което става в това интимно спо-
койствие, изглежда като пилеене на време. Във Вита-
ния търпението му се изчерпва. В неовладима възбу-
да той излиза навън при тези, които дебнат Христос: 
второто класическо съдържание на Великата сряда е 
предателството на Юда. 

Планетарното въздействие на Меркурий над този 
ден хвърля светлина върху двата образа, които така 
ярко си противостоят по време на вечерята във Вита-
ния. Двамата – Юда и Мария Магдалена – са типично 
меркуриеви хора. Те са подвижни и темпераментни. 
Предимството на тяхната същност е, че не са скучни и 
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отегчителни, че около тях винаги нещо става. Колелото 
на живота никога не замира в покой. Обаче Мария Маг-
далена укротява неспокойствието. Тя го преобразува в 
молитвена съсредоточеност, любвеобвилие и умирот-
вореност. В образа на Мария Магдалена Евангелието 
ни тласка към познанието, че истинското и пълноцен-
но благочестие настъпва едва тогава, когато е извоюва-
но от една подвижна душа, за която покоят е не само 
застиналост, а вглъбена и умиротворена жизненост. 
Мария Магдалена беше изживяла много превратности 
и преминала през много помрачения. Обаче от цялото 
мрачно неспокойствие на живота ù, сега извират ин-
тензивни сили, които формират нейната вяра. И тази 
интензивност е същата, която по-късно ще я издигне 
над всички други и ще ù позволи първа от човеците да 
съзре Възкръсналия. 

Юда е другият меркуриев човек. Той е изобщо от 
типа на неспокойния човек, винаги отдаден на външна 
деятелност. Той дава вид, че иска да направи неща за 
бедните. Социалната активност – колкото добра и пох-
вална би могла да бъде тя – е твърде често една само-
измама. Подтикът към такава дейност често се дава не 
от един истински социален импулс, а от собственото 
вътрешно безпокойство. Много хора биха били твърде 
нещастни, ако за известно време бъдат принудени да 
стоят в бездействие. И тогава се оказва, че социалната 
ангажираност е не действително вътрешно постиже-
ние, а едно отстъпление пред вътрешната слабост. При 
Юда ние виждаме как тази меркуриева душевност се 
заплита в най-мрачна и ужасяваща съдба. Неспокойст-
вието в него се поражда от един дълбоко прикрит страх. 
В него тътне, почти както и при враговете не друго, а 
безпокойството на самия субстанциален страх. То го 
довежда до там да предаде Христос. От една такава 
душевна нагласа, човек не може да извлече молитвено 
настроение. В частност, той не може и да обича. Един 
неспокоен човек не е способен на любов. Любовта е 
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възможна само там, където в душата е извоювана вече 
силата на спокойствието. И така, ние виждаме в двата 
образа на Мария Магдалена и Юда – два разделящи 
се пътя. Единият път води към постигнатата близост 
с Христос, другият – в пропастта на затъмнението, в 
трагедията на самоубийството. 

Марта – другата сестра на Лазар – е един вид 
преход между Юда и Мария Магдалена. Евангели-
ето на Лука не напразно разказва в един по-раншен 
момент от Христовия живот историята за Мария и 
Марта. Марта е неуморимата труженица. Тя не може 
да съществува, без да предприема нещо. Тук ние не 
трябва да се затваряме пред чистотата на нейната 
служеща преданост. Но ние трябва да забележим, че 
безпокойството, от което тя телесно бе излекувана, е 
оставило своите трайни отпечатъци в душевната сфе-
ра. Молитвено заслушаната Мария винаги ще й бъде 
противопоставяна като тази, която избра по-добрата 
част. Персонажите от сцените на Страстната сряда ни 
показват кръстопътя, до който ние стигаме преди да 
сме се потопили в атмосферата на Страстния четвър-
тък. В святото тайнство, тук пътищата се разделят. 
Юда не е култов човек. Той е не само нервен, но и 
изобщо престава да се владее, когато попада в сфе-
рата на един действително култово-молитвен живот. 
Магдалена – тя е истинската сакраментална душа. На 
следващата вечер тайнството ще се издигне като не-
бесен купол над ученическия кръг и тогава ще се раз-
бере кой е по-близо до Мария и кой – до Юда. 

Меркурий – Богът на лечението в гръко-римския 
свят, но също – на търговията и кражбата, се прибли-
жава до Христовото Слънце. Сцената от дома на Лазар 
и сестрите му във Витания, показва как чрез Христо-
вото Слънце е излекуван самият Меркурий, самият Бог 
на лечението. 

25. Трите години
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6. Страстният четвъртък

Два пъти годишно един четвъртъчен ден се издига в 
своята особена празнична светлина над потока на вре-
мето: денят преди Разпети петък и денят на Възнесе-
нието Господне в третото десетдневие на май. Макар 
и Великият четвъртък да лежи в сериозната Страст-
на седмица на годината, той показва едно тайнствено 
родство с другия четвъртък, което е шест седмици по-
късно, когато цялата пролетна природа е изпълнена с 
ухание и цъфтеж. Вечерта на Страстния четвъртък не 
е ли по един тайнствен начин втората Бъдни вечер в 
годишния кръг? Наистина неговата трепкаща загадъч-
на светлина бележи залеза преди тъмнината на Разпе-
ти петък, но също и утринната зора на Великденското 
Слънце. 

Когато ние прехвърлим средата на Святата седми-
ца, когато вече сме преминали през първите три дни, 
изпълнени от шумните драматични стълкновения с 
боговраждебния околен свят, настъпва една растяща 
тишина. Вечерта на Страстния четвъртък ни обгръща 
със святото си мълчание. Шумът внезапно премина-
ва в тишина. През деня шумът от уличните тълпи на 
хиляди пазарящи и спорещи богомолци е достигнал 
своята върхова точка. И тогава, малко преди пурпур-
ното кълбо на Слънцето да потъне на запад, срещу 
гигантския сребърен диск на изгряващата Луна, от 
балюстрадата на храма проехтяват звуците на сребър-
ната тръба, която дава знака за началото на предпраз-
ничния подготвителен ден. Настъпва пасхалната нощ, 
през която старозаветните вярващи хора се подготвят 
за пасхалния празник, започващ от следващата вечер. 
Бушуващата глъчка утихва. Всички къщи се изпълват с 
кръвно-свързани хора, които се събират около масите, 
за да ядат пасхалното агне. Изведнъж улиците стават 
безлюдни. Потискащо мълчание тегне навсякъде. Това 
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е магията на пасхалната нощ, в която някога Ангелът 
на смъртта бродеше из Египет. 

Исус и учениците се отправят към мястото, къ-
дето те трябва да извършат Пасхата. Съдбата поиска, 
щото тишината на този ден да е твърде особена; това е 
не частно жилище, то служи като култов дом на есеи-
те. На това пра-древно свещено място Цион, есейският 
орден имал най-древното светилище на човечеството, 
преди още историите на Стария Завет да намерят тук 
своя естествен географски и духовен център. На това 
древно-свещено място се намира Ценакулума, който 
есейските братя предоставиха на Исус и учениците Му 
за пасхалната вечеря. 

В непосредствена близост, също на едно пра-
древно място се издига домът на Каяфа, седалището 
на садукейския орден, там също се събира малка об-
щност, за да извърши Пасхата. Това са изпълнените с 
ненавист противници, които сега не могат и да мис-
лят за празника, тъй като сърцата им са погълнати от 
предстоящото пъклено дело. И те сами издават тази 
заповед: „Търсете Го за да Го уловите, но не на праз-
ника”. В мястото, където са събрани Исус и учениците, 
се сбъдва и Псалом 23: „Приготвяш пред Мене трапеза 
в присъствието на неприятелите Ми”. Тишина и спо-
койствие се стелят наоколо, обаче мрачното вълшеб-
ство на пасхалната нощ се излива върху тях, нощните 
призраци – сътрапезниците в съседния дом. 

Но какво се намира сега на масата, около която на-
сядали Исус и учениците? Тази група също се свързва 
със стария закон и е в изпълнение на старите обичаи. 
Пасхалният агнец е приготвен. Исус и учениците се гот-
вят да го ядат, с благочестиви мисли за жертвата, която 
някога по времето на Мойсей е била признак за това, 
че оковите на робството са строшени. Обаче пасхалният 
агнец върху трапезата на Ценакулума има вече по-друг 
смисъл. На масата стои този, за когото Йоан Кръстител 
можеше да каже: „Виж, това е Агнеца Божий, Който по-
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несе греховете на света”. Никога до този час, нито пре-
ди, нито след това, пасхалният агнец не е бил толкова 
близо до Този, когото е символизирал. Хилядолетия на-
ред яденето на пасхалния агнец е било един пророчески 
обичай. Сега предсказанието се изпълва. Малко по-къс-
но, апостол Павел ще може да каже: „Защото и нашата 
Пасха, Христос, биде пожертвуван за нас” (1 Кор. 5, 7). 
В Ценакулума се срещат пророчеството и изпълването. 
Цялото пространство е овладяно от тежко предчувст-
вие. Жертвената смърт на Христос хвърля своите сенки. 
Съзнанието на учениците ще има да понесе едно тежко 
и всъщност – непоносимо изпитание. 

Чрез пасхалния агнец върху трапезата в тази 
така често описвана сцена се вмъква духът на старата 
кръвна жертва. Магията на кръвта е жива, в тази ма-
гия беше смисълът на всички пред-християнски жер-
тви. Смисълът на старата жертва се състоял в това, че 
прясно-струящата кръв на чистото жертвено живот-
но притежавала такава сила, която довеждала душата 
– несвързана по това време здраво със своето тяло – до 
екстатични състояния, така че Божествени сили от от-
въдния свят можели да се отразяват и отпечатват вътре 
в човешките отношения. 

В Ценакулума на Ционската планина старата жертва 
изгуби окончателно своя смисъл. Сега от отвъдния свят 
идва най-висшето Божествено Същество. Агнецът загуб-
ва своето същинско значение. Сега той е само отраже-
ние на присъствуващата Христова тайна. Старата кръвна 
жертва ще стане излишна за всички времена. Силата, ко-
ято преди – и то колкото по-отдавна, толкова по-неспо-
лучливо – искаше чрез кръвната жертва да проникне от 
отвъдния свят, е сега тук, за да се свърже безвъзвратно с 
този свят. Великденският агнец не може да бъде вече ни-
какво магическо средство, тъй като сега в самото Земно 
битие се формира един зародиш, един източник на могъ-
щи небесни сили. Той се превърна в чист сияен образ на 
самопожертвувалата се Божествена любов. 
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Върху масата на светата вечеря обаче, ние вижда-
ме не само великденския агнец. Съвсем случайно там 
са поставени хляб и вино. И щом древният обичай на 
пасхалната вечеря е изпълнен, за голямо удивление на 
учениците, Христос ненадейно посяга към случайно 
сложените на трапезата хляб и вино, като към старо-
заветната храна прибавя сега една нова храна. Нещо 
съвършено ново и неочаквано настъпва, когато Той 
поднася хляб и вино на учениците, при това с думите: 
„Вземете, яжте, това е Моето тяло”. В действителност, 
това че хлябът и виното са на масата, не е никаква слу-
чайност. От тъмните дълбини и потайности на мисте-
риите наяве излиза това, което вече бе дадено на чо-
вечеството. Както от външната страна на стария храм, 
в присъствието на народа се извършваше кръвната 
жертва, така и в езотеричната укритост на определени 
светилища, които пазеха Слънчевите мистерии, хляба 
и виното бяха дадени за вечни времена като истински 
символи на Слънчевия Бог. На същото място, където 
сега се разиграваше тайната вечеря и където в скални-
те пещери са издълбавали гробове на царете и на цар 
Давид, преди 2 000 години е съществувало светилище-
то на Мелхиседек, висшият Слънчев посветен. От тук 
Мелхиседек е изнесъл хляб и вино и е благословил по-
бедоносно завръщащия се Авраам (Бит. 14, 18). 

В мистериите на древността обаче, хлябът и вино-
то никога не са играели ролята, която им се предоставя 
сега. Те винаги са били само символи на Слънчевия 
Бог, когото богоустремените е трябвало да търсят в 
други сфери. Но сега те са нещо повече от един обик-
новен символ. Самият Слънчев Дух живее в Христос 
и може да каже: „Това е моето тяло”, а подавайки ча-
шата на учениците: „Това е моята кръв”. Неговата са-
мопожертвувала се душа нахлува в хляба и във вино-
то. Хлябът и виното просветват в здрача. Те засияват 
като злато, обгръщат се с една лъчиста Слънчева аура. 
Превръщайки се в тяло и кръв на отдадената Христо-
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ва душа, те стават тяло и кръв на самия Слънчев Дух. 
Всички Слънчеви мистерии на древността бяха само 
предсказания. В този миг те се изпълват. В прехода от 
кръвната жертва на древността към безкръвната жер-
тва на хляба и виното, за цялото човечество настъпва 
едно извисяване на жертвената идея. Всички жертви от 
миналото са били материални жертви. Сега се поражда 
душевната жертва, поражда се истински съкровената 
пра-мисъл за жертвата. На лунната жертва от минало-
то трябва да се каже „сбогом”. На преден план излиза 
Слънчевата жертва. Християнството – като истинска 
Слънчева религия – намира в този нощен час своето 
утринно зазоряване. 

Христос не само съединява старата храна с нова, 
Той направи възможно едно взаимно проникване на ми-
налото и бъдещето, така че възникна едно четворно цяло. 
За пръв път величествено блесва законът, който отсега 
все отново ще се разкрива в четирите части на основно-
то християнско тайнство. Преди да пристъпи към яде-
нето от пасхалния агнец, Исус извършва и неописуемия 
любовен акт – измиването на нозете. Продължавайки 
и издигайки обичайната процедура на есейския орден, 
Той се навежда и измива нозете на всеки ученик, също 
и на Юда. Възниква един потресаващ образ на това, ко-
ето всъщност се случи: цял в любов, Христос се отдаде 
на своите. Кръстната смърт ще бъде потвърждението на 
тази саможертва. Христос започва Своята вечеря с из-
миването на нозете. Така Той се присъединява към тра-
дицията, която следват всички хора наоколо, събрани в 
домовете си. След привършването на пасхалната вечеря, 
главата на семейството преразказвал под формата на ле-
генда цялата история на народа. Христос също вмъква 
към Пасхата едно поучение. Чудните думи на Неговата 
прощална реч са ни предадени в Евангелието на Йоан 
(гл. 17), те звучат като една истинска молитва на един 
истински първосвещеник. 
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Четири степени трябва да бъдат преминати: из-
миването на нозете, пасхалния агнец, хляба и виното, 
прощалната реч. В миговете, когато Исус мие нозете 
им, учениците сякаш получават истинското причастие. 
Измиването на нозете в действителност е не друго, а 
последното образно представяне на всички поучения, 
които Христос беше дал на учениците. Тъкмо затова 
Той им казва: „Нова заповед ви давам, да се любите 
един другиго, както Аз ви възлюбих, така и вие да се 
любите един другиго” (Йоан 13, 34). Измиването на 
нозете е тъй да се каже последната, не просто изго-
ворена, а извършена апостолска притча. Последната 
цел на учението, което Христос оставя на учениците, 
е любовта. 

Изяждането на Великденския агнец идва след на-
пълно извършената вече душевна саможертва. Очер-
тава се и образът на жертвата:  Великденският агнец 
Христос, който на следващия ден ще умре на кръс-
та заради човечеството. Тогава идва третата степен: 
Христос поднася на учениците хляба и виното. За пръв 
път се изпълва тайната на превръщането. Небесното 
съдържание прониква в земното. Духовното прогонва 
земната материя. Слънцето на транссубстанцията изг-
рява като малка блещукаща звезда, която по-късно ще 
израсне в пълния си блясък. 

На пръв поглед изглежда, че в прощалното си сло-
во Христос дава на учениците само съвети и поучения. 
В действителност обаче, именно тук Христос осъщес-
твява своето себеизвестяване, своето най-съкровено 
лично съобщение. Тези думи, в които се носи духов-
ното ехо от светата вечеря – в още по-голяма степен 
отколкото хляба и виното – са тялото и кръвта Хрис-
тови. В тях душата на Христос постига най-интимното 
причастие и единение с душите на учениците. Но уче-
ниците възприемат тези думи като в сън. Само един от 
тях, Йоан, който бе полегнал върху гърдите на Христос 
и който можа да се вслуша в говорещото Христово сър-
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це, успя в своето Евангелие да съхрани за човечество-
то един отблясък от този велик миг. 

Могъщата космическа любов, която блика от сър-
цето на Христос, облъхва четвъртото тайнство на този 
час. Христос, от когото се излъчват потоци от косми-
ческа любов, говори и като един висш Дух на мъд-
ростта. Сякаш Юпитер, Богът на мъдростта – е слязъл 
всред човеците в един нов образ. 

Святата трапезна вечеря се разтуря по един дра-
матичен начин. Не само пасхалният обичай, но и най-
строго правило изисква тази нощ никой да не напус-
ка закрилящото вълшебство на собствения дом. Този, 
който направи това, ще срещне Ангела на смъртта. 
Улиците опустяват. И въпреки това, ние виждаме как 
в точно определен миг, една човешка фигура излиза 
навън. Този, след като бе получил залъка от ръката на 
Исус, вече не може да се удържа. Йоановото Евангелие 
добавя „А беше нощ”. Нощ е царяла и в душата му: в 
този миг Сатана влезе в него. Юда се отправя към отс-
рещния дом, където хората на Каяфа също изпълняват 
пасхалния обичай. Те са в усърдно очакване на прего-
ворите, които Юда ще води с тях. 

В часа на тайнството Юда пропада. Демонът на 
неспокойствието го обхвана още от предната вечер 
във Витания. В Ценакулума той за втори път е изпра-
вен пред субстанцията на тайнството, на сакрамента. 
Липсва му вътрешно спокойствие, което единствено 
би било в състояние да посрещне и получи покоя като 
един благослов от тайнството. Ние виждаме Юда обсе-
бен и връхлетян от ариманическото отнемане на Аза. 

Магията на Пасхата ще бъде нарушена още вед-
нъж. За ужас на учениците, Исус се навдига от маса-
та и им кимва. Той тръгва и те Го последват навън в 
нощта. Външният свят далеч не лежи спокоен и унесен 
в сън. Страхотни атмосферни опресии се редуват със 
смразяващи тласъци на вятъра. Луната е почти пълна 
и заливайки всичко със своя безжизнен светлик, внася 



393

нещо призрачно в това, което като формен елемент се 
навдига от пейзажа навън. На следващата вечер пълна-
та Луна ще увисне в Небето като кървавочервено къл-
бо и щом Земята прелети между него и Слънцето, това 
ще се прояви в едно забележително Лунно затъмнение. 
Сякаш Земя, Луна и Слънце съвместно са подготви-
ли този ужасен миг. Но той е само въведение в онова 
помрачение на Слънцето, което на следващия ден по 
обед ще потопи в мрак за три часа цялото Земно би-
тие. Мразовитият дъждец бележи прехода между зима 
и пролет. На следващата сутрин потискащата жега ще 
обгърне Земята. Исус и учениците се отправят към 
Гетсимания. 

Двойното излизане навън на Юда и Христос е 
символен израз на дълбоки вътрешни процеси. Изли-
зането на Юда показва, че неговият добър гений, него-
вият истински Аз е заличен от самия него: навън той 
наистина среща Ангела на смъртта. Ариманическите 
духове го превръщат в свой инструмент. Христовото 
излизане навън е символ на свободното проникване на 
душата, която от самото космическо праначало е носи-
тел на жертвената идея. Когато Юда излиза, се казва 
„И беше нощ”. Но затъмнение настъпи и в самата душа 
на Юда. При Христовото излизане навън, бихме мог-
ли да кажем „Беше ден”. В злокобната нощ приплам-
ва златен отблясък. Едно Слънчево тайнство облъхва 
Христос, когато Той поема с учениците по същия път 
в долината, в която Мелхиседек преди 2 000 години бе 
поднесъл хляб и вино. И после стана така, че в Гет-
симания Христос срещна Ангела отмъстител: за да се 
срази с него, за да го победи. 

Слънчевото сияние, което на Цветница хората ви-
дяха да изгрява от Христовото Същество, е проникна-
ло вече в много по-дълбоки пластове. Нито един човек 
обаче не го възприе истински. Въпреки това светът по-
лучи едно ново сияние от тази свята вечер, която е по-
скоро предвестник на Великдена, отколкото на Разпети 
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петък. И в деня на Възнесението, в четвъртъка след 6 
седмици, този светлинен зародиш, чийто растеж започ-
на тук, в Ценакулума, постигна вече несравнимото си 
земно всемогъщество и космическа сила. 

7. Разпети петък

В своя край Страстната седмица навлиза в една дейс-
твителна и осезаема тишина. Държанието на Исус се 
променя. Вулканичната и изпълнена с борбеност воля 
отстъпва назад. Когато между полунощ и изгрев слънце 
преследвачите слагат ръка на Този, когото Юда целуна, 
Той изобщо не се съпротивлява. По-скоро Той защита-
ва Петър, който поиска да се бори за Него. И така, ние 
Го виждаме, грубо уловен от нечисти ръце, повлечен от 
единия край на града до другия. Привидно безпомощен 
е предаден Той на тези, които Го бичуват и увенчават 
челото Му с тръни, на тези, които Го заплюват и удрят 
по лицето. Зрителите на драмата са обзети от дълбоко 
вълнение и скръб, когато накрая палачите принужда-
ват залитащия Исус да носи тежкия кръст и когато с 
безпощадна суровост Го приковават към него. Къде е 
останала войнствената сила, която през първите дни на 
седмицата стихийно бликаше от Него? Нима Той на-
пусна борбата срещу човешката слепота и злоба?

Само външно погледнато изглежда така, сякаш 
едно безволево и пасивно приемане на съдбата зае 
мястото на предишната борбеност. Този, когото хора-
та измъчват и разпъват, е нещо повече от един човек. 
Една Божия съдба е укрита в сцените на Страстната 
седмица: битката, която в предходните дни бе водена 
с човешки средства, ще продължи сега в невидимите 
сфери. Отнета от външния поглед, тя навлиза в мно-
го по-могъщи измерения. Христос воюва не с плът и 
кръв, а с незримите противникови сили, от чието по-
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тисничество Той иска да освободи всички човеци. Той 
воюва срещу луциферическите сили, които искат да 
отдалечат и отчуждят хората от Земята. Но Той воюва 
и срещу ариманическите сили, които искат да вкора-
вят и сгърчат човека, да го оковат в мъртвата материя. 
Вникнем ли добре в тези сцени, виждаме как Христос 
води победоносната си борба първо срещу луцифери-
ческите, а след това и срещу ариманическите сили на 
Космоса. В неделята преди Възкресение, един изблик 
на луциферическа духовност задвижи човешките души 
и техните викове „Осанна” изпълниха Небето над Йе-
русалим. Но това беше една недостатъчна и ненадеж-
дна духовност, която няма вече място в напредъка на 
човечеството. Ние видяхме как в понеделника Христос 
отмени луциферически трансформираната стара ду-
ховност. През вторника Го виждаме вече на едно дру-
го бойно поле: през пласта на лукаво-хитрия интелект 
се носят като мълнии духовно-наситените Му слова. 
От запитвачите, които искаха да Го поставят в клопка, 
се надига студения ариманически ум, ариманическата 
хитрост. И ние виждаме как Христос се обръща към 
тези други изпълнени с мрак противници. 

Обаче ариманическата сила действува много по-
вече в човешкото царство, отколкото в сферата на са-
мата материална вещественост. Тя действува в една ук-
рита и тайнствена зона. И когато в хода на Пасионната 
драма Христос привидно свали оръжието и отстъпи, в 
действителност Той само навлезе в прикритите зони 
на ариманически-сатанинската власт, за да я надмогне 
и срази. 

Могъществото, което Ариман притежава над чове-
ка, се проявява най-триумфално, когато под образа на 
смъртта, той се изправя и застава пред земния човек. 
Смъртта, която първоначално беше един бащински при-
ятел на човека, в последвалото развитие на човечеството 
все повече приемаше чертите на Ариман. Надвисналата 
над човека неизбежна съдба, че трябва да умре – точно 



396

нея мрачният Дух превърна в най-страшното си оръжие 
срещу човечеството. Властта, която смъртта има над 
нас, не се състои само в това, че ние трябва да умрем, 
тя разкрива същината си едва след смъртта. Тогава се 
показва дали ние, след като сме положили своето зем-
но тяло, сме все още свързани с тези, към чиито кръго-
ве сме принадлежали на Земята. Тук лежи същинската 
мощ на смъртта над нас – а именно в това, че тя може 
да ни изтръгне от земното и да ни запрати в пленни-
чеството на един невъзвратим отвъден живот. Аримани-
ческата мощ на смъртта измамва човека и го скарва със 
Земята. По време на земния живот тя го оплита здраво 
в материалния свят. Тя го залива с обещания от земно 
естество, но след смъртта не държи вече на тях. Колко-
то по-отсамен, тукашен е човекът в своя живот, толкова 
по-неизбежно е за него пленничеството в отвъдния свят 
след смъртта. Само онези, които през земния си живот 
успяват да направят крачка напред в духовното, могат 
и след смъртта да действуват върху Земята, да останат 
братски свързани и да подпомагат с любов тези, които 
са още на Земята. След смъртта ние притежаваме толко-
ва духовна мощ над материята, колкото сме извоювали 
като земни жители през нашия живот. 

С това ние се докосваме до онази сфера, в коя-
то през напредващата пасионна драма, Христос про-
дължава своята борба. Колкото и да изглежда, че Той 
е вече пасивно предаден на противниците, толкова по-
мощно крачи Той всъщност напред. Той не се защи-
тава от хората. Той не иска да избегне страданията и 
смъртта. Той не се брани от арманически-сатанинската 
власт, която изисква смъртта на човешкото същество, 
само за да извоюва и победа над нея. 

Когато през четвъртъка Христос участвуваше в 
святата вечеря с учениците, всичко изглеждаше така, 
сякаш не предстояха стълкновения и битки. И каква 
чудна победа виждаме сега над духа на тежестта и над 
мъртвата материя: когато Христос взе в ръцете си хля-
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ба и виното, извлечени от земните материални сили – и 
ги озари със Слънчевата сила на сърцето Си. Той изт-
ръгва земните творения от силите на мрака и ги прев-
ръща в тяло и кръв на Своята Слънчева същност. И ние 
предчувствуваме: както сега, когато Той е още в плът и 
одухотворява земните елементи така, че те просветват, 
така ще действува Той – но тогава вече истински – и 
след смъртта на кръста. 

В Гетсимания борбата срещу силата на смъртта 
навлиза в решителна фаза. Тук, в тихия маслинов лес, 
където Исус така често събираше и поучаваше учени-
ците, сега в страшна и ужасяваща самотност, Той тряб-
ваше да устои пред най-опасната атака на противника. 
Чудото на онази общност, която Той бе сформирал в 
Ценакулума за изцеление на човечеството, сега не Го 
ползува с нищо. Съзнанието на учениците не е дорас-
нало до величието на момента в Гетсимания. Юда по-
тъва в нощта на предателството. Но и другите също 
Го изоставят. Те потъват в здрача на гетсиманския сън, 
след който Петър ще се отрече от Него. 

Не вътрешна слабост и не страх от смъртта имаше 
да преодолява Христос в Гетсимания. Изобщо не съ-
ществува по-трагично неразбиране на цялото Христо-
во страдание от това да вярваме, че в Гетсимания Исус 
е молил да остане пощаден от смъртта. Тревожи Го не 
страхът пред смъртта, а самата смърт. И тя е сега, която 
застава пред Него. Ангелът-отмъстител иска да се сра-
зи с Неговия Ангел. Тайната на Гетсиманската епопея 
лежи в това, че смъртта иска да Го надхитри. Твърде 
рано иска тя да Го отвлече преди Той да е привършил 
Своето дело и преди да е вложил изцяло Своя Дух в 
Земното битие. 

В продължение на три години Слънчевият пожар 
на Божествената Азова същност горя в Неговото тяло 
и в Неговата душа. Човешките обвивки са вече изпепе-
лени почти докрай. Но да довърши великото Си дело, 
това изисква също и от страна на земните Исусови 
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обвивки все още много сили за да се отблъсква приб-
лижаването на една преждевременна смърт. Именно 
от този миг иска да се възползува дебнещата в засада 
ариманическа мощ. Лука, лекарят, описва събитията с 
прецизни думи. И само по вина на официалните прево-
ди се стига до там, че тази сцена се очовечава по един 
груб и погрешен начин. Където в Лутеровата Библия се 
казва: „. . . бореше се със смъртта и молеше се по-усър-
дно”, там текстът буквално гласи: „и като дойде в аго-
ния. . . ” Следователно, и в тясно медицински смисъл, 
борбата със смъртта е започнала. Когато Лука прибавя: 
„И потта Му стана като големи капки кръв, които капе-
ха на земята” (22, 44), с това той екзактно посочва един 
симптом на агонията. 

Христос остава победител. Той отблъсква смърт-
та. Но тя е близо. И затова с най-могъщата молитвена 
сила, която изобщо някога е била развивана на земята, 
Той се бори, за да остане още в тялото. Един отзвук от 
тази борба долавяме в онези думи на кръста, които само 
привидно издават една вътрешна слабост: „Жаден съм”. 
Дори и преди непосредственото си издъхване, в послед-
ните мигове на плътта, Той остава верен на земното. Той 
не се задоволява просто с това, чрез смъртта да премине 
в духовния свят. Той иска – дори и след смъртта – да 
остане свързан със Земята. В това ще се състои и Не-
говата победа над смъртта. Все по-дълбоко се пренася 
борбата в земния материален свят, който Той вече носи 
в себе Си като физическо тяло. Но дори и този последен 
остатък Христос отказва да отстъпи пред княза на този 
свят, който вече бе повярвал, че материалната област 
на земното е негова неотменима собственост. Накрая 
дори Юда бе този, който с целувката на предателството, 
Му помогна, така че с опасността от преждевременна-
та смърт Исус отхвърли и сатанинската власт. Другите 
ученици, които държаха на верността си към Христос, в 
действителност Го изоставиха. Онзи, който Го предаде, 
взе Негова страна и – без да знае – Му помогна. 
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Арената на драмата отново се премества в сфера-
та на човешките отношения. В предиобеда на Разпети 
петък Христос се среща с цялото човечество, което в 
лицата на Каяфа, Пилат и Ирод имаше свои предста-
вители във великата драма. След това пътят отвежда 
нагоре към Голготския хълм. Ние виждаме как заслепе-
ните хора пробиват с гвоздеи ръцете и нозете на Хрис-
тос и изглежда така, сякаш Той вече всичко е оставил, 
сякаш е предаден изцяло на външната пасивност. Но 
в действителност, Неговата най-съкровена същност 
извоюва чрез горчивото лекарство на болката послед-
ното надмощие на духа над материята, така че светът 
на смъртта не би могъл повече да му навреди с нищо. 
Ариманическите сили, силите на смъртта, се досещат 
за това. С последно напрягане се навдигат те, побесне-
ли от ярост и гняв. И когато в знойните обедни часове 
на Разпети петък Слънцето угасва, нещата изглеждат 
така, сякаш Слънчевият демон е призован срещу Слън-
чевото божество. Земята се разклаща, всички земни 
демони се събират, за да съдействуват на Ариман и на 
сатанинското му господство, на смъртта. Антихристът 
раздвижва елементите на Земята и дори силите на Не-
бето, но Христос минава несмутим покрай смъртта. Тя 
не може да отнеме нищо от суверенитета на Христовия 
Дух, от Неговата власт над цялото Земно съществува-
ние. Космическите сили, които отекват в голготския 
час, хармонират с Неговата собствена воля. В Гетси-
мания Той казва на преследвачите: „Но сега е вашият 
час и на властвуването на тъмнината. ” (Лука 22, 53). 
Когато Слънцето потъмнява, става не друго, а това, че 
самият Христос дава Своя знак. 

Всред голготското затъмнение се разкрива една 
мистерия, за която можем да загатнем само с най-голя-
ма предпазливост. Трупът, който е увиснал на кръста, 
започва да свети. Когато в някои географски области, по 
полета и край пътища стоят разпятия с позлатеното Ису-
сово тяло върху черния дървен кръст, наивно-мъдрата 
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народна традиция припомня една важна тайна на Разпе-
ти петък. Едно тайнствено Слънчево сияние прониква 
през злокобната обедна нощ. Когато външното Слънце 
угасва, показва се Христовото Слънце. Едно Великден-
ско озарение струи в мрака на Разпети петък. 

Последното от седемте слова на кръста „Свърши 
се” не означава, че мъките са преодолени. То означава, 
че сега е постигната пълна победа над смъртта. Преди 
беше така, че човекът след един вплетен в материята 
земен живот беше запращан от смъртта в отвъдни све-
тове. След като издъхва, Христос се отправя направо 
към Земята. Кръвта от раните – а заедно с нея и ду-
шата Му – прониква в тялото на Земята. Ако в друг 
случай човек проливаше кръвта си, то и кръвта, и ду-
шата тръгваха по различни пътища. Тук обаче, душата 
тръгна с кръвта. Земята се разклати, земните трусове 
отвориха Земята и тя пое в себе си Христовото тяло 
и Христовата душа. Ако в друг случай едно човешко 
тяло потънеше в гроба, то тялото и душата тръгваха 
по различни пътища. Тук обаче, душата следва тялото 
по пътя към Земята. Тази е великата космическа жерт-
ва, която Христос извърши от любов към всяко земно 
създание, защото смъртта изобщо не представляваше 
никаква заплаха за Него. Земята получи тялото и кръв-
та Христови. Тя получи великото причастие, защото 
смъртта нямаше повече власт над Този, който умря на 
кръста. С това в цялото Земно битие бе вложен един 
фермент, едно лекарство за одухотворяване на цялото 
Земно битие. 

В продължение на три дни оковите на смъртта ско-
вават всичко, както и три дни – след смъртта на всеки 
човек – трае онзи сигурен и свещен покой на съдбата. 
Три дни след телесното умиране, смъртта още веднъж 
изявява неумолимата си мощ над човешкото същество. 
След като отхвърля физическото тяло на човека, тя ос-
вобождава също и жизненото тяло, етерното му тяло и 
го разлива в Космоса. Обаче просветването на трупа от 
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кръста, разкрива друга, Великденска перспектива: на 
третия ден силите на смъртта не успяват да разложат 
етерното тяло на Христос, благодарение на силите, кои-
то Христос упражни над собственото си Същество, тази 
етерна обвивка няма да се отдалечи от Земята, няма да я 
напусне, тя все повече ще се субституира, така че тъкмо 
сега, чрез нея Христос ще може да се свърже с всяка зем-
на твар. В своето духовно тяло, Христос остава близо до 
човека, както Той сам е обещал: „И ето, Аз съм с вас през 
всичките дни до свършека на века” (Мат. 28, 20). Силата, 
чрез която Христос извоюва победа над смъртта: това е 
космическата любов, която в Него доби човешки облик. 
Пилат с пълно право можеше да каже за Съществото под 
пурпурната мантия, за бичуваното и увенчано с тръни 
тяло: „Ето човека!” Тъкмо сега и ние можем да кажем: 
„Този, който увисна на кръста, за да извърши в смъртта 
величествения любовен акт, Този, който преобрази всяко 
земно създание, Той е всъщност най-истинският и свят 
образ на човешкото същество. Кристиян Моргенщерн е 
изразил това с поетичните слова: 

И аз видях човека в най-дълбоката му тайна 
И аз познах света в основата му трайна.

Зная вече аз – любовта е неговата цел далечна
И тук съм аз – за да усилвам любовта си вечна.

И аз ръцете си разтварям – също като от Него 
Света за да прегърна – също като Него.

8. Страстната събота

Ние сме изправени пред гроба на Йосиф от Ариматея, 
в който бе положено тялото на Разпънатия. Оловната 
сатурнова тежест се носи из въздуха. Смисълът на са-

26. Трите години
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турновия ден се изпълва. Същността на съботата вина-
ги е била винаги именно в този сатурнов ден, в който 
вярващите от Стария Завет, следвайки строгия закон, 
се отдавали на гробното спокойствие. Днес е събота-
та на всички съботи. Но в душите ни се навдига един 
плах, тревожен въпрос. Нещата изглеждат така, сякаш 
един войн влезе в скалистата мрачна пещера, за да се 
срази там с чудовищния дракон. Ще се върне ли той с 
победа на белия свят?

В мрачния обеден час на предишния ден, когато 
разпънатият Христос сведе глава и издъхна, завесата 
в храма се раздра. Това беше нещо повече от една слу-
чайна последица на земетресението. Взорът в сърце-
вината на света ще бъде вече свободен. Само нощта 
забулва все още нашия поглед. И изведнъж сияйни об-
рази се излъчват навън от сатурновия здрач. Мека свет-
лина обгръща околността на гроба и осветява земния 
свят, превръщайки го в алегория на над-земния свръх-
сетивен свят. 

Символите, които бяха показани в последните 
етапи на мистерийния път застават отново пред нас. 
Масата и кръстът обхващат настроението от послед-
ните дни. Като трети символ се присъединява този на 
гроба. Става така, сякаш храмовата атмосфера на све-
тилището, чиято завеса се раздра, нахлува навътре в 
нашия свят. 

От прадревни времена гробовете са били също и 
олтари за хората. Всяко богослужение първоначално 
е произлязло от култа към мъртвите. Земните човеци 
обикаляли край гробовете, когато искали да влязат във 
връзка с Боговете. Душите на мъртвите им служели 
за посредници. Понеже душите на мъртвите витаели 
край гробовете, там хората очаквали да срещнат и дру-
ги обитатели на духовния свят. В далечните епохи от 
миналото това беше така, защото смъртта изглеждаше 
все още сестра на съня и не притежаваше онази ужа-
сяваща власт, както по-късно. По време на земния си 
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живот човеците не бяха така дълбоко и безнадеждно 
вплетени в материята на земното тяло. Поради това, и 
след смъртта те не бяха така безнадеждно откъснати от 
сферата на земното битие. Като редуващи се вдишване 
и издишване – такова беше общуването на земния свят 
с духовния свят. Край гробовете душите на мъртвите 
можеха да бъдат при своите близки, останали на Зе-
мята. Безсмъртието, невидимият полъх от душите, ко-
ито веднъж вече са живели на Земята, беше всеобщо 
достояние и поради това – неоспоримо от никого. То 
беше и истинското дихание на човеците, в което те се 
вслушваха, когато бяха край гробовете и когато градя-
ха върху тях своите храмове. 

В хода на хилядолетията човеците потъваха все 
по-дълбоко във въплъщение. И колкото повече се свър-
зваха със земната материя, толкова повече те загубва-
ха възможността щото през следсмъртния си живот 
да останат свързани със Земята. По време на земния 
живот те бяха вплетени в материята. След смъртта те 
бяха отлъчени и приковани в една отвъдна сфера на 
сенките, от която не можеха повече да се доближат до 
човеците на Земята. Пукнатината между тук и там ста-
ваше все по-голяма и непреодолима. Сферата на след-
смъртния живот се превърна, както казва посланието 
на апостол Петър, в един затвор. Човечеството стигна 
до тази опасност, че загуби реалното безсмъртие, тоест 
съзнанието, което надживява смъртта. Едно упоител-
но вълшебство завладя царството на мъртвите. Когато 
египтяните мумифицираха своите мъртви и се молеха 
над балсамираните им тела, това беше само едно мо-
гъщо придържане към старото състояние, един опит 
да се съедини душата – въпреки нарастващата пропаст 
– с тленния остатък от земния живот. Обаче на съдбата 
не можеше да бъде повеляван такъв смисъл, такова съ-
държание. В човечеството на предхристиянските сто-
летия все по-дълбоко се вмъкваше ужасът пред света 
на смъртта. Този ужас пред сферата на мъртвите из-
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пълваше целия гръцки свят. В Стария Завет мисълта 
за безсмъртието бе заличена напълно. Така възникна 
едно велико религиозно течение, лишено от съдържа-
ние за безсмъртието. Вярата, че човек продължава да 
живее в собствените потомци замени идеята за лично-
то безсмъртие. 

Въпреки това, в предхристиянските столетия ду-
шите не бяха така дълбоко вплетени в телата, както 
днес. Тази особеност водеше до там, че хората, кои-
то живееха на Земята, възприемаха необходимостта от 
смъртта с известни малки надежди. Постепенно една 
смазваща тежест легна над човечеството. Хората се от-
правяха към гробовете, но душите на мъртвите не ид-
ваха вече там, Боговете не посещаваха техните олтари. 
Мъчителната затрудненост на предхристиянската епо-
ха идваше не от външни кризисни положения, а от една 
вътрешна беда. Земята беше заприличала на пустинна 
област, лишена от дъждове и влага. Смъртта, която ня-
кога беше сестра на съня, се превърна за човечеството 
в призрак на ужаса. Този е чувственият фон на все по-
разгарящото се месианско очакване, което пронизваше 
всички народи на предхристиянската епоха. 

Сега ние сме застанали между Разпети петък и 
Великден. Тялото е снето от кръста и положено в гро-
ба. Незабележими за човечеството Божествени образи 
и идеи тайнствено проникват в това събитие. Прови-
дението направи така, че кръстът и гробът да са разпо-
ложени в едно място, което още преди хилядолетия бе 
почувствувано и изживяно като средищен пункт на Зе-
мята. Някога между Голгота, скалистия хълм на лунно-
инспирираното храмово възвишение и гроба, разполо-
жен всред градинския пейзаж на Цион, съществуваше 
грандиозна пукнатина на земната повърхност. В този 
злокобен отвор старото човечество виждаше гроба на 
Адам. Тук смъртта за пръв път сполетя човечеството. 
Представата, че тук е била портата към подземния свят, 
от пра-далечни времена се свързва с тази бездна, която 
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разделя града Йерусалим на две части. На това място 
вчера се издигаше кръстът, а днес стои гробът. 

Опитаме ли се да вникнем откъм вътрешната стра-
на на събитието, би ни обвзело едно чувство, сякаш за-
весата се раздира още веднъж, но пред една друга сфе-
ра. Пред нас се отваря нощното царство на смъртта, в 
което под магичната ù власт витаят душите на мъртвите. 
И тогава в сатурновия мрак на това царство ни пресре-
ща една неочаквана светлина. Този, който умря на кръс-
та, сега влиза в царството на мъртвите. Сега там стои 
един, който не е подчинен пред насилническата стихия 
на смъртта. В неудържим порив Христос пренася през 
смъртта огненото Слънце на Своето Същество. Така до-
като на Земята властвуваше трагичната гробна събота, в 
царството на мъртвите изгря Христовото Слънце. Този 
е смисълът на Христовото слизане в ада. В царството на 
починалите проблеснаха надежди за истината. Веригите 
на смъртта омекнаха, защото мощно се загатна бъдеща-
та победа на човешката душа над ужасяващия призрак 
от подземния свят. Докато на Земята беше още събота-
та, в царството на мъртвите, триумфираше Великденът. 
Преди още земните жители да бяха забелязали нещо от 
Великдена, забелязаха го мъртвите. 

Но как ще продължи драмата? Ще засияе ли също 
и над материалния свят този триумф над смъртта, кой-
то изгря в царството на душите?

На Земята, която поради пълното си прекъсване 
на връзките си с Небето, лежи в смъртта, се дава едно 
лекарство. Тя прие в себе си тялото и кръвта Христови. 
Те бяха първите съставни части от земната материя, 
които напълно се проникнаха от Духа. С капките кръв, 
които оросиха Голготския хълм и с тялото, положено в 
гроба на Йосиф от Ариматея, духовно-душевната същ-
ност на Христос нахлу в Земята. За пръв път отвъдната 
магия на смъртта се оказва безсилна. 

Тук ние сме поставени в огнения фокус на прови-
дението. Цялото мироздание непосредствено и лично 
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участвува в това, което се извършва на кръста и в гроба. 
Причастието, чрез което самата Земя всмуква в себе си 
космическото лекарство, нараства да гигантски разме-
ри. Още на Разпети петък, в мига на Христовата смърт, 
земетръсните удари загатнаха първото Великденско 
утро. Те не затихнаха напълно дори през съботата, в ко-
ято и природните сили трябваше да се нагодят към при-
същото на този ден гробно затишие. Това, което Рудолф 
Щайнер съобщи като резултат от духовното изследване 
може да е шокиращо за досегашния удобен начин на 
мислене. Обаче то спада към космическите кулминации 
на мистерийната драма от Голгота и изобщо е част от 
тайната, която дремеше в основите на Йерусалим. Безд-
ната на Голгота, запълнена навремето от Соломон, сега 
отново се разтвори при земния трус. И така, цялата Земя 
се превърна в гроб на Христос. Дори и външно поглед-
нато, Земята пое дълбоко в себе си нафората, която ù 
беше поднесена. Когато изразяваме нашето познание за 
съботното събитие с думите „Той бе погълнат от гроба 
на Земята”, то тук ние едва забележимо се докосваме 
до космическата страна на Голготската мистерия. Нова-
лис поетично изрази факта, че онзи, който поднесе кос-
мическото лекарство на Земята беше не друг, а самият 
Христос. Само привидно човешки ръце положиха тяло-
то на Разпънатия в гроба. В действителност, Той сам от-
даде Себе си за изцелението на всяко земно творение. 

. . . как Той, само от любов задвижен 
се нам напълно отдаде
И сам положи се в Земята 
Като камък основен на Божия град. 

Космическото причестяване на нашата земна пла-
нета се извърши в петък и съботата, преди решител-
ната Великденска победа. По този начин физическото 
тяло и физическата кръв на Исус от Назарет станаха 
лекарството, което Земята получи. Сакраменталният 
поток, който от тогава навлезе в човечеството, произ-
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тича от Великдена. Само заблуждението на среднове-
ковната реликвия, на служенето на мощи, което е не 
друго, а един остатък от предхристиянските нрави и 
убеждения, позволи на хората да мислят, че в своя кул-
тово-сакраментален живот те разполагат с непосредс-
твени физически останки от Христовото тяло. Свърза-
ните с култа християнски традиции както на западния, 
така и на източния католицизъм с право се придържаха 
към стария принцип, да изграждат олтарите си винаги 
под формата на гроб. Но пък едно заблуждение беше 
да спазват предписанието, щото в олтара непременно 
да се съдържа реликва, било от земния живот на самия 
Христос, било от един свят и свързан с Христос човек. 
Това изискване беше един възврат към предхристиян-
ските епохи, в които връзката с духовния свят можеше 
да се поддържа само край гробниците, в които почива-
ха земните останки на мъртвите. Опровержението на 
всяко превъзнасяне на кости и мощи, на реликви – това 
е празният гроб. Когато в утрото на Великдена, Петър 
и Йоан слязоха в гроба на Йосиф от Ариматея, той не 
съдържаше никакви останки от Христовото тяло. 

Празният гроб означава: не се оглеждайте тук за чо-
века Христос Исус. Вие не сте застанали пред гроба на 
един велик и свят човек. Огледайте се за Христос: Той е 
едно космическо Божествено Същество. Неговият гроб 
е не скалистата пещера на Йосиф от Ариматея, а цялата 
Земя. Истинските реликви не са някакви външни останки 
от тогавашните физически явления, които само биха на-
помняли за пред-Великденската степен на събитието от 
Голгота. Значението на Великденската победа е в това, че 
оттогава изтъканото от светлина духовно тяло на Христос 
може да озарява всяко земно творение. Хлябът и вино-
то, като истинските тяло и кръв Христови, са лечебното 
средство на извоювания чрез Великденския триумф нов 
живот. Чрез тях, понесена от свързани с Христос човеци, 
в света навлезе духовната хомеопатия. Прозрението на 
ранното християнство за тази тайна, както направо е из-
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разено от Игнатий от Антиохия, може да бъде възвърна-
то на нашето съвремие: хлябът и виното са лечителното 
средство, медикаментът за безсмъртието. 

Олтарите на обновеното тайнство също имат фор-
мата на гроб. И когато молитвено отдадените хора се 
събират около тях, решаващ е винаги принципът на съ-
ботата. Ние сме в търпеливо очакване пред свещения 
гроб. Ние знаем, че нашият олтар не се нуждае от ни-
каква реликва. Лечебното средство е в това, че в хляба 
и виното присъствува самият Христос. Първообрази-
те на „трапезата” и „гроба” се проникват взаимно. На 
Божията трапеза отново могат да са и нашите мъртви. 
Тези, които са преминали през смъртта, след като при-
живе са били интимно свързани с обновеното тайнст-
во, намират пътя към този свещен гроб, там в „отвъд-
ния свят”, несъмнено по-лесно, отколкото пътя към 
своя собствен гроб. Душите нямат вече интензивната 
връзка със своите положени тела. Когато обаче сме 
събрани около олтара, те могат да са всред нас и чрез 
това да засилят нашето отношение към духовния свят. 
Новите олтари се обграждат със същата прасимволна 
завеса, с каквато беше обграден и гробът в градината 
на Цион. Тук пропастта между този и отвъдния свят 
е изцелена; сега невидимо разцъфва Великденската 
градина, в която нашата душа – като Мария Магдалена 
– може да съзерцава Възкръсналия като градинаря на 
един нов свят. Чрез Великденското Слънце, мракът на 
Сатурн просветна отвътре. 

9. Важни аналогии

Драмата на Страстната седмица в своето планетарно 
развитие има значение, което се простира извън вре-
мето. В решителните повратни точки от историята на 
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човечеството, тази драма става актуална до най-малки-
те свои подробности. Това, което тогава в Йерусалим 
беше исторически реализирано, ще се прояви и в своя-
та първична закономерност. Цели епохи могат да поз-
наят тук своята истинска същност. Така е и с апокалип-
тичната буря на съдбата, която разтърсва като гръмоте-
вична канонада устоите на нашето време. Ние вървим 
през една Страстна седмица с колосални мащаби. 

Възбудите и сътресенията, които пронизват наро-
дите, било то външно-разтоварващи се като войни и 
агресии, или пък вътрешно разиграващи се като лич-
ностови кризи, само привидно имат своите причини 
във физическия план на света. В действителност, те 
възникват чрез това, че свръхсетивните сили и Същес-
тва мощно нахлуват в Земното битие. Новото идване 
на Христос е като едно космическо-грандиозно влиза-
не в Йерусалим. Човечеството смътно ще долови приб-
лижаващия тътен на духовния свят. Възхваляващите и 
враждебни възгласи се смесват във виковете „Осанна” 
и „Разпни Го”. И само поради това, че материалистич-
ният възглед е оковал душите, враждебният вик ще 
тържествува над другия. 

Тук пред нас ясно се разкрива законът, принци-
път на Страстния понеделник. Традиционният духовен 
живот навлиза в една криза. Нима всичко, което преди 
малко изглеждаше в разцвет, сега внезапно не заприли-
ча на изсъхнало дърво? Неизброими са храмовете, ко-
ито рухват. Устоява само това, което е истинско. Слън-
цето на съдбата неумолимо изкарва на дневна светлина 
всичко, което е остаряло, изродено и в упадък. 

Марсовите сили възпламеняват факела на Апока-
липсиса. Който успее да проникне под повърхността 
на явленията, разбира, че зад външните борби се во-
дят духовни битки. Борбата на светлината срещу мрака 
се изнася над главите на земните човеци и над Земята 
възниква голямата опасност към мрака да се присъе-
динят дори и тези, които – ако биха били достатъчно 
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будни – биха воювали за светлината. 
Въпреки това едно малко войнство остава в служ-

ба на духовното Слънце. На него му се дават – как-
то някога и на учениците при Маслиновата планина 
– апокалиптичните перспективи, в които то може да 
съзре смисъла на своите тежки борби и страдания. 

Все по-ясно хората ще бъдат поставени пред необхо-
димостта от вътрешни решения. Те или ще намират пътя 
към сакраменталното дихание на едно истинско благо-
честие, или в бягството си към невротичност ще потъват 
все по-дълбоко в душевно помрачение. Те трябва да нап-
равят своя избор между Мария Магдалена и Юда. 

Едва ли има човек, чиято тежка съдба поне за миг 
да не се е утешавала от тайната на Страстния четвър-
тък, от преизпълнената с надежди светлина на този 
ден. Пита се само дали съзнанието ще издържи, дали 
то ще остане будно както при Йоан, дали то няма да 
потъне в безчувствената апатия на гетсиманския сън, 
както стана при Петър, който се отрече от Бога, или 
пък дали то няма да пропадне в демонизма на Юда, 
който Го предаде. 

Истинската тайна на нашата епоха се състои в 
това, че Христос е отново между човеците. Възможно 
е хората да преследват християнските църкви, да изко-
реняват самото християнство; да бичуват отново самия 
Христос, да Го увенчават с тръни и да Го приковават 
на кръста. Това се прави не само от противниците, но 
също и от християните. Нищо чудно, че Слънцето пом-
ръква, че елементите се бунтуват. Божият гняв изпъл-
ва света с делата на своето наказание. И въпреки това, 
прикритата вътрешна страна на всичко, е безкрайната 
Божествена любов. Христос, който е любовта на сама-
та Вселена, на Космоса, умира отново в нашия свят, 
умира и за благото на тези, които Го гонят и разпъват. 

И накрая, цялото човечество, бдящо и очакващо, 
стои пред един гроб. В сила е законът на Съботата. Към 
скалните маси, които държат Христос в гроба, а с Него 
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и истинския образ на човека, принадлежат не само по-
литиката, индустрията и търговията, но и църквите. 
Всичко, което в човека е втвърдено – то се превръща в 
самия скален гроб. В навечерието на едно Великденско 
утро ли сме застанали, или всички изпитания и страда-
ния са били напразни? Можем ли да кажем, че сега, в 
катастрофите, които човечеството само си докарва, то 
е застрашително далеч от тайната на Възкресението? 

Но както тогава на Великденското утро земните 
трусове спряха, така и сега искаме да се надяваме, че 
всред самите земни и душевни трусове на нашето време, 
стои Ангелът Господен, за да отмести камъка от гроба. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Мотивът на „излизането”  
в нощта на Страстния четвъртък

Четирите Евангелия не предават по един и същи начин 
момента, когато през нощта на Страстния четвъртък Исус 
с учениците напусна Ценакулума и се отправи към Гетси-
мания. Обаче тук ние имаме пред себе си един пример как 
в Евангелията езикът на противоречията разкрива важни 
тайни, дори и когато противоречията се отнасят до несъ-
ществени подробности. 

При Матей и Марко ходът на Тайната вечеря е описан 
в значително съгласие. След като Исус е седнал с учени-
ците си на трапезата, Той им съобщава за предателството. 
Последвалият разговор е онази сфера на изпитване, след 
която се извършва и сакраменталната тайна: Исус благос-
лавя хляба и виното и ги дава на учениците. След това ид-
ват загадъчните думи на Исус, че Той няма да пие от плода 
на лозата до онзи ден, когато ще го пие в Божието царство 



412

(Марко 14, 25). После всички изпяват химна, излизат от 
дома и се отправят към Маслиновата планина. За отбеляз-
ване е, че в първите две Евангелия започнатият разговор 
продължава по пътя към Гетсимания. Ако в Ценакулума 
се обяви предателството на Юда, сега се известява отри-
чането на Петър. Непосредствено преди това Исус казва 
на учениците: „Вие всички ще се съблазните в Мене тая 
нощ”. Освен това е изказано и суровото предсказание за 
„разпъването” (гръцката дума за разпъване е изведена от 
„Скорпион”). Впрочем, тези слова преливат непосредстве-
но в обещанието за Великдена, Исус казва на учениците, че 
след Възкресението, ще ги „предвари” в Галилея. Понеже 
Петър отхвърля укора, че и той ще се съблазни, известява-
нето на съблазняването изпреварва това на отричането. Но 
и това известие ще се отхвърли от Петър с най-настойчиви 
уверения. Следва Гетсиманската сцена. 

Накратко засегнатите разговори означават нещо съв-
сем различно в зависимост от това дали са проведени пре-
ди или след излизането от дома. Самото излизане, чрез 
свързаната с него уплаха – да си припомним наредбите 
за Пасхата – е трябвало да причини един вид унесеност в 
душите на учениците. Предупреждението за „разпръсва-
нето”, подсилва тази унесеност. Да разберем това, озна-
чава да се сдобием с ключ за тайнственото споменаване 
на „Галилея”: тази дума тук е изговорена в едно излъче-
но състояние на душата и смислово също се отнася към 
едно състояние на излъченост, на откъснатост. Само че 
душевният пейзаж, душевната атмосфера на сегашната 
и на по-късната Великденска унесеност са коренно раз-
лични и именно това се отразява в загадъчното появяване 
на мотива „Галилея”, който е не външно, а вътрешно за-
мислен. Тук става дума преди всичко за „нощната унесе-
ност”, чийто главен представител стана Петър. Може би 
загадъчният полъх, който се долавя от думите за „плода 
на лозата”, е едно първо възвестяване за това, че всички 
събития, процеси и думи на тази нощ ще се влеят в една 
изпърво трагична, а след Христовата смърт – в една наси-
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тена и носеща избавление „откъснатост”, в една духовна 
излъченост. 

В Евангелието на Лука разговорите на Тайната ве-
черя са дадени по-подробно. Оформя се вече един преход 
към великите прощални слова на Йоановото Евангелие. 
Характерно е, че Лука по никой начин не разделя своите 
съобщения според това дали репликите са произнесени 
преди или след излизането от дома (гл. 22, 13-38). Това, 
което при Матей и Марко ще се каже по пътя към Гетси-
мания, при Лука се изрича още в дома на Ценакулума. 
Особено впечатляващо е, че и съобщението за „отрича-
нето” също е направено преди излизането от дома. Гетси-
манската сцена настъпва без никакви междинни преходи. 
Всички загадъчни думи, които при Лука са казани в свръз-
ка с Тайната вечеря могат да бъдат разбрани само ако си 
представим, че те са отправени към излъчените души на 
учениците. Също и онзи забележителен спор на ученици-
те: „кой е по-голям” (Лука 22, 24). Той се разгръща след 
получаването на Причастието и прелива в Христовите 
думи, които представляват Лукановият паралел на Йоа-
новото измиване на нозете. Този спор трябва да се схваща 
като един симптом на предстоящото отделяне на учени-
ците от Христос. И тъкмо думите за двата меча (Лука 22, 
38), с които спорът приключва, стават разбираеми именно 
като думи на „отделянето”. Излизането се осъществява 
вече вътрешно, макар и Лука след това да го описва вън-
шно. Само така се разрешава привидно незначителното, 
но и дълбоко-поучителното противоречие, състоящо се в 
това, че Лука известява отричането не навън като първи-
те двама евангелисти, а вътре в Ценакулума. Данните за 
външното, видимото излизане при Лука са докладвани на 
едно по-късно място, отколкото при Матей и Марко, за-
щото описанието на Лука изпълва с много по-голяма яс-
нота именно вътрешния процес на излизането. 

При Йоан подготвената от Лука метаморфоза ще 
претърпи още по-мощно развитие. Йоан не описва Тайн-
ството на хляба и виното. Той изтъква в подробности из-
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миването на нозете и Пасхалната вечеря – събития, които 
не са споменати в другите три Евангелия, но вътре в които 
са тясно преплетени предизвестията за „предателството” 
и „отричането”. Преди още да докладва за външното на-
пускане на Ценакулума, Евангелието на Йоан ни повежда 
през цели 4 глави, през така наречените прощални слова, 
които накрая се извисяват до първосвещеническата мо-
литва на Исус. По този начин предизвестието за отрича-
нето на Петър, което при Матей и Марко става по пътя 
за Гетсимания, при Лука – все още в Ценакулума, сега се 
премества дълбоко навътре в пространството на Тайната 
вечеря. Евангелието на Йоан е онова, което в най-малка 
степен позволява да се усети изместеното поле на апос-
толското съзнание. Тук физическото протичане на съби-
тията е най-ясно забележимо. Но това означава също и че 
и онези думи и процеси, които предизвикват само една 
унесеност, „откъснатост” при останалите ученици, при 
първите трима евангелисти са уловени в будно съзнание. 

И толкова по-покъртващо е да вникнем как в Йоано-
вото Евангелие мотивът за излизането се появява по един 
още по-забележителен начин. Преди още в началото на 
18 гл. да сме прочели „Като изговори това, Исус излезе с 
учениците си отвъд потока Кедрон. . . ” вече в средата на 
прощалните слова, в края на 14 глава се казва: „Станете 
да си отидем от тука. . . ”, или както е според превода на 
Рудолф Щайнер: „Подгответе се и вие и тогава ние ще мо-
жем спокойно да напуснем това място”. Ако приемем тези 
думи сериозно, а не като незначителна реплика, изпусната 
случайно при разговора, тогава у нас ще се пробуди раз-
бирането, че последните три глави на Йоановите прощал-
ни слова са били изговорени след като Исус вече е станал 
от трапезата и се подготвял да напусне дома. Ако това е 
така, голямата част от прощалните слова действително ще 
да са били произнесени на прага. Не можем да имаме по-
ясно описание на вътрешното „излизане” преди външно-
то напускане на пространството, от това, което ни се дава 
в края на 14-та глава от Евангелието на Йоан. От душата 
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на Христос, който вече е започнал да се освобождава от 
своето тяло, отекват покъртващи прощални думи. Поради 
ужаса и уплахата от престъпването на пасхалните обичаи, 
тоест от излизането навън, душите на учениците премина-
ват в едно излъчено състояние, нещо, което при Лука има 
своето отражение, докато при Матей и Марко то напълно 
се губи в оскъдното и чисто външно предметно описание. 
Само Йоановата душа, която след Лазаровото пробуждане 
беше нежно приютена и в двата свята, успя да запази рав-
новесие между Христовото Същество и излъчените души 
на учениците. Дълбоко вниквайки в свещените думи на ве-
черното поучение, Йоан тръгва след освобождаващата се 
Христова душа, без при това да бъде повлечен от мрачното 
скорпионово откъсване на другите ученици. 

За съзерцанията на Христос

Инспиративното Евангелие на Йоан се противопоставя на 
първите три Евангелия, които остават предимно в област-
та на имагинативния свят. Докато при тях духовността из-
раства в сферата на образа, Евангелието на Йоан има своя 
елемент в словото. С изразите на речта – сами за себе си 
най-естествени и наивни – се изтъкват обаче ослепителни 
акценти в интимните върхови точки на Христовия живот. 
Чрез многократното повтаряне на тези „Йоанови фор-
мули”, възникват няколко словосъчетания, които правят 
осезаеми важни вътрешни степени и етапи на Христовото 
развитие. 

Измежду тези словосъчетания едно от най-интимно-
то е това, което обикновено се превежда: „И Исус като 
подигна очи”. Срещаме го на три места:

Гл. 6, 5: преди нахранването на петте хиляди
Гл. 11, 41: преди пробуждането на Лазар
Гл. 17, 1: преди първосвещеническата молитва
Преди историята с нахранването тази формула ще 

очертае „само” едно възприятно съдържание: Исус виж-
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да, че голямо множество хора иде към него. По-нататък, 
преди Лазаровото пробуждане и преди последната, тър-
жествена част на прощалните слова, тази формула ще 
послужи и като въведение в молитвените думи, сякаш 
устременият нагоре поглед включва едно особено насоч-
ване към Отеца. „Отче, благодаря ти. . . ” „Отче, настана 
часът. . . ” Ако допуснем, че тук сме изправени само пред 
едно външно-сетивно възприятие, чрез което Исус вижда 
нуждаещия се от изхранване народ, тогава между първо-
то и двете следващи места зейва цяла пропаст. Но това 
се опровергава вече поради самото обстоятелство, че се 
казва не „Той видя”, а „Той съзерцаваше” идващия към 
Него народ. 

На всички тези три места формулата е израз на това, 
че Христовото Същество навлиза в състояние на свръх-
сетивно съзерцание. Екзактният превод, който Рудолф 
Щайнер дава на Йоан 17, 1 гласи: „Исус се пренесе в съ-
зерцание на Духа. . . ” Важно е, че това състояние води не 
само до възприемане, но също и до контакт със съзерца-
ваните реалности и с висшите източници на сила. Всеки 
път плодове на съзерцанието стават особени действия; 
това съзерцание е наистина нещо повече от едно набожно 
повдигане на погледа, каквото тази формула би могла да 
внуши при едно повърхностно изучаване на текста. 

Трите места имат, така да се каже, своята прелюдия 
в четвърта глава, където Исус изисква от учениците си 
да „повдигнат очи” и да видят, че нивите са вече бели за 
жетва (4, 35). Така Исус открива пред вътрешния поглед 
на учениците истинското състояние на човечеството. 

И колко ясно ни говори сега първата от описаните 
три сцени: мнозинството, което напира към Христос, не е 
физически проявено събитие, то е човечеството на бъде-
щето и неговото проявление е в Духа. „Нахранването” е 
по-скоро въоръжаване на учениците за техните апостол-
ски задачи, отколкото еднократно насищане на присъст-
вуващите там хора. От другите две места на Евангелието 
ние разбираме, че съзерцанието, упражнявано от Хрис-
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тос, е тясно свързано с определено молитвено състояние 
на Неговата душа и че изобщо молитва и съзерцание сто-
ят в най-интимна причинна зависимост. 

Тези три места не са напълно еднакви. Те постоянно 
нарастват по отношение на сферите, които биват съзерца-
вани, както и по отношение на призованите сили:

1. έπάρας τούς όφθαλμούς („Той подигна очи”)
2. ηρεν άνω (нагоре)
3. έπάρας είς τόν ούρανόν (към Небето)

Накрая, резултатът от съзерцанията на Христос не 
е така забележителен, както при „нахранването” и при 
„пробуждането” на Лазар. Но той е не по-малък: цялата 
благословена бъдеща съдба на учениците. 

27. Трите години
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ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

СФЕРАТА НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ

1. Великденско ликуване

Великденската идея е сърцето и същинският извор на 
християнската вяра. Словата на Павел: „Ако Христос 
не е възкръснал, тогава празна е нашата вяра” напълно 
оправдават стремежа християнството да се счита като 
религия на Възкръсналия. 

В края на краищата християнското благочестие 
няма друга цел освен тази: да изработи общуване и 
връзка с възкръсналия Христос. Обаче ние не трябва 
да търсим Христос нито в миналото, нито в бъдещето, 
а в непосредственото настояще. Неговата област е не в 
някакъв отвъден свят: в този свят, в света, където и ние 
живеем, тук можем да се приближим до Него. 

Впрочем Великденската идея, ако модерният чо-
век трябва отново да намери честен и сигурен достъп 
до нея, предпоставя едно решително преодоляване на 
материалистичното мислене. За мисловното устройс-
тво на днешното човечество, включително и за богос-
ловските и църковни кръгове, тази основополагаща и 
централна истина за християнския живот е направо 
необяснима. Христовото възкресение, което е не само 
фундамент и източник на християнското направление, 
но и централно събитие в планетарното развитие на 
нашата Земя, беше не материален, а един свръхестест-
вен, духовно-телесен процес. Как би могло да се разбе-
ре то с понятия, които са обърнали изключително към 
външната, материална страна на нашето съществуване 
и не се съобразяват със свръхсетивните реалности?

Нека да се обърнем с един въпрос към Евангели-
ята, към богатствата на техните Великденски истории: 
къде е сферата, в която ние трябва да усетим близостта 
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на възкръсналия Христос? На чии врати трябва да пох-
лопаме, чии душевни пространства трябва да се отво-
рят, за да стигнем до една действителна Великденска 
среща? В що за сфера обитава Възкръсналият?

От олтарите на Християнската общност, по време 
на Великденския химн, ежегодно прозвучава един знак 
от тази сфера, който в същото време позволява да се 
досетим и за нейните страховити мащаби. Великден-
ските молитви са облъхнати от едно светло ликуване, 
което по силата на вътрешната необходимост на два 
пъти се облича в израза „веселя се, хваля Бога”. Но 
кой ликува тук, кой е пренесъл Великденската мисте-
рия в ликуващия танц? Най-напред се казва: „Ликува 
в блаженство въздушния кръг на Земята”. И веднага 
след това: „Христос е навлезлият в човека ликуващ 
пулс на живота”. Първо ликува в диханието си душев-
ната обвивка на цялата наша земна планета, обновена-
та космическа сфера на пламналите в Слънце облаци, 
въздушни потоци и бури, всред които Земята встъпва в 
своята пролет. После започва ликуването на онази ин-
тимна човешка същност, която е докосната от Възкръс-
налия. И щом търсим сферата на Възкръсналия: къде я 
намираме – навън в атмосферата на Земята, или вътре 
в човека, където ликува пулсът на живота? Постепенно 
вникваме в грандиозните измерения на душевната Ве-
ликденска сфера: тя обхваща външния свят и вътреш-
ния свят, макрокосмоса и микрокосмоса. 

2. Четворното Великденско Евангелие

На никое друго място в Христовата история, худож-
ническата синоптична четворност на Евангелията не 
застава пред нас с такава живост и богатство, както в 
описанията на Великдена. Тук Евангелията напълно 
се диференцират според вътрешното си своеобразие и 
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нюанси, така че получават своя завършен индивиду-
ален облик. Синоптичният акорд, обединяващ всички 
различния и привидни противоречия, сега позволява 
най-непосредствено изявяване на „Евангелието на че-
тирите Евангелия”. Теологичните теории, които искат 
да изведат всички различия на Евангелията от дадени 
случайности, тук остават по-незадоволяващи, от къде-
то и да било другаде. 

Великденската история на Матеевото Евангелие е 
композирана по грандиозен начин. Изобщо, по своята 
кристална архитектура, първото Евангелие надвишава 
другите три. Една пълна с напрегнатост двойна драма 
обгражда същинските Великденски сцени. Космичес-
ката драма на земетресението подготвя и настройва от 
самото начало душите за величието на момента. Матей 
е единственият евангелист, който говори за земетресе-
нията и настройва от самото начало душите за величие-
то на момента. Матей е единственият евангелист, който 
говори за земетресенията, разтварящи земните бездни 
от петъчния следобед до неделното Великденско утро 
(Мат. 28, 2). На началната космическа драма се противо-
поставя една финална човешка драма: измамата, която 
свещениците извършиха пред гроба на Йосиф от Ари-
матея. Първосвещениците поставиха пазачи, защото се 
опасяваха от измама. Обаче те измамиха самите себе си, 
когато подкупиха пазачите и ги тласнаха към лъжливи 
показания. Космически-човешката двойна драма дава 
верния план: Великденската история на Матей протича 
в пестелива и смазваща драматика. 

При Матей, както и при другите трима евангелисти, 
същинските Великденски сцени започват – като с една 
прелюдия – от сцената, която се разиграва пред гроба. 
След това ние ще бъдем отведени на висок планински 
връх. Ангелът нарежда: жените ще кажат на учениците, 
че Възкръсналият ще ги „изпревари в Галилея” и ето, че 
ние сме също в Галилея. Заедно с учениците и ние сме 
пренесени на обгледния връх, където някога тримата 
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доверени ученици съзерцаваха преобразения Христос: 
върху Табор, планината на планините, която се извисява 
всред Слънчевия пейзаж на Галилея. Тук Възкръсналият 
се обръща към своите ученици: „Даде ми се всяка власт 
на Небето и на Земята” и Той ги изпраща като апостоли 
във всички царства на света. 

При Марко липсва това обкръжение, тази рамка 
от драматични външни събития. На тяхно място идва 
една вътрешна драматика. След срещата им с Анге-
ла, ние виждаме жените да се отправят към мястото, 
където са събрани учениците. Това е Ценакулума, 
мястото на измиването на нозете, на тайната вечеря, 
древно-свещените територии на Ционската планина, 
духовният център на човешката история. Сега, в това 
пространство, Великденската история продължава. 
Тук Възкръсналият влиза в кръга на учениците, говори 
им и завладява техните закоравели сърца. След като те 
изпърво бяха застанали – без никакво разбиране – не 
само пред Великденското послание, но и пред думите 
на Възкръсналия, сега вече те можеха да станат носи-
тели на космическия импулс, който чрез Възкресени-
ето на Христос проникна в цялата Земя. И сега те не-
посредствено изживяват, макар и да се намират в една 
къща, как Той се устремява пред очите им в небесните 
висоти. Макар и да са вътре в това затворено простран-
ство, обзема ги едно предчувствие за Възнесението. 

И ето, че ние сме пред разбулването на синоптич-
но свързаните Великденски истории: Матей ни води 
към планинския връх, Марко – въпреки колосалния 
космически заряд на своето описание – към вътреш-
ността на дома. 

В Евангелието на Лука за разлика от драматизма на 
Матей, властвува една чудна и съкровена интимност. Тук 
преходът отвън навътре, който започна от първото към 
второто Евангелие, ще се задълбочи още повече. Дори 
и вече в историята за двамата ученици на път за Емаус 
(24, 13), разказана ни след сцената на гроба, този преход 
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е решително подчертан. Също и за тези двама ученици 
истинската ясновидческа среща с Възкръсналия ще се 
извърши едва в мига, когато привършвайки своето пъту-
ване, те ще стъпят във вътрешността на дома и ще сед-
нат на трапезата. Мотивът на „прехода отвън навътре”, 
продължава нататък. С бързи крачки ние се връщаме с 
двама ученици обратно към Йерусалим и влизаме с тях 
в Ценакулума, където са събрани останалите. И ставаме 
свидетели на това, как тук Възкръсналият внезапно се 
явява сред техния кръг, за да се съедини с тях на светата 
трапеза, за да яде и пие с тях. Както при Марко, така и 
при Лука, след прелюдията на гроба, вътрешността на 
дома е арената на истинската Великденска среща, но 
с тази разлика, че при Лука сцените на проникващата 
навътре драма, са предадени по-душевно и с по-голямо 
поетично богатство. 

Йоан прекарва пред изумения ни поглед щедро бо-
гатство от Великденски сцени. Дори и само встъплени-
ето при гроба се превръща в една цяла драма. Мария 
Магдалена отива на гроба. Никакво ангелско посрещане 
не смекчава нейното смайване пред гледката на празния 
гроб. Тичешком изминава тя дългия обратен път. Двама 
от учениците, обвзети от силна възбуда, също пробяг-
ват през целия град и застават пред празния гроб. Не им 
се дават никакви духовни знаци. Те трябва да останат 
с неразрешимата загадка и в мълчание да се върнат в 
Ценакулума. Мария Магдалена стои сама до гроба. Едва 
сега, когато тя за втори път е до гроба, нейната душа се 
отваря за духовните образи, които са тук. И от срещата 
с двата Ангела се поражда и първото ù съприкосновение 
с Възкръсналият. И сега отново вече с нарастваща сила, 
продължава преходът отвън към вътре. 

Отново сме в храмо-подобната вътрешност на Це-
накулума и съизживяваме как Възкръсналият се откри 
на учениците. Сцените се разгръщат пред нас в такова 
богатство, че ние едва сега разбираме защо Великден-
ското общуване на учениците с Възкръсналия обхваща 
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подобна свещена продължителност на времето след 
Великденската неделя. Една седмица след първото 
Великденско явление, съмняващият се Тома можа да 
се убеди чрез телесния допир във факта на телесното 
възкресение. Обаче с това поредицата от Йоановите 
великденски сцени далеч не е привършила. Посоката, 
която ни водеше отвън към вътре се обръща. Еванге-
лието ни повежда отново навън. След вътрешните сце-
ни идва поредица от сцени, които се разиграват под 
просторното небе на Галилея. Учениците отведнъж 
са пренесени на Генисаретското езеро. През нощта те 
имаха да извършат своя чуден улов. И едва в утринна-
та зора на езерния бряг им се явява светлият образ на 
Възкръсналия. Една свята трапеза ги обединява с Него. 
Тогава Той отправя към Петър своя трикратен серио-
зен въпрос, и накрая, със загадъчни думи им отрежда 
простиращата се далеч напред апостолска мисия. Чак 
сега ние можем да обгърнем с поглед една съществе-
на страна от цялостната композиция на Евангелието. В 
сцените, които се разгръщат след прелюдията на гроба 
– така, както те са ни дадени от Матей към Йоан – ние 
сме последователно пренесени през три основни пър-
вообраза на пейзажа: на планината, в дома, на морето. 
Изглежда така сякаш външните мотиви на ландшафта 
са тези, които се редуват пред нас. В действителност 
обаче ни се разкриват такива душевни области, кои-
то нашата душа трябва да преброди, за да се срещне с 
Възкръсналия. Ето как цялостното Евангелие ни дава и 
първия символен знак от сферата на Възкръсналия. 

3. Ангелите край гроба

Нека да насочим вниманието си към това, как първата 
Великденска сцена, разиграваща се на гроба, е описа-
на във всяко от четирите Евангелия. Ако следим текс-
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та с полагащата се сериозност, ние ще се натъкнем на 
толкова смайващи различия, че изпърво те би трябвало 
да ни изглеждат като съвършено неразрешими противо-
речия. В случай, че ние не ги подложим на прибързан 
мисловен анализ, а ги оставим да се сгъстят и избистрят 
в пластични образи, тези привидни противоречия разт-
варят пред нас поучителни и бездънни перспективи. 

В никакъв случай не е така, както повечето читате-
ли на Библията мислят, че Великденските събития имат 
съгласуваното си начало и в четирите Евангелия под 
формата на известната среща с Ангелите край гроба. 

Как стоят нещата при Матей? Жените пристъпват 
към гроба и в зазоряващото се утро – първата утринна 
зора е във въздуха – те са внезапно разтърсени и ужа-
сени от повторното земетресение, което сякаш бе вече 
утихнало. Пътят на жените води през разломените от 
земетръса каменни блокове. Като че ли една могъща 
мълния разкъсва завесата на сетивния свят. Когато те 
стигат до гроба, пред тях застава в озаряваща яснота 
един духовен образ: „А като се мина съботата, на пър-
вия ден от седмицата дойдоха жените да видят гроба. 
А ето стана голям трус, защото Ангел от Господа слезе 
от Небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. 
Изгледът му беше като блескавица и облеклото му 
беше бяло като сняг. ” След като смазващата сила на 
този духовен образ поваля стражата, Ангелът прогова-
ря на жените. Първото предчувствие за Великденската 
тайна пронизва душите им и те получават задачата да 
известят учениците, че ще Го видят в Галилея. 

С оглед на целия свръхсетивен възглед, лежащ в 
основата на Евангелията, препоръчително е да схваща-
ме земния трус не като механичен природен процес, а 
като въздействие от определени свръхсетивни същес-
тва. Не ни е разрешено да мислим, че само едно слу-
чайно движение на този скалист участък е отместило 
затулящия камък пред входа на гроба. С очите на же-
ните ние съглеждаме едно могъщо същество от царс-
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твото на Ангелските йерархии. Един Ангел, излъчващ 
атмосфериалната мощ на мълнията и на снега, се спус-
ка от Небето, за да отмести сам камъка от гроба. Важно 
е и това, че жените възприемат Ангела, докато те стоят 
още вън от гроба. Видението, което връхлита върху им, 
се слива с външното възприятие, че след претълкува-
нето на камъка, гробът е отворен. 

Ако точно четем Евангелията, ние ще установим 
че за свръхсетивните изживявания в тях никога не се 
докладва внезапно и без подготовка, а че те са най-ос-
новно психологически мотивирани. Дори и в Еванге-
лията хората не получават как да е и безпричинно една 
свръхсетивна опитност. Винаги е така, сякаш едно съв-
сем определено чувство изпълва душата и предизвиква 
видението. Според описанието на Матеевото Еванге-
лие, ужасът от земния труд е именно това чувство, ко-
ето така шокиращо пренася и без друго потресените 
души в състояние на ясновиждане. Чрезмерната упла-
ха причинява това, че сега отведнъж се възприема не 
само външния процес на скалното разместване, а са-
мото свръхсетивно Същество, Ангелът на земния трус. 
Ужасът прави душата да прогледне в свръхсетивната 
страна на събитието. 

В Евангелието на Марко срещата на жените с Ан-
гела е описана по друг начин – както по отношение 
на пространство и време, така и по отношение на вът-
решните измерения. По пътя си към гроба, жените са 
угрижени за това „кой ще им отвали камъка от гроб-
ната врата”. Но щом пристигат там, те съзират за своя 
най-голяма изненада, че камъкът е отместен. Входът 
към гроба стои отворен за тях. Обвзема ги безпределно 
удивление. Въпросът, с който те идваха насам, е ре-
шен, обаче начинът, по който е решен, трябва само да 
ги подготви, че ги очакват и други, може би по-големи 
изненади. С репликата „Защото камъкът беше твърде 
голям”, Марко ни оставя да съизживеем смайващото 
удивление на жените. Те влизат вътре в гроба и тук от 
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мрака ги залива една нежна светлина. Отдясно те виж-
дат една ангелска фигура с дълга бяла одежда. Анге-
лът, който тук е описал като юноша, заговаря жените с 
думите за Възкресението и ги препраща към ученици-
те със заръката за Галилея. 

Срещата с Ангела става не пред входа на гроба, 
както при Матей, а в неговата вътрешност, и то в малко 
по-късен момент. И докато Матей отбелязва появилото 
се Ангелско същество като „ангел на Господа”, което 
на еврейски означава „ангел на Яхве”, Марко говори 
за един „юноша”, застанал отдясно на гроба. С това 
ние сме пренесени в една съвършено друга душевна 
ситуация. Съвсем друга е и душевната сила, която 
освобождава видението. Този път това е не ужасът, а 
удивлението. 

В Евангелието на Лука процесът отново напредва 
с огромен скок и то още преди настъпването на онова 
характерно изживяване, което ни пренася от сферата 
на сетивното възприятие в сферата на свръхсетивно-
то. Външната ситуация тук е уловена така, както бе 
развита от Марко: жените отиват на гроба, намират 
камъка отместен от входа и влизат вътре. Сега обаче, 
пред тях не се изправя внезапно никакво духовно съ-
щество. Те търсят тялото на Исус. И колко по-дълго 
те търсят, толкова по-угрижени и неспокойни стават, 
защото не го намират. Всичко това е за тях една нераз-
решима загадка. И когато мъката и възбудата в душите 
им достигат връхната си точка, очите им се отварят за 
присъствието на духовното същество. „И когато бяха в 
недоумение затова, ето застанаха пред тях двама мъже 
с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха 
лицата си до земята. ”

За разлика от описанието на Марко, тук жените 
навлизат по-навътре и по-дълбоко в гроба и прекарват 
в него значително по-дълъг период от време. И сега, не 
ужасът, а плахият угрижен въпрос над празния гроб е 
силата, която освобождава съзерцанието. Движението 
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на душата, което ще повдигне завесата на сетивното 
възприятие, тук е съвсем различно и в една степен по-
близко до съзнанието. По един изненадващ начин, тук 
пред жените застават две ангелски същества; вместо 
„ангелът на Яхве” и „юношата”, сега имаме „двама 
мъже с ослепително облекло”. 

И ние усещаме, че в противоречията между Еван-
гелията няма нищо случайно, а че по един строго опре-
делен закон се напредва от едно Евангелие към друго. 
Сцените на срещата с Ангелите преминават през едно 
толкова логично и последователно преобразяване, през 
една толкова смислена метаморфоза, че ни обвзема 
предчувствието: тук единното и цялостно Евангелие 
ни въвежда в особени тайни чрез езика на противоре-
чията. Това е изразено в още по-силна степен, когато 
ние преминем към Евангелието на Йоан. 

Тук Мария Магдалена идва сама на гроба. Тя вли-
за вътре и го намира празен. Външната завеса отново 
ще се повдигне оттам, до където беше стигнало раз-
витието на предходното Евангелие. Какви чувства се 
раздвижват сега в душата на Мария Магдалена – дали 
тези при земния трус, при отворения гроб, или при 
празния гроб – това не е показано. Ние разбираме, че в 
четвъртото Евангелие имаме работа с изживяване, кое-
то настъпва в един по-късен момент. Мария Магдалена 
напуска гроба без да е била посрещната от Ангел. Ми-
навайки през целия град, тя се отправя към учениците. 
Петър и Йоан тичат към гроба и заедно с нея се взират 
в зейналата паст на празния гроб. Макар и Евангелието 
да не говори пряко за това, именно в смисъла на Йо-
ановото Евангелие е да си представим, че учениците 
са довели изживяването на празния гроб до едно кос-
мическо усилване. Поради земния трус на мястото на 
гроба отново се е отворила дълбока пукнатина, която 
всъщност принадлежала към изравнената още от Соло-
мон пра-бездна в облика на града Йерусалим. И така, 
учениците се взират не само в празния гроб, но и в една 
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ужасяваща бездна. По един безподобен за човечество-
то начин, те изживяха „стоенето на прага”. После, в 
пълна безпомощност те напускат това място. Мария 
Магдалена остава сама на гроба. Сега ние трябва да 
се замислим върху обстоятелството, че се намираме в 
един значително по-късен момент на събитието. Мария 
Магдалена плаче. Сълзите, които тя пролива сега, не 
бликат от ужаса, от удивлението, или от недоумението. 
Тя плаче, понеже цялата е отдадена в тъгуваща любов 
по Онзи, който бе изтръгнат от нея. Всички чудеса и 
загадки, настъпили подир обедните часове на Разпетия 
петък събуждат неопределени, обаче космическо-ве-
личави предчувствия, по силата на които пред душата 
на Мария Магдалена застава в неподозирана яснота 
величието на Този, който е преминал през смъртта. И 
колкото повече долавя тя величието Му, толкова по-
преизобилна става любовта ù. Тази любов е, която от-
ключва душевните очи на Мария Магдалена. Докато 
нейният физически поглед е забулен в сълзи, пробужда 
се духовният поглед и тя възприема двете фигури. Те 
обаче са различни от тези, които описва Евангелието 
на Лука. Мария вижда двама Ангели в бели дрехи, сед-
нали там, „гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм 
главата и друг откъм краката”. След като не намира ни-
какви следи от любимото тяло, дава й се– чрез духов-
ното изживяване – едно празнично ясно и съзнателно 
упътване за това, къде е Той всъщност. Двамата Анге-
ли ù казват: „Жено, защо плачеш?” В този миг, когато 
за да отговори тя събира и овладява своето съзнание, 
изживяването ù напредва с нова и решителна крачка. 
Тя се обръща и вижда една фигура да стои пред гроба, 
там където се простира градината на Йосиф от Арима-
тея. Тя не познава, че това е Исус. Този, който стои вън, 
тя приема за градинаря. Мария Магдалена го запитва 
дали не знае къде е отнесено тялото на Исус. И тогава 
Исус произнася точно същите думи, които преди това 
бяха казани от Ангелите: „Жено, защо плачеш?”
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Особено важно е, тъкмо на това място да про-
явим дълбоко-интимно разбиране в отделните осо-
бености на тази свръхсетивна сцена. Нито Ангели-
те, нито Възкръсналият говорят в човешки думи. В 
човешки думи ще се възпроизведе само това, което 
вътрешното ухо долавя душевно. Думите, които в 
действително се изговарят, възникват дълбоко отвът-
ре. Едва след като „обезсловим” човешките думи, ние 
можем да се надяваме, че ще се вживеем в сферата на 
вътрешното ухо, от където те произлизат. В Еванге-
лието на Йоан именно от вътрешното вслушване във 
въпроса на Ангелите възниква новата духовна среща, 
чрез която Мария Магдалена става първата носител-
ка на същинското Великденско възприятие. Фигурата 
отвън пред гроба, тъй да се каже, взема думите от ус-
тата на Ангелите. 

Съществено и важно е, че силуета, който Мария 
Магдалена вижда в продължението на общуването с 
Ангелите има несъмнено очертанията на един човек. 
Когато Евангелието казва, че тя го е приела за гради-
наря, ние не трябва да си мислим, че тя се е измамила. 
Исус ù се явява именно като градинар. Когато предс-
тавяха Възкръсналия като градинар, художниците на 
Средновековието, всъщност сполучливо възстановя-
ваха онази имагинация, която беше застанала пред ду-
шата на Мария Магдалена. Един дълбок и необозрим 
смисъл се носи над така възприетия душевен образ: 
Възкръсналият е наистина градинарят на една нова 
градина, сеячът и покровителят на едно ново Земно 
израстване. 

Възприемането на градинаря позволява на лю-
бещата душа да съживи своя копнеж. Може би този, 
който ù се явява, ще успее да върне изгубения. Все 
още любовта ù към Христос налива очите със сълзи. 
Но сега същата тази любов просветлява душата ù. В 
мига, когато чува името си, тя разбира, че този, който 
стои пред нея във Великденската градина, е Христос. 
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Тя действително намира този, който беше откъснат 
от нея. Тя протяга ръце, за да Го прегърне, но сега я 
пресрещат строгите дими: „Noli me tangere”, „Не се 
допирай до Мене!” Великденската мистерия още не е 
изпълнена. Това, което се случва на гроба, се намира 
още в „предверието” на същинското и завършено Ве-
ликденско събитие. Възкръсналият ще бъде изживян 
в Неговото пълно духовно-телесно откриване една то-
гава, когато външните сцени привършат и в кръга на 
учениците започнат дълбоките вътрешни сцени. 

Евангелието на Йоан придвижва напред вели-
колепната метаморфоза за Великденската прелюдия, 
която се разигра на гроба. Многозначителните и обо-
гатени преобразувания на срещите с Ангелите, както 
ние ги възприемахме през първите три Евангелия, тук 
завършват. След ужаса на земния трус, след удивле-
нието пред отворения гроб, след плахия, недоумяващ 
въпрос пред гледката на празния гроб, сега сълзите 
на любовта са тези, които пробуждат свръхсетивното 
зрение в душата на Мария Магдалена. Тези сълзи на 
любов и копнеж са, които освобождават видението и 
които формират прехода от ангелското предверие към 
същинския Великденски храм. 

4. Относно Йерархиите

Всеки от евангелистите описва ангелските същества, 
които се явяват на жените при гроба, по един характе-
рен и различен начин. И ние не трябва да смятаме, че с 
„ангелите на Яхве” при Матей, с „юношата” при Мар-
ко, с „двамата мъже” при Лука и с „двата ангела” при 
Йоан се има предвид – по един произволно вариращ 
начин – един и същ свръхсетивен елемент. Евангелис-
тите остават верни дори и по отношение на ангелските 
имена, които се употребяват в сцените на гроба. 
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При Марко „юношата” се явява и втори път, при 
това преди Великденските събития; така и Лука говори 
още веднъж за „двамата мъже с бели дрехи”, но след 
приключването на същинските Великденски сцени. 

От Марковото описание на залавянето в Гетсима-
ния, ние вече познаваме онзи юноша, който по-късно 
ще се яви на жените при гроба. „И някой си момък 
следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те 
го хванаха. А той като остави плащаницата, избяга гол. 
” (Марко 14, 51). Само поради материалистична преду-
беденост на тази сцена винаги е била схващана по един 
външно-телесен начин. Но тук всъщност е описан един 
свръхсетивен процес, и това става съвсем ясно за този, 
който има жив усет към метаморфозите на цялостното 
Евангелие. Същата фигура на юношата с бели дрехи се 
появява както в нощта на Страстния четвъртък, така и 
в утрото на Великдена, макар и на различен емоциона-
лен фон. 

Лука ни показва повторно двамата мъже с бели 
дрехи, но не в Евангелието, а в Деяния на апостоли-
те, при Възнесението на Христос. Когато Христово-
то Слънце се затуля от облака и се скрива за очите на 
апостолите, тези двама мъже застават там и казват: 
„Галилеяни, защо стоите та гледате към Небето?” В 
утринната зора, която предхожда изгрева на Възкресе-
нието, двамата „мъже” се явяват на жените. Щом това 
Слънце отново се скрива, те се явяват на апостолите. 

През метаморфозите на гробната сцена от първо-
то до четвъртото Евангелие, ние преминаваме по един 
ясно разграничим път: от външните събития на земния 
трус към вътрешността на гроба. Всичко това означава 
също и една напредваща градация, една последовател-
ност, стига ние да се проникнем от четворността на ан-
гелското явление и от съдържащите се в него привидни 
противоречия. 

Според Матей жените изживяха един свръхсети-
вен образ, който им се откри от природните царства, 
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от подвижното царство на елементите. В земния трус 
тях ги пресрещна една свръхмогъща духовна сила. 
Това е една степен от онова свръхсетивно изживява-
не, което вече бе играло важна роля в религиозната 
история на човечеството, а именно в откровението 
при Синай, което се даде на Мойсей при извеждането 
на народа от Египет. Първичната Божествена мощ, ко-
ято говори на Мойсей, беше такава мощ, която власт-
вува в процесите на една вулканична природа. На Си-
най Бог говори от земните трусове, от огъня и димния 
облак, от мълнията и гърма. В утрото на Великдена, 
Ангелът на Яхве се обръща към жените от същите 
тези сфери. Продължим ли нататък през двете средни 
Евангелия, към описанието на Йоан, ние виждаме как 
Мария Магдалена съзира в гроба истинските образи 
на двама Ангели. Веднага след това, при Йоан, следва 
метаморфозата на душевното изживяване в една втора 
духовна среща: двойката Ангели се сменя от човеш-
ките очертания на градинаря. Тръгвайки от висшите 
йерархични сили на първото Евангелие, сега ние сти-
гаме до Ангелите и накрая до самия човек. Всъщност 
описанията, които ни дават четирите Евангелия за 
сцената на гроба, ни водят през степените на опреде-
лени йерархични царства до първообраза на човека. 

В степенуваните нагоре Ангелски Йерархии, ко-
ито продължават над камъни, растения, животни и 
човеци, следващата степен над човека е тази на Анге-
лите. Ангелите са онези йерархични Същества, които 
стоят веднага над човека. Тяхната задача е да насочват 
съдбите на отделните човеци. Всеки човек има свой 
Ангел. Но човек може и да се затвори за Божествено-
то ръководство, което чрез Ангела иска да действува в 
неговата съдба. Той може също да се отчужди от своя 
Ангел и така да навлезе в погрешен път. Над сферата 
на Ангелите е тази на Архангелите. Като едни реални 
духове на народа, те имат задачата да ръководят на-
родите. Всеки народ има свой индивидуален „гений”, 
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който би желал да придаде смисъл на съдбата му. 
Следващата йерархична степен е тази на пра-силите 
или на Архаите. Те са духовни сили, които ръководят 
не само отделни човеци, не само отделни народи, но 
цели епохи. Тяхна задача е да внасят всеки път нови 
тласъци и импулси в развитието. Те се намесват рево-
люционно, причинявайки нови тенденции и нови дви-
жения в историята на човечеството. Настъпи ли една 
нова епоха, чрез това се известява дейността на един 
нов Дух на времето, на една нова начална сила, коя-
то освобождава нейните процеси. Архаите са волеви 
подмладяващи Същества, които внасят в света винаги 
нещо ново, свежо, неупотребявано. Над равнището на 
тези млади, начални сили, ние имаме Властите (Еску-
зиай), Духовете на сътворяването, които Старият За-
вет нарича Елохими. Те са духовни сили, които дейс-
твуват формиращо и творчески в природното царство. 
За тях ни говори и Библията в първите си редове, за-
щото именно чрез тяхното пластично и творческо въз-
действие нашата Земна планета навлезе в сегашното 
си физическо Битие. Най-могъщият всред Елохимите 
е Яхве, Божеството на Стария Завет, което се откри на 
Мойсей всред мълниите и грохота на Синай. 

Четворността на Великденските Евангелия ни 
води през различни описания на срещата с Ангелите, 
през сферите на Власти, Архаи, Архангели и Ангели, 
надолу към сферата на човешката фигура, на човешко-
то същество. Светът на Елохимите стана видим за нас 
под образа на земния трус, който Евангелието опис-
ва като един сноп от мълнии, наречен още „ангелът 
на Яхве”. Под образа на юношата, който при Марко 
се явява на жените, ние сме пренесени в сферата на 
Архаите, на младенчески-новите импулси в съдбата на 
човечеството. 

С поглед към великия ход на историята, ние бих-
ме могли да кажем: изживяването на жените в утрото 
на Великдена – според описанието на Матей, съот-

28. Трите години
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ветствува на степента на Мойсей; според Марковото 
описание – на степента на Илия. От този планински 
връх Хорив-Синай, където някога Мойсей прие Бо-
жественото откровение от сферите на бушуващите 
елементи, от тук също и Илия изживя могъщия щурм 
на елементите. Обаче Бог не се обърна към него нито 
в земния трус, нито в огъня, нито в мълниите. Илия 
не намира вече Бога там, където Мойсей можеше да 
го намери. Той трябва да се вслуша в една по-вътреш-
на сфера. „Вихрушката”, чрез която Бог му говори, 
съдържа един интимен тон, който нараства в душата 
му едва тогава, когато върху нея заработят подмладя-
ващите сили на Архаите, „Духовете на личността”. И 
така, Илия се приближава към своята епоха като едно 
превърнато в човек праначало, като един огнен душе-
вен сигнал. 

С „двамата мъже в бели дрехи”, за които говори 
Лука, ние навлизаме в сферата на Архангелите. Три-
мата мъже, които навремето посетиха Авраам като 
носители на Божието послание бяха – според старите 
предания – архангелите Михаил, Гавраил и Рафаил. И 
накрая – чрез двамата Ангели в Евангелието на Йоан, 
за човешкия свят се разкриват същинските Ангелски 
същества. И когато Евангелистът Йоан ни позволява да 
усетим как думите на Ангелите прозвучават като ехо, 
изречени сега от градинаря, той всъщност ни смък-
ва от Йерархиите долу, в един земен план, който е и 
най-долната йерархия на човека. Дори и само в пре-
людията на Великдена, в евангелското въведение към 
същинската Великденска история, както то ни е пока-
зано в чудната композиция на цялостното Евангелие, 
ние оставаме потресени от размаха на Великденската 
мистерия. Сферата на Великдена напредва от Космо-
са към човека. Духовните сили, разкриващи се навън в 
космическата шир, ни водят крачка след крачка навът-
ре, докато изпълнени с предчувствие, ние се изправим 
пред онази духовна мощ, която иска да живее дълбо-
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ко в човешкия Аз: „Ликува в блаженство въздушният 
кръг на Земята. ”

Противоречат ли си впрочем четирите Евангелия? 
Кое Евангелие има право? Всяко от тях има своето пра-
во. При това не е вярно, че с различни думи и имена 
те възпроизвеждат едно и също ангелско събитие. Ако 
ние се вслушаме в техния четворен език, той ще ни 
открие, че колкото повече наближаваме гроба, ние пре-
минаваме през все по-новите концентрични кръгове на 
една духовна сила. Така ние сме доведени до познание-
то да си представим гроба като един вид център, около 
който са разположени по-тесни и по-широки свръхсе-
тивни кръгове. 

Срещата с човешката фигура на градинаря е въз-
можна едва в най-дълбокото им духовно средоточие. 
Първообразът на човека се приближава и застава пред 
душата, формирайки прехода от въвеждащото ангелс-
ко изживяване към пълното сливане с Възкръсналия. 
Следващите концентрични кръгове са тези на Ангели, 
Архангели и Архаи. Най-външният кръг, най-външни-
ят огнен обръч, през който трябва първо да се проник-
не, е този на Властите. Принадлежащите на Христос 
йерархични същества, са събрани и подредени около 
гроба. И този гроб е заобиколен не само от рухналите 
на земята стражи, но също и от светлинните сфери 
на небесните войнства. Както ангелските сфери – тъй 
достъпни за безхитростните пастирски сърца – бяха 
разлети около яслите във Витлеем, така те са съзер-
цаеми за покъртените души на жените и сега около 
гроба на Голгота. Само че тук коледната миловидност 
е изтласкана от една висша космически-борбена сери-
озност. Започва се драматична мирова битка. Портите 
на ада ще бъдат разбити; смъртта – преодоляна. Една 
победоносна сила се свързва със Земното битие и де-
лата ù проблясват както в космическия Всемир, така и 
в най-интимните дълбини на човешкото същество. 
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5. Възкръсналият и Ангелите край гроба

И четирите Евангелия започват описанието на Велик-
дена с изживяванията на жените край гроба. Но това 
е само онова ангелско предверие, което трябва да се 
премине преди да навлезем в храма на същинското Ве-
ликденско изживяване. В своя пълен смисъл, срещата с 
Възкръсналия започва там, където – като носители на 
Великденското изживяване – учениците смениха жени-
те. Тук трябва да разберем и загадъчния контраст, който 
възниква при срещата с Възкресението у Мария Маг-
далена и у Тома. Мария Магдалена е отхвърлена навън 
още в градината на Йосиф от Ариматея: на нея не е раз-
решено да докосне Възкръсналия. Седмица по-късно в 
Ценакулума, Христос се обръща към Тома: „Дай ръка-
та си и я тури в ребрата Ми”. Изживяването на жените 
представлява само един подготвителен етап. 

Проникнем ли обаче още по-навътре в образите 
на Великдена, ние постепенно разбираме: това, което 
жените изживяват, то също носи в себе си Христовото 
триумфиране; те изживяват не само ангелското обкръ-
жение, чрез него те се срещат направо с Възкръсналия. 

За да изясним това, необходимо е още веднъж да 
разгледаме сцената от Евангелието на Марко, в която 
образът на юношата се появява за пръв път. Преслед-
вачите, които в Гетсимания искаха да сложат ръце над 
Исус посягат първо към юношата. Но веднага с ужас 
разбират, че държат в ръце само дрехата му; той са-
мият им се изплъзва. Всичко това ни загатва за един 
свръхсетивен процес; схванем ли го правилно, той 
ни разкрива важни подробности в преобразяванията 
на Христовото Същество. В четвъртък вечерта – след 
измиването на нозете и прощалната вечеря – тясното 
сцепление между Христос и Исус започва бавно да се 
разпада. Божественият Дух се готви да напусне чо-
вешката обвивка, в която беше обитавал три години. 
Великата саможертва на Христос за Земята навлиза в 
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един нов стадий. И когато Христос казва на ученици-
те: „Вземете, това е Моето тяло, това е Моята кръв”, 
душата Му беше вече заета с начеващия жертвен про-
цес. Него самият гонителите и враговете не успяха да 
хванат. След като в пълната самотност на Гетсимания 
Христос изпи чашата докрай, Той тръгна по своя собс-
твен път. След своето човекоставане Той беше подгот-
вил и следващата си крачка: отдаването си на Земята. 
Той се свърза с цялото Земно битие, разпростря се вът-
ре в нашия тукашен свят. 

Враговете можаха да уловят само човешката об-
вивка, в която Христовото Същество живя три години. 
В описанието на Марковото Евангелие, това се разкрива 
като една внезапно блеснала имагинация. В образа на 
юношата, от когото враговете задържаха само дрехата, 
ние разпознаваме самото Христово Същество. Или ка-
зано по-точно: чрез тази особена транспарентност на 
юношата, за нас става видим самият Христос, който за-
ради човечеството понесе жертвената смърт. Пред съ-
зерцаващите погледи на събраните в Гетсимания човеци 
се явява едно Същество от Йерархията на Архаите, кое-
то бе най-тясно свързано с Христос, обаче това Същес-
тво не би било видимо, ако самото то не беше достъпно 
и отворено за самата Христова мистерия. Така е също и 
във Великденската история. Възкръсналият не се опо-
вестява направо в своя същински духовно-телесен об-
лик, обаче жените го възприемат в различните стадии на 
своето изживяване: Той им се открива чрез една различ-
на ангелска транспарентност. Дали им се явява Ангелът 
на земетресението, или юношата, или двамата мъже в 
бели дрехи, или пък двамата Ангели откъм главата и 
откъм нозете: това е все Възкръсналият. Съзерцавани-
те свръхсетивни същества достигат своята най-голяма 
транспарентност там, където Йерархиите проникват в 
човешките форми. Градинарят е също един образ, над 
който трябва да се медитира. Мария Магдалена постиг-
на това в мига, в който се чува призована по име. От 
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този миг Възкръсналият се открива непреиначен в своя 
истински облик. Наред с това обаче, важно е да Го пре-
дусещаме и с душите на жените: зад ангелските образи. 
Това, че Ангелът на Яхве се изявява в своята колосал-
на земетръсна мощ, идва да ни покаже: Възкръсналият 
се готви да се превърне в Новия Земен Дух. И когато 
в същото Евангелие, в което жените изживяха Ангела 
на земетресението, Възкръсналият казва: „Даде ми се 
всяка власт (гръцки: Екскузиаи) на Небето и на Земята”, 
Той всъщност позволява да бъде разпознат като Онзи, 
който чрез Ангела на Яхве поставя пред жените самата 
същност на Властите, самата степен – Екскузиаи. Сами-
ят Христос е също и юношата: чрез Неговото Възкресе-
ние в остарялото мироздание се влива могъщият импулс 
на подмладяването. От друга страна, в Евангелието на 
Лука и Йоан са дадени само тихите и интимни страни 
на Христовата природа. 

Ние бихме могли да осветлим тези наши разкри-
тия и чрез един поглед в историята на живописта. Как 
изобразяваха художниците събитието на Великдена? 
Включително и до късното Средновековие се пресъз-
даваха изключително такива картини, които показваха 
как Възкръсналият разбива гроба и как победоносно 
се устремява нагоре. Би било глупост дори и едно ни-
щожно съмнение в красотата и религиозната стойност 
на такава картина. Въпреки това, все някога ще трябва 
да се издигне и възгледът, че ние се нуждаем също и от 
съвършено нови творби на изкуството като едно ново 
символно оповестяване на Великденското послание. 
Образът на излизащия от гроба Христос е достоверен 
само от гледището на Матей; този образ включва и ме-
диума на Ангела, който разбива гроба. Всъщност, това 
е едно твърде откъслечно представяне на Великдена. 

Парадоксално е, че столетията, които не прите-
жаваха никакво разбиране за космическата страна на 
Христовото Възкресение, пресъздадоха такива велик-
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денски платна, които се опираха на космически пре-
дизвикания земен трус. Дори и до ден днешен изобра-
зяването на политналия нагоре и с великденско знаме 
в ръка Христос, е нещо непонятно, догматично, едно 
„чуждо тяло” в съзнанието на хората и по-скоро пречи 
във вникването на фактите за Великдена. Субстанци-
алната сила на Възкръсналия е насочена не отдолу на-
горе, извън Земята, а отгоре надолу, към Земята. Само 
в изключително редки случаи Великдена е изобразяван 
в смисъла на Лукановото и Йоановото Евангелие: нап-
ример – Емаус – сцената на Рембранд, където Възкръс-
налият седи с двамата ученици на масата и изглежда 
като сноп от светлина. Но тук следва да споменем пре-
ди всичко класическото платно на Рафаел – Великден-
ската сцена на генисаретския бряг, която е възникнала 
като модел за един ватикански килим и която сега се 
намира в Лондонският Алберт-музей. Мисълта за Ве-
ликдена ще бъде доведена до едно мощно усилване, 
ако възникнат картини, вдъхновени от йерархичните 
гледни точки на Марко, Лука и Йоан. Особено от ас-
пекта на Йоановото Евангелие трябва и неизбежно да 
се инспирират нови художествени платна, защото това 
Евангелие се прониква от появата на градинаря, от въз-
становения облик на човека. 

6. Сфери на озаряващото спомняне

В докосването до сферата на Възкръсналия – доколко-
то тя може да бъде намерена в нашата собствена същ-
ност – ние сме подпомогнати от едно извънредно цен-
но и конкретно упътване в Евангелието на Лука. Наред 
с всичко друго, което двамата мъже в бели дрехи казват 
на жените, стоят и тези думи: „Спомнете си, какво ни 
говореше, когато беше още в Галилея”. Това изисква-
не е едно голямо углъбяване и задълбочаване на онова 
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поръчение за Галилея, което в първите две Евангелия 
жените получиха от Ангелите. Вместо да призоват 
учениците към Галилея – би могло да се помисли, че 
тук става дума за един външен пейзаж – те самите са 
насочени към сферата на спомнянето: те са длъжни 
още веднъж да си припомнят галилейския път, който 
изминаха с Исус, да се замислят върху думите, които 
Той им каза там. Когато Лукановата среща с Ангелите 
приключва, за жените се казва: „И спомниха си думите 
Му и се върнаха от гроба. ” (24, 8). 

На пръв поглед изглежда, сякаш жените са раз-
вълнувани от внезапно бликналите думи на Ангелите, 
и от това, че в действителност всичко, което е станало, 
е било предсказано от Христос. Обаче тук се крие една 
много по-дълбока и интимна тайна: чрез свръхсетив-
ното изживяване през утрото на Великдена е пробуде-
на силата на спомнянето като един орган на душата; 
сферата на спомена е разкрита и предоставена за съ-
зерцание на духовните тайни. 

Това, че ние хората притежаваме дарбата да си 
спомняме, това, че носим в себе си една съкровищница, 
от която можем отново да извеждаме дори безвъзврат-
но отдадени на миналото наши житейски опитности, 
всичко това е едно огромно чудо, което ние не съзнава-
ме в пълните му размери. И въпреки това ние правим 
всичко възможно, за да покварим това съкровище. Чрез 
развитието и поощряването на „главовото” мислене, 
на механичната мозъчна памет дълбоко вкоренената и 
всеобхватна сила на спомнянето е изтласкана встрани. 
В говоримия език „наизустяване” също е една плитка и 
неизразителна дума пред „спомняне”. 

В човешкия житейски път ние имаме ясно призна-
ци за ролята, която играе спомнянето в нашата съдба. 
Към това принадлежи и широко известният факт, че в 
напредналата възраст, тогава когато човек вече страда 
от празноти в паметта, настъпва едно истинско съжи-
вяване на спомените, включително и на тези от детст-
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вото. Сякаш с приближаването на смъртта спомнянето 
все повече се отделя от оковите на физическата мате-
рия. За нас обаче това се превръща в едно загатване 
за всичко, което имаме да изживеем след смъртта. В 
дните непосредствено след смъртта, човекът е обгър-
нат от величествената панорама на своите спомени. 
С освободения поглед на своето спомняне, той вижда 
всичко, което е изживял през току-що приключилия си 
живот; вижда го да стои пред покъртената душа в една 
величаво-драматична яснота и реалност. 

От всичко това ние сме длъжни отново да разбе-
рем и оценим какво неизказано велико чудо носим в 
нашето същество: силата на спомнянето. 

Мотивът на устременото към Духа спомняне иг-
рае малка, но съществена роля в Лукановата Великден-
ска история. Изглежда така, сякаш Ангелите, двамата 
мъже в бели дрехи, разпалват в женските души споме-
на за една особена светлина. Припомнянето на Христо-
вите думи е нещо повече от едно обръщане назад към 
миналото. То се озарява от светлината на настоящето. 
С жените е така, сякаш в настоящия миг те се докосват 
до едно същество, застанало пред тях. 

Така стоят нещата и с двамата ученици по пътя за 
Емаус. Споменът се разгаря в техните души. Образът 
на стремителните и загадъчни събития от последния 
ден е разкървавен от една гореща болка. Но също и при 
тях споменът добива характер на едно непосредствено 
изживяване; сякаш някой минава покрай тях и говори 
с тях. Казаното от този присъединил се към тях тре-
ти човек прибавя нещо към техния болезнен спомен: 
и това са думи от Светите писания; самите Христови 
думи отварят очите им. И най-после край трапезата те 
за миг добиват пълното зрение да съзерцават самия 
Христос. 

В силата на спомнянето действува една вътрешна 
възможност за съзерцаване. Днес тази сила изглежда 
на пръв поглед като остатъчен продукт от някогашно-
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то ясновиждане. Но в същото време тя е зародишът на 
едно ново съзерцание. Ако я развиваме и упражняваме 
правилно, ние бихме могли да станем зрящи в свръх-
сетивния свят. Някога това ще бъде важно за нашия 
съвместен живот с починалите. От само себе си се раз-
бира, че този човек, който тъгува за близки покойници, 
живее в общи спомени, които го свързват с тях. Ако 
това стане предмет на едно съзнателно, добросъвестно 
обучение, постепенно споменът ще добие силата да ни 
води към неочаквани, а може би и към постоянни сре-
щи. Чрез вътрешно-подсиленото спомняне земният чо-
век има възможността да призовава любимите души от 
отвъдния свят. Така спомнянето може да се превърне в 
една сила на могъща духовна трансмисия. 

Тук е ключът към разбирането на най-важните 
Великденски изживявания на учениците през първите 
40 дни. Когато те бяха събрани в Ценакулума, потъна-
ли в грандиозното припомняне за трите години, върху 
тяхното съзнание отново се изляха определени думи 
и действия на Господа, но така живо и стремително, 
сякаш току-що бяха изговорени или извършени пред 
тях. На времето те проспаха всичко, сега всяко отделно 
припомняне беше като едно пробуждане, което мълни-
еносно озари душите им. Именно поради това очите 
им се вдигнаха към Възкръсналия. Силата на истин-
ското спомняне го призова сега в тяхната среда. Ста-
на така, сякаш Той им говореше припомнените дела в 
една нараснала духовна сила. Чрез Него паметовото 
съкровище нарасна от обхвата на настоящето към све-
та на Откровението. 

В сферата на озаряващия спомен от особена важ-
ност е един мотив, с който ние се срещаме в разказа за 
Емаус: а именно, когато двамата ученици имат чувст-
вото, като че ли един друг върви между тях. 

Това изживяване за една съпровождаща фигура в 
собствената душа, която идва от духовния свят, някога 
ще придобие всеобщо човешко значение. 
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Има два вида изживявания за двойник. Единият 
е класически представен в Гьотевия „Фауст”. Там ние 
виждаме Мефистофел като един мрачен двойник, кой-
то носи за човека заблуда в лабиринта на живота. Но 
ако все пак човек е обърнат към Божественото, той по-
някога ще успее да почувствува и светлият двойник до 
себе си за него усещането ще бъде такова, сякаш той 
вижда собствения си Ангел. 

Класически израз на изживяването за ангелски 
двойник ние намираме в старозаветната легенда за То-
бия. С помощта на Архангел Рафаел, Тобия можа да 
продължи спокоен и уверен по своя път. 

За в бъдеще тази светла фигура, която придружава 
човека, ще бъде все по-достъпна и по отношение на 
Възкръсналия. В Равена се намира красивата и стара 
църква „Св. Аполинарий”. Високите стени на средния 
ù купол са заети от евангелски мозайки. В повечето от 
изобразените сцени виждаме Исус наред с един друг, 
който в бяла дреха стои зад Него. Така по един особен 
въздействуващ начин, ние сме пренесени в утрото на 
Великдена край Ангелите на гроба. 

Тайната на Великденския двойник прозвучава 
накрая и в думите, които Възкръсналият казва на Пе-
тър край галилейския бряг: „Когато беше по-млад, ти 
сам се опасваше и ходеше където си щеше, но когато 
остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва 
и води, където не щеш. ” (Йоан 21, 18). 

Чрез добросъвестни грижи и въодушевеност тъ-
чащите сили на спомнянето постепенно ще се концен-
трират, от тях ще възникнат възприемателни органи 
за духовния свят, който шепне на човека, както в не-
посредственото настояще, така и в предчувствията за 
бъдещето. Спомнянето ще формира отново гласа на 
съвестта у човека. Докато предишната инстинктивна 
съвест наред с центрирания назад спомен въздейст-
вуваше предимно в разпознаването на извършените 
грешки, новородената съвест ще бъде един орган на 
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придружаващата човека спасителна мощ. Пробудената 
за Духа съвест ще осигури на човека едно трайно об-
щуване с Ангела от Великденското утро, а чрез него и 
с Възкръсналия. Възкръсналият Христос ще се открие 
като истински господар на човешката съдба, а „другия”, 
който върви пред човека, опасва го и го води, ще бъде 
възприеман като десницата на Христос. Едва ли онзи, 
който стигне до такова изживяване, ще преживее една 
по-лека съдба. Обаче щом той се научи – при цялата 
си извоювана самостоятелност и свобода – да следва 
десницата на своя Ангел, той ще постигне сила и си-
гурност да понесе и надмогва дори и една тежка съдба. 
Това постоянно „присъединвяане” към Великденския 
факт става истински извор на утешение; Възкръсналия 
Христос – наш „утешител в земното съществувание”. 

С това не трябва да мислим, че нашите спомени 
са просто само една част от нашето същество, с която 
разполагаме единствено ние. Те са едно проникване на 
Божествени сили в нашата човешка природа. Всъщ-
ност дори и приживе, книгата на нашите спомени е уп-
равлявана от сферата на Архангелите. Тези същества, 
към които принадлежат и „двамата мъже в бели дре-
хи”, владеят онази сфера, към която и ние се стремим 
чрез нашето спомняне. Към това се прибавя и фактът, 
че превръщайки нашето спомняне в молитва и упраж-
нявайки душата си в закономерно навлизане в свято-
то съдържание на изживяването, ние постигаме тази 
власт, да привличаме към себе си помагащите ангелски 
сили и чрез тях постепенно да се издигаме до непос-
редственото съзерцание на Възкръсналия Христос. 

Ако приближим до себе си тези тайни, ние отк-
риваме един съществен достъп към сферата на Възк-
ръсналия, и то специално в Лукановото великденско 
настроение. Като ученик на Павел, евангелистът Лука 
е напреднал именно дотам, че насочва тези интимни 
пътища към етерното Христово откровение. И ние на-
пипваме самия пулс на Павлово-Лукановата христоло-
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гия, когато се замислим над онези думи, които Лука и 
Павел, в пълно съгласие изричат в описанията си на 
Светата вечеря и които не са споменати в нито едно 
друго Евангелие: „Това правете за Мое възпомина-
ние” (22, 19). Тези Христови думи в никакъв случай 
не трябва да се разбират в смисъла на повърхностната 
мозъчна способност за запаметяване, гръцката дума 
(анамнезис) дълбае много по-навътре в свръхсетив-
ното човешко същество от думата „спомен”. По-скоро 
изречението би трябвало да гласи: „Правете това за уп-
ражняващо спомняне на Моята същност”. „Анамнеза-
та” за Христос трябва да се упражнява и тайнството 
на хляба и виното е формата, която това упражняване 
следва да спазва. Поради каква причина възпоминани-
ето за Христос трябва да се упражнява? Защото чрез 
това Христос намира възможността да се приближи 
съвсем интимно до човека. Този човек, който следва 
буквалните думи от „Святата вечеря”, си припомня 
Възкресението Христово само приблизително и „пок-
рай”. Цялото четене на Евангелието трябва да става 
за Негово „възпоминание”, тоест за Неговото реално 
спомняне. Който действува в този смисъл, той вече не 
е сам. Тъкмо сега в живота се внася сакраменталната 
възможност да се усеща Възкръсналия като личен во-
дач и утешител. 

7. Телесното възкресение

Ние виждаме, че с помощта на великденското 
вглъбяване, можем да проникнем в сферата на Възк-
ръсналия Христос. Това вглъбяване е образно предаде-
но в прехода от външната сцена към вътрешно изживе-
ните процеси в Ценакулума. В цялостната постановка 
на Великдена, както ни го описва Евангелието на Лука, 
владее един поврат от вън към вътре. Този поврат се 
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извърши още при Марко и напредва през средните 
Евангелия, за да стигне до истински сърдечните сцени 
на Йоан. Евангелието на Йоан обаче ни дава да разбе-
рем как от интимното пространство на душата накрая 
отново сме изведени към брега на езерото, към неговия 
открит простор, как сферата на Възкръсналия – след 
като бе заключена в тихия храм на молитвената вглъ-
беност – се излъчи мощно в зоната на Космоса. В пос-
ланието на Лука вътрешните сцени накрая се вливат в 
същия растежен процес навън: след тихото и предано 
упорство на учениците през 40-те дни, те застават пред 
Възнесението, пред задачата да израснат и нахлуят с 
Възкръсналия Христос в дълбините на Космоса. 

Мистерията на Христовото телесно Възкресение 
пронизва всички великденски сцени край гроба, вклю-
чително и Йоановата сцена на галилейския бряг, както 
и изживяването на Възнесението от планинския връх. 
Тази мистерия ни извежда над всякакво уединение и 
вглъбеност, но дори и в сферата на една вглъбеност, 
тя е източникът на онази космическа експанзия, коя-
то накрая Евангелията ни разкриват и която – освен 
за един душевен Великден – ни дава предчувствия за 
един Земен и Световен Великден. 

Учениците изживяха Възкръсналия не само като 
една астрално-душевна същност, така както в онези 
времена все още неизброимо много земно-въплътени 
човеци можеха да се срещат със своите мъртви. Възк-
ресението е нещо повече от безсмъртието. Ако истинс-
кото значение на „трите години” лежеше в инкарнаци-
ята, в действителното „влизане в плътта” на висшето 
Божествено Същество, то Възкресението на Христос 
бе длъжно да извоюва победа над смъртта, над „плът-
та”, над физическото тяло, което беше станало него-
во обиталище. Как бихме могли да си представим ние 
„възкресението на плътта”?

В процеса на смъртта при всеки човек се разигра-
ват необозримите тайни на неговата телесност. Смърт-
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та е нещо повече от простото разлагане на физическото 
тяло. Наистина, след последния си дъх човек съблича 
дрехата на своето тленно, земно тяло. Обаче в онези 
форми на живот и съдба, в които сега навлиза, той е 
следван като една сянка от последействието на цялост-
ните отношения, които той е имал по време на земния 
си живот към своето тяло. В зависимост от това до-
колко скрепен е бил той със земно-материалното, сега 
болезнено-отсъствуващата телесна сфера помрачава 
този постепенно овладяван свят. В зависимост от това 
обаче, доколко човек през живота си е бил господар 
на материята и на проявяващите се в нея страсти, той 
пренася и след смъртта си една сияйна сила, с която 
пронизва околния мрак. Онова извоювано в живота мо-
гъщество на Духа над материята не изчезва. Ако преди 
смъртта си той е бил свързан с преходно-земния свят, 
сега той попада в оковите на една безпомощна отвъд-
ност, липсва му сияйната сила да преодолее тъмната 
пропаст и в съюз с живите земни човеци да участвува в 
битката на светлината срещу мрака. Но колкото повече 
човек е овладявал в живота си силата да разграничава 
Духа от материята и вечното от преходното, толкова 
по-слабо може да го ужаси сега тази пропаст. Макар 
и да не е жив, извън тялото, той успява да действува в 
сферата на телесното, стига да открие на Земята души, 
които да му се предоставят като обекти за подобно 
въздействие. Така душите, които след смъртта по ед-
накъв начин „отхвърлят” земното тяло, се различават 
според степента на една скрито покълваща в тях те-
лесна потенция. Чудото на Великдена, на Христовата 
победа над смъртта се състои в това, че тук Един прек-
рачва прага без мрачната стихия на смъртта да понижи 
нещо от победната му духовна власт над материята. В 
продължение на три години Божествения Христов Аз 
проникваше все по-дълбоко в земната телесност. Пос-
тижението на трите години беше в това, че Христос 
изцяло, безостатъчно преобрази и одухотвори мърт-



448

вата материя. Онова властно, повеляващо над смърт-
та величие, с което той пристъпи пред гроба на Лазар, 
с което очисти Йерусалимския храм, Му остава при-
също и след часа на Голгота. Той сподели смъртната 
съдба на човека, отдавайки като жертва тленното тяло 
на кръста. Тук Той се откри на учениците с една толко-
ва елементарна веществена сила, превъзходството на 
Неговия Дух над материята беше така огромно, щото 
те трябваше да повярват, че Го възприемат с техните 
телесни сетива. Но тялото, което застана пред тях, не 
беше едно тяло, което да е разбираемо в земен сми-
съл, не беше едно земно-понятно тяло; въпреки това те 
забелязаха в свръхсетивната фигура на Възкръсналия 
онова огнено могъщество, с което Той присъствуваше 
също и в света на земната материя. Смъртта беше пре-
одоляна и то с такава интензивност, че на учениците се 
откри граничната зона, в която духовното може да из-
лъчва от себе си, да създава и да поражда материята. 

След полагането на физическото тяло в гроба, за 
кратко време около човека остава една обвивка, която 
поради своето средищно положение между тялото и 
душата, му изгражда и предоставя мост от състоянието 
на въплътеност към състоянието на проникване в об-
ластта на душевно-духовното. Тази обвивка е етерно-
то или жизнено тяло, което по време на земния живот 
задвижва и оживотворява физическото тяло и като не-
видим архитект го моделира и формира до съвършен-
ство. Това етерно тяло, най-долният свръхестествен 
член на човека, е носител на спомените. Вътре в него 
сноват потъналите образи на земните изживявания и 
опитности. Само доколкото физическото тяло е всму-
кало в себе си това етерно тяло, тези образи откъслеч-
но се появяват горе в нашето съзнание. И в мига на 
смъртта, когато плътната земна дреха е свалена, пред 
човека се разгръща величествената и могъща панорама 
на тоталното спомняне. Душата съзерцава в плътната и 
изпъстрена от образи тъкан на своето етерно тяло като 
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в една блестящо осветена сфера. Три дни продължава 
неимоверно дълбокия и всеобхватен прощален поглед, 
докато бъде свалена също и втората дреха, етерното 
тяло – то се разлива в Космоса и се съединява със све-
товния етер. 

Встъпването в душевно-духовната еманация след 
тези три дни представлява едно строго изпитание за 
човека. Едва тук прагът на напълно прекрачен. Гола и 
без никаква обвивка, душата е изправена пред погледа 
на мировото правосъдие. Като в една грандиозна ко-
лизия, тя пропада в неизмеримата пропаст на Битието. 
Съпротивителни сили ù се предоставят само доколкото 
през земния живот тя е извоювала вътрешна сила чрез 
своята свързаност с Бога. Никакъв лъч, никаква свет-
линка не проникват отвън в дълбокия мрак. Това може 
да понесе само този, който може да устои пред себе 
си в най-пълна истинност. Тук разполага със светлина 
само този, който сам произвежда светлина. А който е 
бил окован единствено в земните неща, той потъва в 
безсъзнание и „колапс”. Една „втора смърт”, душев-
ната смърт заплашва сега душата. Ужасяващата мощ, 
която смъртта има над човешкото същество, се навдига 
едва в този миг, когато тя откъсва от душата и нейната 
втора дреха. 

Надмощието на Духа над материята запазва сво-
ята валидност и след смъртта; то се потвърждава и от 
това, че след двете свалени обвивки на душата, физи-
ческото тяло и етерното тяло, в нея остава нещо съ-
ществено, остава самата квинтесенция. Поради това 
човешките същества се различават след като те преми-
нат прага. Глътката от реката Лета, която човек отнася 
със себе си, преминавайки на другия бряг на своето 
тъчащо етерно тяло и заменяйки тоталното спомняне 
с пълната забрава, може да се окаже нищожна капка 
всред пламъците на изпитанието. Но тя може да зап-
рилича и на един лъчист кристал, който носи в себе си 
неунищожимите съставни части на Духа, не само по 

29. Трите години
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отношение на етерните космически сили, но и спрямо 
онази творяща област на телесната потентност, лежа-
ща между етерното и физическото. 

Победоносната мощ над материята и смъртта, коя-
то бе присъща на Христовото Същество, когато то пре-
мина през жертвата на Голгота, беше толкова голяма, че 
тя успя да изтръгне етерното тяло – в което бе прию-
тено цели три години – от разлагащото посегателство 
на смъртта. След великата духовна битка на трите дни, 
победата на Великденското утро се състоеше в това, че 
вместо да бъде отлъчен от смъртта в една далечна и без-
силна отвъдност, Христос остана на Земята чрез пре-
образените в осветляващ кристал етерни сили. И оно-
ва тяло, в което Възкръсналият се откри на учениците, 
беше нещо безкрайно повече от едно етерно тяло. Той не 
би се отскубнал от космически-центробежната тенден-
ция за сливане със световния етер, ако същевременно 
не бе просмукан с формоустойчивата квинтесенция на 
физическото тяло. Тук ние стигаме до най-първичното 
значение на думата „квинтесенция”. „Есенция квинта” е 
един тайнствен свръхсетивно-духовен пети елемент над 
останалите четири елемента, които според древния въз-
глед изграждат физическия материален свят. „Есенция 
квинта” държи и направлява тези четири елемента като 
един формиращ принцип. По този начин ние можем да 
си представим как извоюваното от смъртта етерно тяло 
на Христос в своята неповторима особеност е било пре-
изпълнено от активно-излъчвана творческа сила и от 
една телесно-центрирана тенденция. И все пак тялото, 
което учениците видяха като физически въплътено, не 
беше едно физическо тяло. Духовното тяло на Възкръс-
налия може да се характеризира като етерно тяло, което 
разполага със земната форма на едно физическо тяло, 
или също като едно освободено от смърт и тление фи-
зическо тяло, физическо тяло, извисено до степента на 
жизненото (етерно) тяло. Пред тази най-велика загадка, 
пред това чудо, дадено на Земното битие, нашите чо-
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вешки понятия и думи са само като безпомощни пипала. 
Успеем ли обаче да открием поне началото на едно живо 
разбиране, което единствено духовното дело на Рудолф 
Щайнер е в състояние да ни даде – ние ще напипаме 
Архимедовата точка и цялото ни мислене и познание ще 
изживее един нов, несравним с нищо досега възход. 

Физическите срещи, които изживяха учениците в 
Ценакулума са чудо и все пак не и мираж, който да 
бъде възприет за истина с цената на една жертва на 
познанието. Това бяха свръхсетивни изживявания, из-
тласкани с толкова експлозивна интензивност и сила 
в областта на физическото, щото учениците можеха 
да повярват, че възприемат Възкресението Христово 
със своите телесни сетива. Когато Тома протяга ръце 
към раните на Христос, възприемащата способност 
на неговото етерно тяло нарасна така мощно, че той 
разпозна етерното тяло на Христос до самата грани-
ца на физическото. И когато учениците изживяха как 
Възкръсналият Христос седеше с тях, това беше едно 
продължение и Великденско усилване на събитията от 
Страстния четвъртък. Тогава предусещащите им души 
видяха как Христовата сила проникна в Земната ма-
терия като една преобразяваща мощ, като способност 
за транссубстанция: хляба и виното бяха проникнати 
от Неговите жизнени и душевни сили и превърнати в 
Неговото Тяло и в Неговата Кръв. Сега Възкръсналият 
извърши едно подобно превръщане на храната и пити-
ето. Чрез силата на одухотвореното спомняне техните 
етерни сили станаха „зрящи” за етерно-светлинния об-
раз на Христос. Те възприеха чудото на транссубстан-
цията като ядене и пиене на Възкръсналия и приеха 
даровете на трапезата в „глорията” на една изтръгната 
от смъртта телесност. 

Накрая те се почувствуваха пренесени в ландшаф-
та на една нова космическа пролет. През умиращото 
Земно битие, те достигнаха до градините на една нова 
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Земя. Те назоваха света на тяхното Великденско излъч-
ване „Галилея”, защото пейзажът около Генисаретско-
то езеро и около Свещената планина на Преображени-
ето беше все още изпълнена от древния Слънчев етер, 
от атмосферното светлинно ехо на изгубения рай. Това 
беше и пророчески образ за една отново въздигната 
към Слънчевия етер Земя, за намерения отново рай, из-
буяващ от семето на Голгота. В сферата на Великден-
ското вглъбяване се откриват измеренията на един нов 
Космос. Чудото на телесното Възкресение предизвик-
ва нови съотношения между „вътре” и „вън”, между 
микрокосмос и макрокосмос. Ликува етерният пулс на 
човека, а с него в блаженство ликува и целият дишащ 
свод на Земята. 
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ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА

„ПИСТИС СОФИЯ”

1. Великденът на Изток и на Запад

Ако Великденският празник придобие една нова сила 
и ново значение, това ще има важна последица за об-
новяването на християнския живот. Тържественото 
празнуване на Възкресението, което не се ограничава 
в един ден, а заема цялата нарастваща пролет, вклю-
чително и до деня на Възнесението, стимулира мощен 
религиозен и художнически подем на душите. Разк-
риват се огромни космически перспективи и те по-
раждат движение и напредък в световното изкуство. 

За разгръщането на едно истинско великденско 
настроение, ние можем да научим много от истори-
ята и практиката на източните църкви, макар и те да 
навлизат в добре известни едностранчивости. Приб-
лижим ли се през това годишно време към източните 
християнски земи, било то всред руски, гръцки или 
арменски християни, ние не бихме могли да се откъс-
нем от ликуващото въодушевление, което там – в мес-
тата на древните езически пролетни екстази – обхва-
ща най-различни слоеве от населението. Още със за-
почването на Страстната седмица бликва поредица от 
празнични обичаи, които идват от прадревни времена 
и които разпростират магията на Великдена над целия 
народ. На много места в Гърция празникът Цветница 
е повод хората да се украсят с лаврови клонки вместо 
с палмови и с това да намерят едно вътрешно при-
общаване към благородната космически Божествена 
ведрост, която някога е можела да властва в празни-
ците на гръцката древност. И този екстатичен елемент 
на радост, подкрепен от мисълта за влизането в Йеру-
салим и от предчувствието за близкото Възкресение, 
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изобщо не затихва през цялата Страстна седмица. 
Мисълта за страданията и смъртта Христови не 

играе толкова важна роля, колкото това, че Той е ус-
пял да прегради пътя на неукротената досега стихия 
на смъртта. Едно Дионисиевско вълнение пронизва 
целия съвместен човешки живот и стремително расте 
до навечерието на Великденския ден, когато хората, 
всеки с горяща свещ в ръката на големи множества се 
събират в техните църкви, молитвено очаквайки не-
видимото свещенодействие. Тогава те се подреждат 
в празнична процесия, докато накрая литургията се 
изпълва от вестителския вик „Христос воскресе!”. В 
този миг всеки чувства реалния процес на Възкресе-
нието и цялото паство се прегръща с братски целувки. 
Точно тази празничност, проникната от ентусиазъм и 
ведрост, тази приветлива и дружелюбна симфония, ко-
ято постоянно се обновява във великденските олтари 
на източното християнство, е една по-могъща изповед 
към Възкръсналия, отколкото тази, която Го полага в 
гроба, и в която хората зависят по-скоро от участието 
на тяхното мисловно съзнание, при което обаче те на-
мират само едно малко и много догматично отнасяне 
към Възкресението Христово. 

В западното християнство на преден план идва 
другият полюс на мисълта за Великдена. Тук по-ясно 
и по-силно се усеща сериозността на Разпети петък. 
Това изпъква особено в протестантството, което поста-
вя идеята на Разпети петък над идеята на Великдена и 
налага печата на Страстната седмица и Разпети петък 
над цялото си светоусещане, над целия свой мироглед. 
Но също и римският католицизъм акцентира върху 
мисълта за Разпети петък повече, отколкото източната 
църква, макар и той да не е така проникнат от настрое-
нието на Страстната седмица, както протестантството. 
Тук е необходимо и да си припомним каква господс-
тваща роля играе Разпятието в областите на римския 
католицизъм. Изтокът също придава на кръста едно го-
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лямо значение, но само като символ на своите житейс-
ки традиции; много рядко Изтокът подсилва кръста с 
тялото на Разпънатия. 

Никъде другаде общочовешката противополож-
ност межди Изтока и Запада не може да се прояви така 
ясно, както в начина, по който се празнува Великдена. 
Западните християни са проникнати от сериозността 
и от съдбовния мрак на смъртта. Те разбират смъртта. 
Дълбоко предусещайки, те разбират също и смъртта на 
Христос, доколкото тя би могла да бъде разбрана, ако 
погледът ни е насочен предимно към човешкото тяло 
на Исус. Напротив, благодарение на своето чудно, все 
по-заглушавано, но въпреки това съхранено достойн-
ство, Изтокът разбира живота, разбира го по-добре, 
отколкото смъртта. Избягвайки западния интелекту-
ализъм, той може да поддържа едно безпроблемно и 
наситено с душевност отношение към свръхсетивния 
свят, спрямо който земният свят е един привиден свят. 
Както Западът разбира Христовата смърт, така Изтокът 
предусеща и чувствува тайната на Христовото Възк-
ресение. Източното християнство е предразположено 
повече към това по-скоро да си представи и да обо-
жествява Христос като една свръхсетивна Божествена 
същност, отколкото да застава пред човешката Исусова 
фигура, да я усеща като един образец и да се вдълбоча-
ва в човешката драма на Христовите страдания. При-
чината за това е тази, че Изтокът е съхранил в много 
по-голяма степен отзвучаващите съзерцателно-духов-
ни изживявания на предхристиянската епоха, от която 
бликат дионисиевско-екстатични душевни възможнос-
ти, проявяващи се на свой ред в празнуването на източ-
ния Великден. 

Западно-християнската ориентация към Разпети 
петък симптоматично изпъква в един определен и важен 
момент от християнския живот. Религиозната нагласа 
както на децата, така и на възрастните, се определя от 
това, че протестантската църква измества празника на 
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конфирмацията вътре в сериозната Страстна седмица. 
И то не само поради това, че така този празник опреде-
лено приема характера на едно сериозно изпитание, в 
което младият човек вече е длъжен да осъзнае ограни-
чеността и греховната същност на човешката природа. 
Не може да се отмине и обстоятелството, че това важно 
събитие, чрез което младият човек става религиозно-
пълнолетен и приет от общността на възрастните, из-
лъчва сериозната атмосфера на Христовите страдания 
върху всичко, което занапред ще трябва да бъде съу-
частие на този млад човек в общия религиозен живот. 
Това направление води до там и то в много по-голяма 
степен, отколкото е съзнавано, че западните християни 
всъщност изобщо не достигат до същността на Велик-
денския празник. Най-висшето, което тяхната църква 
им открива чрез живота, това е съдържанието на Раз-
пети петък. Все пак, Изтокът не пропада дотам, че да 
измести съответстващия на конфирмацията празник в 
дните преди Възкресение Христово, тъй като тогава 
той би бил напълно засенчен от бликащата светлина на 
Великдена. В обновения християнски култ и живот ще 
бъде от голяма важност едно съзнателно преместване 
на конфирмацията в зоната на Великдена. Само така 
Великденското събитие ще се превърне в истински из-
вор на християнски живот, а Великденският празник 
във връхна точка на християнската година. 

Съществува още едно място, в което западната ори-
ентация към Разпети петък изпъква особено ярко. Това, 
което протестантството има като свой сакраментален 
живот и особено Тайната вечеря, то навсякъде е пропи-
то с настроенията на Разпети петък. В протестантската 
църква се счита за самопонятно, че въвеждането в тайн-
ството става в онази сцена на четвъртъчната вечер, за 
която е прието да се нарича „Започване на Тайната вече-
ря”. Всред теолозите на Запада и всред лаиците едва ли 
ще се намери такъв, който да е склонен да вижда някак-
во друго начало на Тайнството, дори и като едно мис-
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ловно допускане. В действителност обаче този възглед 
идва оттам, че западният човек считаше: Аз попадам в 
една небулоза, ако не държа страната на човека Исус. От 
своя страна източното християнство не стигаше до ми-
сълта, че изворът на тайнството може да бликне в дни-
те преди Великдена. За източното християнство е една 
несъмнена даденост: Тайнството идва от Възкръсналия 
Христос в 40-те дни между Великдена и Възнесението. 
За източните християни образът на възкръсналия Хрис-
тос е не само по-лъчезарен, но и по-конкретен, по-бли-
зък отколкото облика на човека Исус – колкото и да е не-
понятно това за западния християнин, особено протес-
танта. Ние можем да си представим с достатъчна сила 
какви основни различия в жизненото настроение влекат 
след себе си различните възгледи върху началния миг на 
тайнството. Никога не трябва да си мислим, че въпросът 
за причастието е един отделен изолиран въпрос. През 
всички епохи на човешката история културата е израс-
твала първоначално от култа. Така и в християнските 
църкви, при които сакраменталният живот е изтласкан 
от центъра към периферията, причастието с хляб и вино 
се превръща в зародишната клетка на една деятелност и 
културна нагласа, а възгледът за причастието – в извор 
на една цялостна жизнена позиция. Тук се дава тонът за 
всичко останало. Ако това е онзи вечерен час, вече изця-
ло засенчен от заглушаващата сериозност на предстоя-
щия Разпети петък, рождения час на причастието, то не-
избежно е, че всяко присъединяване към тайнството ще 
означава и навлизане в сериозността на Разпети петък, 
както и разпростиране на това настроение върху целия 
жизнен път. И обратно – ако в тайнството сме въвежда-
ни през чудните 40 дни в един общ апостолски живот, 
това внася едно вечно великденско тържество в христи-
янския живот. Всъщност точно тук се намира причината 
за мрачната сериозност на протестантския живот, както 
и тази за детинската ведрост, която източната църква е 
съумяла да запази. 
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Римокатолическата църква не иска да отговори с 
точност на въпроса кога се започва причастието. Тук 
тя заема една несигурна позиция. Тя беше възприела 
наименованието за „причастие” далеч преди протес-
тантството. Тя строго се придържаше към правилото 
месата да се отслужва само сутрин. В случай, че исти-
ната не е страната на Изтока, а се намира само в едно 
синтезно обхващане на всички меродавни факти, също 
и на събитието от четвъртъчната вечер, то трябва да 
стане все по-ясно, че наименованието „причастие” е 
несполучливо. За да преодолеем едностранчивостта на 
Запада, ние сме длъжни да извоюваме от Изтока всич-
ко, което може да се научи от него. За бъдещата съдба 
на християнството, която неизбежно ще се разиграе 
върху арената на западните народи е решително това, 
че грижливото вникване във Великденската мистерия 
трябва да бъде схванато като най-съществена предпос-
тавка за християнската вяра. 

2. Документи на гнозиса

Какво изобщо означава: „Между Великдена и Петде-
сетницата Христос навлезе в тайнството?” Западният 
християнин и особено протестантът не може да мине 
без да постави този въпрос. За мисловните навици на 
Западна Европа, самото Възкресение се превърна в 
един непонятен мираж. Той обхваща също и конкрет-
ното учение, конкретната деятелност, които Христос 
бе длъжен да извърши всред телесно-въплътените чо-
веци след своето Възкресение. Ще бъде от извънредна 
полза, ако в западното християнство поне една малка 
група от хора, свърже всичко това с нагледни предста-
ви, вместо да съзира вътре една нереална фантастика. 

Самите библейски текстове са крайно пестеливи 
при засягането на тази тайна. Всъщност тук ние можем 
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да се придържаме само към едно кратко изречение от 
началото на Деяния на апостолите: „... на които и пред-
стави Себе Си жив след страданието си с много верни 
доказателства, като им се явяваше през 40-те дни и им 
говореше за Божието царство” (1,3). 

Тук Библията с оскъдни думи ни насочва към един 
40-дневен разговор, който апостолите са водили не 
само помежду си или с други човеци от плът и кръв, а 
с възкръсналия Христос. В продължение на 40 дни Той 
присъствуваше и действуваше като Учител в техния 
кръг. Да се усъмняват в реалността на тази възможност, 
би било за източните християни не само излишно, но в 
определена степен и неестествено. В източната част от 
християнската общност живее по един величав и само-
понятен начин представата, че Възкръсналият е отда-
ден на едно постоянно общуване със своите ученици и 
че Той е по всяко време достижим за онези, които по-
добно на учениците са достатъчно благочестиви, за да 
Го съзерцават и слушат. Въпреки целият културен упа-
дък, който е завладял източно-християнските народи, 
ние откриваме дори и всред най-примитивните кръго-
ве на гръцки, арменски, копски и албански християни 
първичния жизнен възглед за близката и достижима 
реалност на възкръсналия Христос. И до днес Изтокът 
живее със заглъхващите отзвуци на старото съзерца-
ващо съзнание за свръхсетивния свят, съзнание, което 
Западът много по-рано и окончателно е изгубил. През 
първите столетия на християнското развитие светлина-
та на това древно съзнание се разгоря в Изтока с още 
по-жарка сила. Тя не беше още заглушена и потъмне-
на, както е днес, а осветяваше съвсем конкретни форми 
и процеси. Потънал в забрава е фактът, че от старото 
ясновидство е могла да възникне една богата литера-
тура върху Евангелията, която в основата си имаше 
не друго, а именно разговорите между Възкръсналия 
и Неговите ученици, и която беше изцяло проникната 
от светлината на продължаващата Великденска среща: 
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това е гностичната литература. Тя беше едно кръжене 
около тайната на 40-те дни. Една от най-големите за-
губи в духовното развитие на човечеството е, че тази 
литература е била унищожена. Тя е паднала като жерт-
ва от преследването на гностичното течение от страна 
на църквата. Незначителните останки, запазени от нея 
ние дължим на църковните отци и техните цитати, но 
това са цитати, които се изтъкват само, за да се окачес-
твят самите те като заблуда и грешки. От само себе си 
се разбира, че от писанията на противниците до нас са 
достигнали само груби изопачения. 

Отделни фрагменти от гностичната литература 
са запазени в своя същински вид единствено в езика 
на коптите, тоест в онази разновидност на египетския 
език, която възниква след като символното йероглифс-
ко писмо окончателно премина в буквен шрифт, с дру-
ги думи, те са написани и съхранени твърде далеч от 
сферите на римската църква, например в южен Египет 
или пък в селцата край делтата на Нил. Към края на 19-
ти век случайно бяха открити последните останки от 
коптската гностична литература; изследователите мо-
жаха да спасят само последните отломки от древните 
папирусни свитъци. Само един по-голям и последова-
телен свитък, наречен „Пистис София” бе опазен пре-
ди това също съвсем случайно. Ние не знаем повече 
подробности, освен че този ръкопис бил открит през 
края на 18-ти век в наследството на един лондонски 
лекар-пътешественик, откъдето е преминал в Британ-
ския музей. 

„Пистис София”, както и другите коптско-гнос-
тични фрагменти позволяват да хвърлим поглед в ду-
ховния кипеж на онези 40 дни; поглед, който ни оста-
вя слисани и заслепени. Тук ние се натъкваме на една 
литература, която вече не би могла да бъде разбрана 
с традиционното за Западна Европа мислене. Формата 
и разгръщането на тези мисли изглеждат фантастични 
и безбрежни. Западноевропейското мислене постигна 
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своята отчетливост и строга логика чрез това, че то 
се стремеше да формира екстроверзно-активни хора, 
съблюдаващи твърдите форми и очертания на сетивно-
възприемаемия свят, както и една целеустременост на 
волята. В замяна на това, при гностичната литерату-
ра властвува една духовност, която изобщо подминава 
съществуването на един сетивен предметен свят и на-
сочва своя поглед изключително към свръхсетивните 
светове. Тук всяка земна и мисловна логика е напълно 
отстранена. Тази литература предизвиква у нас, евро-
пейците, чувството, като че ли ние изгубваме всякаква 
почва под краката. За нас е така, сякаш сме изправе-
ни пред един късен продукт на ранно-християнския 
автономен „речедвигателен” феномен, пред едно „го-
ворене на езици”, което в първите християнски общи-
ни е имало нужда от особено тълкуване и превеждане 
на обичайния говорим език. Обаче ако ние четем тези 
писания с необходимата подготвеност, тоест не само с 
европейския начин на мислене, а и с помощта на онези 
понятия, които сме длъжни да си изработим в борба-
та за едно ново и съобразено с нашата епоха познание 
на свръхсетивното, тогава ние не можем да се освобо-
дим от впечатлението, че на гностичните документи е 
присъща една извънредна духовна едностранчивост. И 
това, че тази литература е била преценена от водачите 
на възникващите църкви като опасна, а впоследствие и 
отхвърлена, това ни изглежда – макар и да не преста-
ваме да виждаме тук една тежка несправедливост – в 
значителна степен понятно и оправдано. 

Ако след първото докосване ние отново се опит-
ваме да възстановим спокойния поглед върху нещата 
и да извлечем от Пистис София онова, което тя има 
да ни каже върху Великденската мистерия, то трябва 
по един възможно най-екзактен начин да преосмислим 
първото си впечатление, пораждащо у нас усещане за 
могъща пълнота и завършеност. Ние се доближаваме 
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до един прекален, преувеличен мотив, който прозвуча-
ва още в началото на това писание и който издава едно 
луциферическо безгрижие спрямо земните съотноше-
ния между време и пространство. Ние ще бъдем пре-
несени в един момент от времето, за който се казва, че 
Възкръсналият е прекарал вече 11 години в поучение 
на учениците: „Това стана след като Исус възкръсна от 
мъртвите и прекара с учениците 11 години, поучавайки 
ги за небесните сфери”. Тази пълнота, надвишаваща 
всяко разбиране на това, което е ставало през онези 40 
дни е така силно почувствувана, че се пораждат мерки 
за времето, които не могат да бъдат вече възприемани 
в един точен земен смисъл. Да, дори и този отрязък 
от 11 години изглежда недостатъчен, за да се обхва-
не Великденското събитие, така че след изтичането на 
този срок започва безкрайният поток от разговори и 
поучения, които ние отново ще открием тук. Описа-
но е как учениците са били убедени, че Възкръсналият 
им открива вече последните и висши тайни. И остава 
само те да познаят Христос, сякаш са стояли в самото 
начало на вече преминатия път. Духовното мистерийно 
пространство, в което те са въведени, е най-долната от 
24 поредни сфери. Едва след като те се въздигат през 
всички тези сфери, тяхното посвещение е завършено: 
„И Исус рече на своите ученици: Аз съм произлязъл от 
онази първа мистерия, която е последната от всичките 
24 мистерии”. Учениците не съзнаваха, че това беше 
само съдържанието на онази най-долна мистерия, през 
която те бяха преведени. Те мислеха, че мистерията, 
която те знаеха, е основата на Всемира. Те мислеха, че 
това е край на свършека, понеже Исус им беше казал да 
се подготвят за една сфера от пет степени, за да видят 
голямата светлина около петимата помагачи.” 

Началото на Пистис София, доколкото и нататък 
то преминава в пространни разговори с Възкръсналия, 
е проникнато от един мощен драматичен елемент. По-
учението за навлизането във висшите светове над пър-
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вата сфера е бил един процес, който смайва душите на 
учениците:

„Случи се така, че учениците стояха заедно на 
Маслиновата планина и ликувайки в голяма радост си 
казваха: Блажени сме ние всред всички човеци на Земя-
та, защото Спасителят ни откри това и ние получихме 
плерома (пълнота) и един пълен завършек (посвеще-
ние). Така си говореха те, докато Исус стоеше встрани 
от тях. 

Това стана в един ден на пълнолуние, когато 
Слънцето поемаше своя път. И тогава зад Слънцето се 
разгърна една друга, могъща светлинна сила, излъчва-
ща страшен блясък. И не можеше да има никаква мяр-
ка за светлината, защото тя идваше от светлината на 
светлините. . . Това светлинно сияние се спусна надолу 
и обгърна изцяло Исус, докато Той стоеше встрани от 
Своите ученици. Поради силната светлина те не мо-
жаха да Го виждат, техните очи се затъмниха от тази 
силна светлина. Така, че те виждаха само сиянието. То 
се простираше долу на Земята и горе на Небето. От 
това съзерцание учениците изпаднаха в голям ужас и 
възбуда. 

И това стана, когато светлинният облак, спуснат 
върху Исус, обгръщайки Го изцяло, и след това Той се 
въззе нагоре в неизмеримо силен блясък. ”

Учениците съзерцават в мълчание възнесения към 
Небето светлинен облак. След три часа всички небесни 
сили се разклащат. Земята също започва да трепери и 
да се движи. Учениците вярват: дошъл е часът, когато 
целият земен свят ще се навие като свитък. Това про-
дължава до деветия час на следващия ден. Тогава Не-
бето се отваря и треперещите от страх и ужас ученици 
виждат Исус да слиза от Небето. Той лъчезари в една 
още по-сияйна и могъща светлина, отколкото в пре-
дишния ден. Една тройна светлинна обвивка Го обг-
ръща отвсякъде. Когато Той съзря тяхната уплаха, каза 
им същите думи, както някога в нощта на ходенето по 
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водата: „Аз съм, не бойте се!” Тези думи възвръщат 
езика на учениците. Те молят Христос да скрие от тях 
обилието на светлина, което заслепява очите им. Тогава 
Исус прибира навътре в себе си блясъка на светлината. 
Учениците застават пред Него, падат на земята и Го 
молят да им обясни какво се беше случило с ужасните 
часове преди това. Възкръсналият отговаря: „Радвайте 
се и ликувайте за този час, защото Аз бях въздигнат до 
онези места, от които съм дошъл. От днес ще съм отк-
рит лице с лице пред вас и ще ви говоря без притчи за 
началото на истината и за нейния най-висш завършек. 
Няма вече да съм скрит за вашите очи. ”

Възкръсналият започва да описва сферите на ду-
ховния свят, през които Той току-що е преминал. Той 
им обяснява защо едва сега може да им предаде осво-
бодената стихия на своето учение. При своето издига-
не във висините, той встъпва също и в сферата на една 
по-голяма мистерия, където Той някога при своето 
слизане към Земята бе оставил своята дреха от светли-
на. Тази тройна светлинна обвивка, в която са вписани 
имената на всички небесни и земни същества, сега Го 
тласка към едно неудържимо изливане на всеобхват-
ната мъдрост: „Ето с това, че нося своята дреха, чрез 
най-висшата мистерия ми се даде всяка власт. Не ще 
мине много време и Аз ще ви оповестя мистерията на 
Всемира и на пълнотата на Всемира. В този час аз няма 
да укрия нищо от вас. В съвършенство ще завърша Аз 
вашето посвещение, посвещението във всички тайни 
и в гнозиса на целия гнозис. Всичко това се съдържа в 
моята дреха. Аз ще ви покажа всички тайни – от най-
външните – до най-вътрешните. ”

Безкрайният поток на духовния разговор, който 
сега започва, нараства постоянно. Той включва и опи-
санието, което дава Възкръсналият на своето преми-
наване пред всички сфери и йерархии, всред величес-
твеното дихание на светлината; до нейните най-висши 
сфери, които той после отново напусна. Учениците ще 
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бъдат поучени за слоевете, областите и пространствата 
на свръхестественото. Сетивният свят потъва дълбо-
ко под тях. Духовният свят ще бъде описан с такава 
самопонятност, както се описва един град с неговите 
квартали, улици и отделни къщи, обаче наред с това 
ние в никакъв случай не достигаме до един нагледен 
образ. Ние сме обгърнати от едно безбрежно море 
на полусънищни имена и понятия. Ние сме натикани 
в един лабиринт на преливащи и противоборстващи 
сили и същества. Като хора на нашето време, ние зави-
сим и от едно земно вникване на нещата, от едно земно 
разбиране. Но тук, пред тази щедрост на Духа, всеки 
контрол над това земно разбиране изглежда неосъщес-
твим. Но от друга страна, както и подобава, ние не мо-
жем да очакваме никакво систематично представяне от 
една литература, която се опира върху древното свръх-
сетивно съзерцание, или най-малкото върху неговите 
заглъхващи останки. Текстът е съвсем далеч от това да 
се обръща към читатели, които тепърва мислят да се 
запознават с отделни сфери и очертания на свръхсетив-
ния план. Текстът не се обръща към онова разбиране, 
което се е породило у човека след като свръхсетивният 
свят вече беше потънал в забрава. Текстът се обръща 
към съзерцателната способност у човека, той говори за 
всевъзможни същества, йерархии и формирования от 
духовното отечество като за неща, които са поне още 
чувствено близки. 

Над цялата Пистис София по един несъмнен на-
чин властвува животът на светлината. Сърдечната ос-
нова на духовното отечество е многократно назована 
като великото „съкровище на светлина”. От него като 
от един храмов Слънчев център – се излъчва светлина 
на всички посоки, излъчва се и се сгъстява надолу в 
образи, сили и същества. Могъщи стражи пазят това 
светлинно съкровище. Дванадесет спасители образу-
ват един кръг около свещения извор на светлината. Из-
местим ли се малко от тази висша светиня на светлин-

30. Трите години
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ния Космос, прекрачим ли надолу в областите на съд-
бата към нашия земен свят – през степените на 24-те 
мистерии – то постепенно ни обгръща един богат свят 
от точно разграничени формирования. Хиляди редки 
имена прозвучават около нас. Ние съзираме особено 
привилегировани пратеници на светлината, като нап-
ример Мелхиседек – „Упълномощеният от царството 
на светлината”, Йеу – „Епископът на царството”, как-
то и мрачните втвърдени войнства на противниковите 
сили. От тираничните архонти се навдигат тъмни во-
дачески фигури като Адамас и Аутхадес. Както в един 
гигантски калейдоскоп, тези фигури се променят с все-
ки изминат миг. Христос описва своето преминаване 
през „плерома”-та на светлинния свят. Чрез неговото 
възкачване и слизане, обречените на светлината духо-
ве, както и противниковите сили на Духа, са жестоко 
разтърсени. Изобщо, на всички същества във Всемира 
са поверени нови функции относно въздействието на 
Великденската мистерия. Отнета е една трета от мощ-
та на противниковите сили. Те не могат, както досега, 
да помрачават и объркват съдбите на хората. Възк-
ръсналият сам, наред с принадлежащите му ангелски 
същества, става господар на съдбата. Още през трите 
години на своя земен живот той беше внесъл отблясъка 
на висшата светлина в живота на земните човеци. Така 
Той описва как взема по една сила от 12-те спасите-
ли, обкръжаващи съкровището на светлината и как я 
влага в индивидуалностите на 12-те апостоли. Към нас 
напират в имагинации необозрими тайни: често те са 
неясни като сънищни образи, но все пак в тях разпоз-
наваме контурите на отделни загадки, като например 
тайната на съществото Илия-Йоан, или пък тайната на 
двете деца Исус. 

Хилядите имена често се подреждат в една меди-
тативна градация. Един коптски текст, сроден с Пистис 
София, от който ние притежаваме само кратък фраг-
мент, разчленява Божествената плерома на 12 слоя:
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„1-та дълбочина е първоизворът, от който идват 
всички извори. 

2-та дълбочина е първомъдростта, от която идват 
всички мъдрости. 

3-тата дълбочина е първомистерията, от която ид-
ват всички мистерии. 

4-тата дълбочина е всеобщото познание, от което 
са произлезли всички отделни знания. 

5-тата дълбочина е първичната святост, от която 
идва всяка святост. 

6-тата дълбочина е мълчанието, от което идва вся-
ко мълчание. 

7-мата дълбочина е призрачната порта, от която 
идват всички същества. 

8-мата дълбочина е праотецът, от който произли-
зат всички праотци. 

9-тата дълбочина обаче е самопораждащият се 
първоотец, в който се коренят всички бащи, доколкото 
те са бащи на самите себе си. 

10-тата дълбочина е първичната прасила, от която 
произлизат всички сили. 

11-тата дълбочина е тази, в която се намират гор-
ните невидими сфери. 

12-тата дълбочина е истината, от която бликат 
всички истини. ”

Цялата тази градация е като едно було, зад което 
властвува великият цар на светлината. 

Една голяма част на съчинението Пистис София 
е проникната от забележителни митологични образи. 
В своето проникване през сферите, Христос се бори с 
демоните и техните князе. Той иска да освободи чове-
чеството от тъмните сили и деспотизма, който те уп-
ражняват върху човешките съдби. Тук Христос среща 
един женски образ, потънал в дълбока тъга. Това извая-
ние носи името „Пистис София”. Тя е, така да се каже, 
главното действуващо лице на драмата, в нея ние съг-
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леждаме самата човешка душа. Някога тя е имала дял 
в най-висшите еони на светлината. Сега обаче от дълго 
време тя е повалена чрез враждебните сили на Аутхадес 
и от своите висоти е паднала в мрака на страданието и в 
една тежка самотност. Когато тя съглежда пред себе си 
Възкръсналия в Неговата тройна дреха от светлина, и 
когато тя познава в тази дреха своето собствено име, тя 
се изпълва с едно предчувствие за наближаващото спа-
сение. Тя се изправя и от занемелите досега устни литва 
една благодарствена песен към светлината. 

От сега нататък в прелитащите въпроси и отговори 
между учениците, Мария и Мария Магдалена от една 
страна и Възкръсналия от друга, се вмъкват и молитви-
те на Пистис София, както и насочващите думи, които 
Той отправя към нея, Христос така се моли за човешката 
душа, че сега тя може отново да се въздигне към изгубе-
ните висоти на светлината. И Пистис София изрича по-
редица от псалми на покаяние, които се присъединяват 
към старозаветните псалми, само че сега, в излъчения 
вън от тялото копнеж по духовното отечество, те имат 
изключителния характер на едно посвещение. 

Тема на разговор с Възкръсналия стават също и 
дълбоките тайни на грехопадението и избавлението. 
Впрочем, следвайки потока на гностичните съчинения, 
ние нито за миг не можем да се освободим от чувство-
то, че почвата под краката ни постоянно се свлича. Все 
по-ясна ни става едностранчивостта на гностичната 
литература: ние разбираме, че тези текстове са облъх-
нати от една жарка луциферическа духовност. 

3. Привидното тяло и тялото на Възкръсналия

И така, гнозисът черпи познание за всичко от един 
обилен извор на сияйна мъдрост, свързан с по-горни-
те свръхсетивни етажи на Космоса. Обаче неговият 
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съзерцаващ поглед не се простира ни най-малко към 
трагичните и тъмни области на физическия земен свят. 
И докато спрямо Христовото Същество, спрямо Него-
вото богатство, гнозисът може все пак да развие едно 
полусъзнателно и полу-мисловно познание, то по от-
ношение на спасителното Христово дело той изпада в 
съдбоносна и сковаваща заблуда. Цялата сериозност 
и значимост на Христовата физическа инкарнация в 
тленно-смъртната физическа материя, въплъщаването 
на мировото Слово, всичко това остана недостъпно за 
гнозиса. Той оформи и възгледа, че Христос е слязъл 
на Земята в едно „тяло от светлина”. Теологията пък се 
постара да назове това учение с името „докетизъм”. 

Всичко това прави от „Пистис София” един извор 
на заблуждение, който ние не можем да подминем. Го-
лямата възприемчивост и пълната отдаденост на гнос-
тическата духовност към светлината я водят до едно 
истинско разкриване на Възкръсналия, но преди всичко 
на Неговата Божествена „светлинна същност”. И въп-
реки това чрез тази духовност не може да се достигне 
до едно богато и съдържателно схващане на идеята за 
Възкресението, тази идея изисква неумолимо-сери-
озното приемане на смъртта при Голгота. Христовата 
смърт би имала само една привидна аналогия с присъ-
щата на всички човеци смъртна съдба, ако Божествено-
то Христово Същество не беше слязло до самото дъно 
на човешката инкарнация. 

Когато ни говори за тройната светлина, която 
Христос носи в себе си и от която Той черпи учението, 
за да го предаде на учениците, „Пистис София” пос-
тавя пред нас една важна истина. Но точно тук влиза 
в сила основното гностично заблуждение. Нещата са 
представени така, сякаш тройната дреха от светлина на 
Христовото Същество съществува преди и независи-
мо от Неговата инкарнация. Ние узнаваме, че Христос, 
слизайки към своето човекоставане оставя тази дреха 
в една определена сфера на свръхсетивния свят. И сега 
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следва описанието, че след смъртта и Възкресение-
то Той трябва да предприеме едно особено пътуване 
към Небето, едно „Възнесение”, за да си навлече от-
ново оставеното в надземния свят светлинно одеяние. 
В действителност обаче ние трябва да си представим 
„учението на Възкръсналия” във всичките му детайли 
и подробности по такъв начин, сякаш те са единстве-
но възможни именно поради Христовото преминаване 
през Разпети петък и Великдена, както и поради факта 
на изтърпяната до край инкарнация, чиято синтеза и 
квинтесенция беше смъртта при Голгота. Всяка дума, 
която Възкръсналият отправя към учениците, е изво-
ювана от силите на земната материя, извоювана е от 
силите на смъртта. Мъдростта, от която Той говори, 
е една ново-съградена мъдрост; никога преди това тя 
не е била възможна, дори и във висшите Божествени 
царства. 

Гностичното описание на Христос – както по 
времето на трите години, така и след Възкресението 
– се приближава до изживяването на древните източни 
народи, последни всред които ние трябва да виждаме 
именно гърците: точно те навремето си представяха 
как Боговете слизат от Небето, за да срещнат и разго-
варят с хората. И когато Юпитер или Атина се приб-
лижаваха в човешки облик до някой смъртен – както е 
в случая с Одисей според разказите на Омир – то тук 
ние можем да разпознаем направо един реален процес. 
Обаче в същото време ние сме длъжни да усетим как 
сега един свръхземен елемент навлиза в земните стой-
ности и измерения, но по един съвсем бегъл и прехо-
ден начин, ползвайки само привидно земните форми и 
думи. И точно в това Христос се различава от всички 
Богове на древността: Той истински, а не привидно се 
съедини със Земята, встъпвайки в пълната реалност на 
една завършена земна инкарнация. Върхът на това раз-
личие откриваме тъкмо в процеса на Възкресението. 
Сега, когато би могло да изглежда, че Той – с помощта 
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на Същества от свръхсетивните сфери – е отново об-
гърнат с едно небесно тяло от светлина, в действител-
ност става така, че Той засиява с едно протъкано от 
светлина духовно тяло, което произлиза не от горе, а 
от долу и е извоювано от света на материята и от света 
на смъртта. 

Обхванем ли веднъж едностранчивостта на гнос-
тичната духовна позиция, в този конкретен момент 
пред нас ще се разкрие част от цялостния характер на 
Пистис София. В мотива на светлината, който прониз-
ва целия текст, има нещо величествено. Ако се отдадем 
в достатъчна степен на тези описания, ние ще се по-
чувствуваме накрая като обгърнати от потоци и океани 
на светлина. Обаче в това преизобилие от светлина има 
и нещо, което ни заслепява, нещо, което ни отчуждава 
от живота – такъв, какъвто искаме да го изградим тук 
на Земята. Чрез това, че мотивът на светлината е тъй 
едностранчиво и силно застъпен, той престава да бъде 
вече „Глория”, която от своя страна винаги съдържа в 
себе си нещо от приглушения ореол на златото: свет-
лина, грундирана с огън. Този мотив приема една лу-
циферическа яснота. Извънредно поучително е, кога-
то от гностичните текстове ние хвърлим поглед върху 
Евангелието на Йоан. То цялото е скрепено от златната 
огърлица на важни думи за светлината. Но каква дев-
ствена чистота се присъединява към монументалните 
описания, всеки път, щом Йоан говори за светлината:

„И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не 
я схвана. ” (1,5). „Аз съм светлината на света”, „Докле 
имате светлината, вярвайте в светлината, за да останете 
Синове на светлината” (12,36). В Йоановите прощални 
думи, които вътре в Евангелието са като едно предз-
вучие, едно загатване за учението на Възкръсналия, 
мотивът на светлината проблясва само от онези мес-
та на първосвещеническата молитва, в които Христос 
говори за Своето преображение (Глория). Гностичната 
духовност може и трябва да бъде винаги и правилно 
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да бъде съпоставяна с духовността на Йоановото Еван-
гелие. Йоан също е носител на светлинния гнозис, но 
тук той вниква до последните дълбини на тайната, че 
Словото стана плът, той неизменно остава в равнове-
сието между Земя и Небе, а това е равновесието, което 
липсва на гнозиса. В Пистис София дори самият Възк-
ръснал приема луциферически черти: а именно когато 
се явява в одежда от светлина, заслепявайки ученици-
те, така че се налага първо да затули тази светлина, за 
да дари учениците с мъдростта на светлината. Нашата 
епоха все още може да получи една насочваща свет-
лина от такива древни и едностранчиви източници на 
мъдростта. И тази светлина може да ни открие неочак-
вани тайни от мистерията на Великдена, мистерия, ко-
ято – както и Христовата мистерия изобщо – тъй силно 
заплашва да потъне в забрава. Ние трябва само да пос-
тавим на здрави основи четенето на тези имагинативно 
замислени текстове. И толкова по-скоро ние ще сме в 
състояние да вършим това, колкото по-мощно съживим 
у себе си новото и съответствуващото на нашата епоха 
духовно познание. 

Още в самото си начало Пистис София се приб-
лижава съвсем плътно до една истина, която е само на 
крачка от това да преодолее основното гностично заб-
луждение. Това е мястото, където Възкръсналият поу-
чава учениците, след като те бяха повярвали, че Той, 
както и всичко изговорено от Него, произлиза непос-
редствено от една най-висша мистерия. За тяхно голя-
мо удивление, Той им разкрива, че идва именно от 24-
тата, тоест от най-последната и разположена най-долу 
мистерия. Твърде забележително е, че Пистис София, 
която според духовното си естество не се стреми към 
особена мисловна яснота, каквато ние сме свикнали да 
търсим и да постигаме, тук съдържа едно загатване, 
което ние сами можем да сгъстим до съвсем ясни и 
отчетливи контури. Когато Христос казва, че той идва 
от най-долния, съседен на Земята пласт на духовния 
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свят, то естествено се предпоставя, че в своето безк-
райно космическо пътуване към Земята, Той е проник-
нал пред всички онези сфери, разположени над 24-тата 
мистерия, включително и през първата мистерия, за-
емаща място всред самото хранилище на светлината. 
И сега тук с голяма настойчивост се изтъква, че сли-
зайки към Земята, Той напусна не някаква извънземна 
отвъдност, а онзи пласт от духовния свят, който непос-
редствено граничи със земната материя. А от тук има 
една крачка до познанието, че Христовото Същество е 
навлязло във физическо въплъщение не само привид-
но, а напълно реално. Тази крачка гнозисът не успява 
да извърши. 

В мистерията на Великдена се съдържа напълно 
и тази на инкарнацията, защото Възкресението озна-
чава не само едно възвръщане към вече съществуваща-
та Божествено-духовна същност на Христос, а и едно 
преодоляване на смъртта, едно утвърждаване на Бо-
жествеността в царството на смъртта. Това, че Христос 
премина през смъртта, има своето значение не само за 
човеците и Земята, а също и за Боговете, за Небето. 
Въпреки своята величествена и почерпена от светлина-
та мъдрост, небесните Богове не познаваха тайната на 
смъртта. Дори и преди мистерията на Голгота, смърт-
ните човеци нямаха никакво основание да завиждат на 
безсмъртните Богове, защото чрез своята свързаност 
със смъртта, чрез тайната на смъртта, те всъщност ги 
превъзхождат. Благодарение на това, че хората трябва 
да понесат смъртта, която вече проникна в целия земен 
живот и която в последното издихание бележи само 
своя апогей, те имат една опитност, каквато Боговете 
не притежават. До тази опитност Боговете се прибли-
жиха едва чрез смъртта на Христос. Да се разбере това 
– още от встъпването на християнството в света – е 
една от най-важните задачи на познанието. И Рудолф 
Щайнер се оказа неуморим в това, все отново и отново 
да подкрепя този възглед. 
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Материалистическият начин на мислене, от кой-
то културното човечество днес е завладяно, стига до 
мнението, че човекът няма нищо общо със смъртта, 
че умирането означава само една загуба, един край. 
В действителност обаче, човекът е безкрайно повече 
свързан със смъртта, отколкото с живота. Чрез проце-
сите на умирането човек си изработва онези опитнос-
ти, с чиято помощ той напредва в развитието на света. 
Без смъртта човек не би могъл да постигне съществен 
напредък в своята евполюция. Смъртта поставя пред 
нас сериозния въпрос каква степен на подготовка и 
зрелост сме постигнали ние в нашия жизнен път. До 
средищната точка на времената, хората минаваха през 
раждането и смъртта без помощта на Боговете, защо-
то те нямаха тази опитност – смъртта. Така се стигна 
и до това, че смъртта придоби все по-голяма мощ над 
човеците. И все някога трябваше да се случи това, че 
на преминаващите през смъртта човеци да бъде ока-
зана една Божествена помощ. Това стана чрез смъртта 
на Христос. В средищната точка на световното раз-
витие едно Божествено същество премина по един 
съвсем човешки начин през живот и смърт, и с това 
предаде на Боговете важната опитност за човешкото 
влизане в гроба, а на хората една утвърждаваща се 
дори и в смъртта Божествена сила. И следователно, 
какво беше това, което различаваше Христос – в 40-те 
дни на Неговото Великденско общуване с учениците 
– от Божествените събития на древните епохи? Осо-
беното и радикално новото в това Великденско отк-
ровение се състоеше в обстоятелството, че Христос 
присъствуваше и говореше с учениците и то с цялата 
опитност и с всичките последици, както от своя земен 
телесен живот, така и от своята земна човешка смърт. 
Той се показва пред тях като един духовен образ, про-
търкан от даровете на смъртта, което преди това не 
беше възможно за нито едно Божествено същество. 
Възкръсналият носеше в себе си едно постижение, 
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което висшият духовен свят дотогава не познаваше. 
Той беше нещо много повече от едно проявление на 
Духа. Наистина, Той дойде не в едно тленно тяло, а в 
едно тяло, което имаше стойност на резултат и на из-
воювана опитност. Онази мантия от светлина, в която 
Той сияеше пред учениците си, беше в същото време 
изтъкана и от преодолените земни елементи, от вели-
ките последици на победоносното преминаване през 
смъртта. Едностранчивият гнозис не може да разбере 
именно тази тайна на смъртта. Гнозисът остава, така 
да се каже, при опитностите, които Боговете притежа-
ваха преди Христос да умре и да възкръсне. Употре-
бим ли обаче същата душевна интензивност, с която 
тези документи се насочват към едно древно съзер-
цателно съзнание спрямо тайната на Възкресението, 
ние започваме да проумяваме особеното значение на 
тези 40 дни за съдбата на мирозданието. Избирайки 
един живот, който е идентичен не само със светлина-
та на Божествения свят, но който съдържа в себе си и 
едно повишение, една октава на смъртта, възкръсна-
лият Христос можа да открие на учениците по-дъл-
боки тайни, отколкото някога Боговете са давали на 
хората. Думите, които Той отправяше към учениците 
съдържаха не само висша Божествена мъдрост, но и 
сумата от всички степени и възможности за познание, 
които Христос беше извоювал от ариманическата 
мрачна мощ на смъртта. 

Разбирането на Великденската мистерия ще ни 
доведе до съвършено нова оценка на елементарния 
факт, че тук ние трябва да живеем и умираме в наши-
те земни тела. Окрилени от помощта на възкръсналия 
Христос, ние се докосваме до спомена и до заражда-
нето на една духовност, която е не една отвъдно-абс-
трактна, а една духовност, дълбоко прорастваща във 
фактите на Земното съществуване. Ние израстваме и 
набираме сили в онова превъзходство на Духа над ма-
терията, което се откри с една първообразна сила в 
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сцената, когато Възкръсналият яде и пи заедно с уче-
ниците и когато позволи на съмняващия се Тома да се 
докосне до Него. 

4. Спомняне и срещи с Духа

Цялото съчинение Пистис София носи признаците от 
едно забележително смесване между елементите на 
образа и на словото. Неговите цялостни контури се оп-
ределят от факта, че това съчинение произлиза от едно 
все още имагинативно-съзерцаващо съзнание. Така, че 
налага се дори словесно представените неща, да бъдат 
схващани образно. Но в това съчинение действува и 
словесният елемент, макар и като цяло той да е само 
един дословен текст, в който съзерцаваните духовни 
съдържания приемат своята форма. Текстът е така из-
граден, че Христос обучава и тласка все по-напред из-
браните ученици, Мария и Мария Магдалена. И сега, 
много по-често от преди, старозаветните текстове и 
особено някои псалми, се превръщат в изходни точки 
на този диалог. И това, което все пак ние смогваме да 
доловим през булото на имагинативно-образното пред-
ставяне, е не друго, а именно Словото, било това на 
Христос, който поучава учениците, било това на Све-
тото писание. Имагинативният стил придава на Слово-
то нещо особено, неповторимо, което нерядко ни кара 
да мислим, че това слово е било физически изговорено. 
Разбира се, тук навсякъде цари един интензивен, почти 
екстремен копнеж към свръхсетивното; ясният му пре-
вод с точни мисловни форми е една задача, която може 
да се реши една в процеса на четенето. 

Особеният стил на съчинението допринася за това 
у нас да възникне тревожният въпрос: на какъв език 
всъщност възкръсналият Христос говореше на учени-
ците. Самопонятно е, че това не е бил един човешки 
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език, какъвто е и случаят с Ангелите, за които доклад-
ва Евангелието. Разговорите през тези 40 дни бяха от 
свръхсетивно естество. Говорене и слушане се разиг-
рават по-скоро в интимните пространства на душата, 
отколкото като едно съобщение, предадено от устата 
към ухото. Само че това вътрешно вслушване беше с 
такава интензивност, че за външното съзнание на уче-
ниците то прие характера на едно периферно, външно 
говорене и слушане. 

Най-важно указание за същинската арена на тези 
разговори ни дава обстоятелството, че във величест-
вените събеседвания на Пистис София са вплетени 
многобройни псалми, както и други библейски текс-
тове. Какво може да означава това, че в общуването на 
Христос с учениците, цитатите на Светото писание за-
емат толкова голямо място? Тук се натъкваме на същия 
методичен принцип, който е залегнал и в описаната от 
Лука Великденска сцена. Този принцип е от една тол-
кова голяма важност, че без да се боим от повторение, 
трябва отново да му посветим за кратко време цялото 
си внимание. 

Двамата ученици, които са на път към Емаус, 
просто не могат да се справят с впечатленията си от 
последните дни. Те стоят безпомощни пред могъщите 
съдби, които се сгромолясаха върху тях. Споменът за 
това, което се случи, изгаря душите им. Обаче тъкмо 
усилието за яснота на образите, които нахлуват с та-
кава огнена мощ в царството на спомените, поражда 
изживяването като че ли някой друг сякаш върви редом 
с тях и им говори. Какво говори този трети? Заедно 
с тях той навлиза в книгите на Мойсей и пророците, 
като поражда в паметта им верига от библейски паса-
жи, която внезапно, докато те още си спомнят, ги за-
лива с една съвършено нова светлина. Така в неделята 
на Великден се извършва едно свръхсетивно поучение, 
чиято структура се предопределя от думите на Стария 
Завет. От тези добре известни пасажи на Светото писа-



478

ние изгрява една ярка светлина, под която търсещите 
души могат вече да намерят смисъла на загадъчните 
събития. 

Това е един душевен процес, подобен на този, кой-
то се извърши при жените, когато двамата мъже в бели 
дрехи им казаха: „Спомнете си какво ви говореше, ко-
гато беше още в Галилея”. Ангелските устни цитират 
тук едно Исусово слово. С жените през това утро става 
нещо сходно и близко с това, което изпитаха учениците 
по пътя за Емаус: в мига, когато си спомниха, те про-
умяха загадъчното събитие, тегнещо над душите им. 
Също и в тези сцени, говоренето не е външно и явно. 
Думите възникват и се появяват вътрешно без при това 
да са просто едно субективно хрумване. На това вът-
решно вслушване е присъща поне същата обективност, 
каквато има външното слушане с физическото ухо. 
Първата последица от свръхсетивното слово – което 
прониква в жените край гроба и в учениците по пътя за 
Емаус – е тази, че те си припомнят думи от Светите пи-
сания, както и думи, изречени им преди това от Исус. 
Ангелите, охраняващи гроба и третия, който вървеше 
редом с двамата ученици – всички те, за да се свържат 
с хората прибягват до силата на спомнянето. Устните, 
с които те оповестяват своето слово, са вложени вътре 
в тези, които слушат. Спомнянето изпълва душевното 
пространство; Христос и Ангелите си служат с това 
въздействуващо спомняне и по този начин навлизат в 
душите на хората. 

Ние отново заставаме на това място, където по 
един още по-дълбок начин трябва да си дадем смет-
ка за чудото на спомнянето, тъй че да се приближим 
до тайната, с чиято помощ Възкръсналият можеше да 
говори през 40-те дни с учениците; тайната, с чиято 
помощ Той и днес би могъл да заговори всички нас. За 
жалост днешната модерна цивилизация не познава чу-
дото на истинското спомняне. От една страна то е цен-
трирано в главите на човека и всъщност е умъртвено 
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под външната форма на „паметта”. Въпреки или тъкмо 
поради надценяването и хипертрофията на „паметово-
то” знание – което властвува в проверяващата „екза-
минаторска” същност на цялата ни нова култура – ние 
наблюдаваме един несвързан и пълен отказ на доскоро 
все още феноменалните паметови сили. Дори вече се 
долавя едно залитане в другата крайност: изобщо да се 
изостави и очерни мисловно-интелектуалното начало 
в човека. От друга страна спомнянето е помрачено и 
хаотизирано поради въздействието на един субектив-
но-душевен емоционален план. Не е голям броят на 
тези, които спокойно, без особено намерение и умисъл 
могат да се вгледат назад в своето минало, без сами 
да изтъкнат една позитивна или негативна самооценка 
или пък да са завладени от изживените мигове на щас-
тието, както и от тежките удари на съдбата. Последст-
вията от това са, че неизброимо много хора избягват в 
едно затъпяващо потапяне в днешния ден, отказвайки 
си така всяко докосване до миналото. 

Тази надареност на човека да си спомня е само 
деформираният и смален остатък от едно по-ранно ин-
стинктивно-ясновиждащо съзерцание, от което днес 
заварваме последни отломъци. Но именно днес, чрез 
мощни преобразувания на съзнанието, натрапени му 
отчасти от душевните трусове на епохата, отчасти 
обаче и достигнати чрез всеотдайни и смели усилия 
– човек може да извоюва в своето ясно съзнание, като 
октава над ранното, инстинктивно спомняне, една нова 
одухотворена способност за спомняне. Занапред тя ще 
бъде една общочовешка способност, която няма да се 
осъществява изолирано в човешката глава, а ще израс-
тва от дълбините на волята и от сгряващата сила на 
сърцето, така че човек няма да се затваря в субективни-
те си пристрастия, налагащи му постоянно да се движи 
около своята собствена ос. И когато тази способност 
бъде напълно изградена, тоест когато постигнем спо-
мена за миналите изживявания да се навдига като от 
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един дълбок извор и можем да застанем пред него така 
обективно, както нашите външни очи обгръщат даден 
природен пейзаж, тогава ние ще разберем, че човекът, 
чрез тази своя сила на спомнянето, притежава един ма-
гически жезъл. Този човек, който се научи да застава 
сам пред себе си, сякаш се взира в своите изживява-
ния с очите на един трети, или пък с погледа на един 
Агнел – този човек започва да долавя как сред образи-
те на миналото са вплетени и образите на бъдещето, 
защото зад прояснените спомени загатва за себе си и 
една мощ, която насочва нашата съдба. Силата на това 
вглеждане назад се превръща в същото време и в сила 
за взиране напред. В сферата на спомнянето ние можем 
да открием зародишните кълнове на нашата собствена 
бъдеща воля и бъдеща съдба. Същата тази сила, която 
ние развиваме като спомняне, поражда и една проро-
ческа дарба. И щом дарбата за спомняне истински се 
усили и разцъфне, тя все по-ясно се разкрива като едно 
докосване до онази насочваща сила, която справедли-
во преработва миналото и мъдро подготвя бъдещето: 
осезаемо става едно Същество, което – помагайки – ни 
съпровожда и което накрая може да приеме чертите на 
самия Възкръснал. 

В този смисъл, възможно е така силно да си при-
помним един починал наш близък, че накрая самият 
той да се окаже всред нас; когато например, опитваме 
да си припомним казаните от него думи със звученето 
на неговия собствен глас; така спомнянето се превръ-
ща в един златен ключ, който превръща изолираните 
ни сетива в едно живо общуване с този, по чиято загу-
ба скърбим. И освен, че ние държим в съзнанието си 
причинната връзка чрез усърдното и вярно спомняне 
на нашите почитани и любими покойници, нам се да-
ват още и плодотворни, устремени към бъдещето мис-
ли и импулси; чрез близостта на тези мъртви, ние се 
доближаваме до нашия висш Аз, който в същото време 
е и геният на нашето бъдеще. 
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Само така могат да бъдат разбрани изживявания-
та на учениците през 40-те дни. Христовият глас още 
кънтеше в техните уши. И щом в своето спомняне те 
още веднъж чуха Неговите думи, се извърши чудото: 
Той стана осезаем всред всички тях, сякаш сега им 
говореше отново. Спомнянето на Исусовите слова се 
превърна за тях в едно словесно въздействие от страна 
на Възкръсналия. И ако сега в съзнанието им нахлува-
ха само онези думи, които навремето Той бе отправил 
към тях, те все пак бяха нещо съвършено ново. По един 
изненадващ начин възкръсналият Христос им разкри 
смисъла на тези думи, това, което преди само витае-
ше между редовете, сега се разгръща в едно могъщо 
обучение. Изпълват се думите: „Утешителят, Святия 
Дух ще ви научи на всичко, и ще ви припомни всичко, 
което Аз ви казах”. В поучението, което възкръсналият 
Христос дава на учениците, говори озареният от свет-
лина Свети Дух. 

Ние вече се докосваме до този начин на спомняне, 
когато често казваме: „Хрумна ми нещо”. В основата 
на подобен израз е заложен образът на зародишния 
кълн, който се разтваря под стоплящото Слънчево сия-
ние. Така и в нашето оживотворено спомняне минало-
то се превръща в такъв зародишен кълн, от който ще 
израснат сияйните цветове на настоящето и бъдещето. 

5. Възникване на Евангелията

Учението на възкръсналия Христос не притежаваше 
никакво сензационно съдържание и потвърждение на 
това са самите Евангелия. Твърдението на досегашната 
теология, че Евангелията са възникнали от едно външ-
но докладване на факта, е една материалистическа заб-
луда. Ако учениците не биха имали своето спомняне 
относно изживяванията си през трите години, ние не 

31. Трите години
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бихме притежавали сега тези четири Евангелия. Еван-
гелията ни връщат назад и черпят действителната си 
реалност в инспирираното, възвишаващо спомняне на 
40-те дни. Във всичко, особено в думите на Исус, отек-
ват подосновите и перспективите на мирозданието, 
до което ние днес можем да се доближим отново само 
чрез медитативно потапяне в Евангелията. 

Ние напредваме и до една друга тайна на 40-те 
дни, щом се замислим че не само спомнянето, но също 
и забравянето е една голяма мистерия. Какво достойно 
за съжаление същество би бил човекът, ако той не мо-
жеше да забравя. Тогава не биха стигнали дори и всич-
ки лудници, при част от чиито обитатели ние тъй често 
наблюдаваме едно болестно усилване на паметта. Една 
голяма милост е, че можем да забравяме. Що за тайна 
е скрита тук? 

Съществуват неща, които ние запазваме в себе 
си по-лесно, отколкото други. Но днес всъщност в нас 
се отпечатват особено леко само онези мисли, които 
са изцяло земни. Всички мисли, които се отнасят до 
свръхсетивното и до Божественото ние забравяме изк-
лючително бързо, защото те не съответствуват на мо-
зъчната памет. Онези книги, които ни въвеждат в ду-
ховния свят, ние трябва да четем все отново и отново и 
въпреки това, усещането ни всеки път е такова, сякаш 
за пръв път се докосваме до тези неща, за пръв път ги 
узнаваме. 

Не трябва да мислим, че това, което забравяме, е 
изгубено за нас. То само потъва в един по-дълбок, не-
съзнателен пласт на нашето същество. Когато ние ка-
жем, че нещо е „преминало в нашата плът и кръв”, то 
с това вече загатваме за позитивната страна на забра-
вянето. Всичко, което има стойност за човека, което ще 
бъде възприето от неговото съзнание, трябва, длъжно е 
да слезе от главата в по-дълбоките области на тялото 
– също като храната и питието. Не случайно немските 
думи „vergessen” (забравям) и “essen” (ям) са така срод-
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ни. Това, което ние в един добър смисъл забравяме в 
нашето волево същество, то се превръща в една сила. 

Нека се замислим още над това как сме забравили 
и всичко от изживяванията си през първите три години 
от живота. То не може да бъде вече уловено в дълбо-
ките изворни води на нашето същество. Защо ние сме 
забравили всичко това? – Защото до третата си година 
ние всъщност не сме напълно слезли на Земята и с най-
важната си душевна част се издигаме все още нагоре 
към просторите на Небето. Ние сме забравили също и 
това, което сме изживели преди нашето раждане, кога-
то сме кръстосвали еоните и сферите на духовния свят. 
С изключение на няколко сънища, а те са не друго, ос-
вен прелитащи отражения, ние забравяме и това, което 
изживяваме в нощния сън. И какво огромно щастие за 
човека е, че всяка нощ му е позволено да се потопи в 
един свят, за който той ще си спомни отново едва след 
смъртта. Човек забравя предрождения свят, света на 
ранното детство и своя нощен сънищен свят, защото 
именно тези светове са духовната част на неговата същ-
ност, с която той е бил, а и сега е свързан. Също и онези 
хора, които отричат духовния свят, са пребивавали, а и 
всяка нощ пребивават в същия този духовен свят, но те 
просто са го забравили. Преди да се спуснем на Земя-
та, всички ние сме отгледани под бдителните грижи на 
Ангели и същества от горните сфери. И това, което е 
забравено, не е изгубено; то е потънало в дълбините на 
нашата душа. Също и за материалистично настроените 
хора можем да кажем, че духовният свят е проникнал в 
тяхната плът и кръв. Нашето сегашно мозъчно мислене, 
мисленето с главата, няма много общо с реалния Дух, и 
нашето участие в духовния свят е по-голямо именно в 
онази част на нашето същество, в което забравените из-
живявания потъват. Психоаналитиците откриха, че оп-
ределени случаи и усещания от най-ранната възраст на 
човека могат да бъдат забравени и като „комплекси” да 
се превърнат после в причина за боледуване. Те всъщ-
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ност мислят, че биха могли да лекуват тези болести чрез 
изнасянето на „комплексите” под привидната светлина 
на съзнанието. Но в повечето случаи, съдържанията, ко-
ито психоанализата се стреми да изтръгне от забрава, са 
толкова подчертано земни, че ние трябва да се запитаме, 
дали чрез тази намеса болестта не става още по-настъ-
пателна и коварна. А не е ли един много по-добър път за 
лекуване този, от дълбините на човешкото същество да 
издирим и изнесем нагоре онези забравени сфери, които 
правят човека не болен, а здрав: а именно сферите на 
реалния духовен свят. 

Искаме ли правилно да си „спомним” забравените 
духовни елементи на човека, а с това и да ги пробудим, 
необходимо е да се замислим, че всяка истинска ре-
лигия и всяко автентично изкуство дължат своето въз-
никване на едно такова спомняне. Цялата красота и ця-
лото благочестие всред хората биха изчезнали, ако не 
действуваха останки от инстинктивния процес, изразя-
ващ се в едно спомняне на Духа. Във всеки един здрав 
творчески и религиозен елемент напира едно такова 
пробуждане, едно себе-спомняне, каквото ние изживя-
ваме щом сутрин си припомним някакъв сън, или ко-
гато от една позната миризма ние внезапно извикваме 
пред себе си цяла сцена от нашето детство. Тогава ние 
усещаме как спомнянето излитва като от една съвсем 
друга сфера и чрез това ние добиваме важна опитност 
за онази част от нашето същество, вътре в която ние 
постоянно подлагаме на забрава духовния свят. Тук 
трябва да отнесем и такива изживявания, когато ние 
се изправяме пред един човек или пред един пейзаж, 
обвзети от покъртващото чувство, че това не е наша-
та първа среща с тях, макар и ясно да знаем, че през 
сегашния ни земен живот никога не сме се срещали с 
този човек и никога не сме заставали пред този пей-
заж. От дълбините, които принадлежат към най-добра-
та част на нашето същество, ни облъхва едно родно и 
близко дихание. 



485

В самата същност на истинското благочестие и на 
истинската религия лежи не друго, а милостиво даде-
ната възможност за спомняне на нашето предрождено 
обитаване в духовния свят. Върху крилата на нашето 
молитвено съзерцаване от шеметните дълбини на ду-
шата до нас достигат спомени за Небето. Не случайно 
религиозният човек нарича Небето свое отечество. В 
самата субстанция на истинското благочестие трепти 
едно тихо спомняне за сферите, от които нашите души 
са слезли на Земята. И когато религиозният живот от-
ново е пробуден по един култов начин, така че вярва-
щите да се стичат и събират пред олтарите, тогава в 
и над съвместния живот на такава човешка група въз-
никва едно сияещо отражение на това, което вече е 
станало в духовните светове. Същността на истинския 
духовно-сътворен култ е в това, че в него се отразява 
по един земен начин онази ангелска деятелност, чий-
то свидетели ние сме били преди нашето раждане. И в 
тази връзка: що за изживяване е Причастието, приема-
нето на хляб и вино пред олтара? Наред с усещането за 
единение с Бога, у нас се подсилва и далечното спом-
няне за начина, по който сме били изхранвани преди 
нашето раждане на Земята. 

След Великденското събитие, учениците бяха още 
под загадъчната магия на гетсиманския сън, който бе 
налегнал душите им. Но когато те седнаха и разчупиха 
хляба в святото място на четвъртъчната вечер, всред 
тях се изпълни безкрайното светлинно чудо, същин-
ската магия на спомнянето: Възкръсналият Христос 
застана между тях. Извършването на Святата вечеря, 
придава на спомнянето един действен характер, така 
то израства от още по-дълбоки пластове на душата. 
Христовото присъствие всред учениците беше едно 
истинско сбъдване на думите: „Правете това за Мое 
спомняне. . . ” Тези думи, превърнати в действие, из-
пълват цялото време на 40-те дни. От най-дълбоките 
опитности, които съдбата някога им бе дала, ученици-



486

те знаеха със сигурност: когато ние вършим това, кога-
то ние приемаме хляб и вино в Негово име, тогава Той 
е всред нас. 

Така ние започваме да разбираме това, което из-
точното християнство и до днес е запазило като най-
сигурни и надеждни основи на християнския живот: 
това, че в периода между Великдена и Възнесението, 
Христос основава тайнството на олтара. Първият плод 
на Христовото учение са Евангелията, вторият плод е 
тайнството. Светлинната сфера на 40-те дни се разши-
рява и просветва в Евангелията. Изпълнената със сър-
дечна топлина сфера на общуването между Христос и 
учениците, продължава и се разширява в тайнството. 
Името „Пистис София”, с което в коптските гностични 
писания е обозначена човешката душа, съдържа в себе 
си тези два полюса на източния християнски живот. 

София = мъдрост беше дадена на учениците в 
свръх-обилна мяра чрез лъчезарното учение на въз-
кръсналия Христос. Пистис = вяра беше сгрятата от 
Бога сила на сърцето, която чрез истинското общуване 
с Възкръсналия изгря в учениците и която възпламе-
ни нашироко целия свят. Тази сила на вярата, която се 
корени в един по-дълбок пласт на душата, може да се 
превърне вътре в нас в орган за спомняне на Небето, а 
също и в орган за възприемане на възкръсналия Хрис-
тос, на цялото осветляващо и сгряващо въздействие на 
Неговата насочваща и изцеляваща същност. 
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ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА

СТЕПЕНИ НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ

1. В празника на Възнесението

Празникът на Възнесението ни отпраща към Небето. 
Обаче настроението на това годишно време, през което 
великото пролетно чудо се пробужда и обхваща сърцата 
ни, не позволява в нас да изгрее дори и мисъл за някакво 
отвъдно небе. Целият възникващ в неописуема красо-
та живот, изправящ се пред нашите сетива, разпалва в 
нас само една нова любов към Земята. Нашата душа е 
празнично отдадена на тукашните простори на Земна-
та шир. Едно обилие от предвещания и знаци израства 
около нас и то ни разкрива едно Небе на Земята; то ни 
говори, че ние сме длъжни да съзрем пролетното чудо 
не в отвъдното, а в земното небе. И нима целият при-
казен цъфтеж, излъчван в сияние от пролетната Земя, 
не е един небесен полъх в тукашния свят, едно небесно 
одаяние за нашата Земя? И не само един поетичен об-
раз, а една съвсем точна истина е това, което Ейхендорф 
прошепва в стихотворението си „Лунна нощ”:

Бе тъй, като че ли Небето
Земята в унес тих целува
А тя, в блестящи цветове

За него ден и нощ бленува. 

И така е в действителност – Земята бленува за 
целувката на Небето, пробудено след мрака на зим-
ния сън. Но Земята не поражда този пъстър цъфтеж от 
самата себе си. Той е само доказателство за нейното 
предстоящо и тайно единение с Небето. 

Пролетно разцъфналите дървета, които излъчват 
тъй изненадващо уханието си в нощта – са едно знаме-
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ние, което може да ни помогне в разбирането на Зем-
ното Възнесение и неговата тайна. Когато едно дърво 
е обвито само със своя зелен листак, то още не е завър-
шено. Едва в краткото време, когато то сияе в цветната 
си одежда, неговият първообраз слиза напълно в земния 
свят. Всяко цъфтящо дърво е едно чудо и ние би тряб-
вало много по-непосредствено да го възприемаме като 
чудо, стига в хода на годините да не сме привикнали 
към неговия облик. Всъщност всяко такова дърво е по-
несена към Небето цветна поляна. Цъфтящата корона в 
своето сферично оформяне е едно малко отражение на 
Земята, на онази Земя, която иска да се освободи от ма-
гията на тежестта и да поеме своя път към Небето. Кол-
ко много може да ни поучи едно цъфнало дърво. То ни 
показва, че Възнесението не бива да се измерва според 
степента на откъсване от земните основи, а само според 
интензивността на подема към Небето. Цветната корона 
на дървото едва се издига над земната твърд: цъфтежът 
показва, че Небето признава „възнесението” на дърво-
то. Цъфтящото дърво е също и един символ за това, че 
Земята – след своето възнесение – остава вярна на себе 
си. Възнесението, изтласкването на живителните сокове 
към цветните листенца не отчуждава ни най-малко зем-
ната душа от този наш свят. И когато цъфтежът преста-
не, небесното чудо в никакъв случай не потегля отвъд, а 
се преобразува в истински земни дарове, в плодовете на 
дървото. Небето, което природата ни поднася в дните на 
празника Възнесение, е не друго, а сферата на заражда-
нето, която действува зад нашето земно битие и от която 
се ражда отново всяко земно творение. 

Едно друго подобие на Възнесението се обръща 
към нас, щом ние се движим из едно цъфнало поле и се 
вслушваме в песента на летящите горе чучулиги. Уст-
ремени право нагоре те извършват своето възнесение. 
Тук, в напора на пролетната природа към Небето, дейс-
твуват самите силови потоци на Земната душа; вижда-
ме ги в полета на птиците, чуваме ги в техните песни. 
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По този начин в душата ни възниква един стремителен 
образ на вътрешния подем към висините, от който ние 
можем да черпим нова сила за нашия живот и за на-
шите стремежи. Небето от празника на Възнесението 
не е отвъдно Небе. То е самата сфера на онзи подем, 
от който ние се нуждаем в този свят, ако не искаме да 
изпаднем във вътрешна немощ и гибел. 

Или да се вгледаме в белите грамади на облаците, 
които в тази част на годината се носят така величествено 
из небесната шир. Те са като космически цъфнали дърве-
та: едно истинско отражение на Земята, която би искала 
да се въздигне към Небето. Те са резултат от грандиоз-
ния космически подем, изпълващ цялата атмосфера. В 
тях – под нарастващата слънчева топлина – земната влага 
извършва своето възнесение, превръщайки се в живот-
ворните дарове на дъжда и росата. И нищо не може да 
противоречи по-силно и по-впечатляващо на мисълта за 
едно отвъдно Небе, нищо друго не ни насочва към отда-
деното на Земята пролетно Небе, както водния кръговрат 
на нашата Земя, символизиран тъй чудно в облачния свят. 
Всяко възнесение в пролетната природа става в полза на 
тукашния свят. Навсякъде то е едно издигане на небес-
ната същност заради земната същност. Вгледаме ли се в 
едно политнало нагоре разцъфнало дърво, в птичия по-
лет, или във величествения ход на облаците: всеки път 
ние се вглеждаме в Небето. И все пак, това което застава 
пред възхитения ни поглед е именно нашата Земя. В дъл-
боко предчувствие ние отправяме взор към онази сфера, 
от която блика животът на Земята. И този наш взор среща 
небесната Земя и земното Небе, устремения към Небето 
тукашен свят, Земята в мига на нейното възнесение. 

Това Земно Небе, тази сфера на подем вътре, зад 
и над нашето земно, естествено небе, е Небето, в кое-
то се издигна възкръсналият Христос през 40-те дни 
след Великдена. За цялото християнско светоусещане 
на бъдещите хора ще бъде от решаващо значение с как-
ви познания и в каква атмосфера изграждат те своите 



490

мисли за Възнесението. И точно тук, една органически 
вярна представа за тайната на Възнесението ще въз-
върне на християнството неговата естественост, него-
вата действена и ликуваща отдаденост на Земята. 

2. „Привидно тяло” и „привидна смърт”

Към мисълта за Възнесението обаче, винаги трябва 
да се прибавя и мисълта за Възкресението. Наред с едно 
ново разбиране за Великдена ще се формира и едно 
ново настроение за Възнесението. Докато Христовото 
Възкресение остава един непонятен мираж, затваря се 
също и пътят към едно ново изживяване на Възнесени-
ето. Официалните християнски среди и днес не са на-
ясно до каква голяма степен Христовото Възкресение 
е несъвместимо с мисленето на хората през последни-
те столетия. Едно признание за мъчителната трудност, 
пред която се изправя мислещият човек на нашето вре-
ме, опитвайки се да вникне в събитията на Великден, би 
било вече първата крачка към едно истинско разбиране. 
В моето младежко развитие достъпът до Великден ми 
беше отворен по един особено жив начин. Това стана, 
когато веднъж един уважаван и високообразован мой 
учител по вероучение призна, че той просто не е в със-
тояние да развие идеята за Възкресението Христово. И 
дълбоко трябва да се съжалява, че ревностното позна-
ние и онова болезнено усилие, с което допреди няколко 
столетия много мислещи хора се стремяха да вникнат 
в тайните на Великдена, са вече напълно изчезнали. 
Този сериозен въпрос едва ли още се обсъжда. Повече-
то наши съвременници просто не чувствуват никакъв 
подтик да се борят за разрешението на тази загадка и 
в кръговете на тези, които все още биха желали да се 
наричат християни е проникнала успокояващата мисъл, 
че посланията на Христовото Възкресение ще трябва да 
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се приемат с една разсеяна набожност, която да допуска 
и усилията на всеки критичен подход. 

Ако Христовото Възкресение е нещо повече от един 
краткотраен мираж, в смисъл, че тук един човек е дове-
ден до положение да продължи да живее и след своята 
смърт, то в основите си Възнесението означава край на 
този мираж. Тогава 40-те дни са само един чудотворен 
срок, който беше даден на Исус след Неговата смърт. И 
щом след тези 40 дни Великденските срещи на учени-
ците се прекратиха, Христос всъщност открито пое по 
онзи път, по който някога всички хора трябва да тръгнат 
– тази идея е съхранена и предадена ярко, рационално и 
трезво в многобройни романи за живота на Исус, инспи-
рирани през 19-то столетие от франкмасонството с цел 
да се преодолее догматичната вяра. Тук ние се натъкваме 
на материалистическата противоположност, на онази ед-
ностранчивост, характерна за гностичната христология 
от първите християнски столетия. Наистина в залеза на 
старото духовно съзерцание гнозисът разполагаше, как-
то вече видяхме, с едно голямо богатство от понятия за 
свръхсетивната светлинна тайна на Христовото Същест-
во. Обаче в своята откъсната от Земята духовност гнози-
сът не откри никаква възможност за разбиране на сериоз-
ната Христова тайна, тоест земно-реалната Му инкарна-
ция, въплътяването Му в едно физическо човешко тяло. 
И така, гнозисът оформи учението за „привидното тяло”, 
в което Христос трябва да се движи по Земята. Този въз-
глед обезсмисля не само земния живот на Христос, но 
преди всичко Неговата смърт, а също и Неговото Възк-
ресение. Ето защо гнозисът с право беше отхвърлен като 
едно погрешно учение, въпреки неговата богата мъдрост. 
Материалистичното обновление на гностичния докети-
зъм, което ние срещаме в разционалистичните романи за 
живота на Исус, е синтезирано в тезата за „привидната 
смърт” на Исус: вярваше се, че е намерен един ключ за 
чудото на 40-те дни; описваше се как Йосиф от Ариматея 
заедно с другите посветени от есейския орден е свалил от 



492

кръста привидно мъртвото тяло, за да го върне обратно 
към живота. И всичко това му се отдавало в продълже-
ние на 40 дни. Тогава обаче Той действително умрял и 
само есейските ръководители на Великденската драма 
разбрали това, като вместо едно тихо погребение създали 
и поставили пред погледа на човеците чудесния мит за 
Възнесението. 

3. Метаморфозите на Христовото Същество

Едно съответстващо на съвременната епоха орга-
нично разбиране на Възнесението и на връзката му с 
Възкресението е невъзможно без едно живо вникване 
в идеята за метаморфозите. 

Възнесението е само една нова степен на Възкре-
сението, а с това и една напредваща метаморфоза във 
величествения ход на себепревъплъщенията, които из-
вършва космическото Христово Същество. Христос е 
едно Същество, което никога не застива в покой, а дейс-
твува неуморно, себепревъплъщавайки се в полза на чо-
вечеството. Различните етапи и степени на Христовото 
Същество обхващат не само християнската, но също и 
предхристиянските епохи на човешката история. Като 
първа степен ние можем да посочим пред-съществува-
нето, пред-екзистенцията, пътищата и преобразувания-
та на Христовото Същество в извънземните космически 
сфери. Предхристиянските религии са пълни с отраже-
ния и отблясъци, произхождащи от устременият към Зе-
мята, проникващият от сфера в сфера Христос. Втората 
степен е човекоставането. Тя ще се постигне чрез Кръ-
щението в Йордан, при което Божественият Христов 
Аз встъпи в земно-човешката инкарнация; тя обхваща 
трите години на Христовия земен живот. Смърт и Въз-
кресение представляват третата степен. Те не означават 
нищо друго, освен продължението на онзи път, който бе 
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спуснат към Земята от космическите висоти. След съби-
тията на Разпети петък и Великден Христовото Същес-
тво започна да се свързва със Земята и когато ние схва-
щаме Възнесението като четвъртата степен, започваме 
вече да предугаждаме, че то – макар и това привидно 
да не се покрива с обичайната представа за Небето – е 
едно утвърждаване на Христовото свързване със Земя-
та, едно себеизливане в сферата на земния свят. Също и 
утрото на Петдесетницата е една по-нататъшна степен 
от развитието на самото Христовото Същество, макар и 
в случая да не се говори направо за Христос. Петдесет-
ницата е петата основна метаморфоза. Следващата сте-
пен се проявява за първи път в онзи обеден час, когато 
пред Дамаск възкресеният Христос се изправи пред все 
още преследващия Го Павел. Седмата степен, според 
писанията на Новия Завет, е в сферата на бъдещето. Ние 
сме свикнали да назоваваме тази бъдеща метаморфоза, 
чието начало можем да изживеем и в наше време, с име-
то Второ Пришествие на Христос. 

Една следваща предпоставка за ново органично 
вникване във Великдена и Възкресението е тази: ние 
да схванем телесното Възкресение на Христос като 
един съвсем определен растежен процес. 

Това, което се показваше на учениците в продълже-
ние на 40 дни, е не просто душевно-духовната същност 
на Христос. Тази същност не би била нещо особено и из-
ключително, тъй като тогава, по това време все още много 
хора можеха да възприемат душевно-духовните сигнали 
от починалите и да поддържат връзката с тях. Възкресе-
нието е повече от безсмъртието. Учениците изживяваха 
Възкръсналия в една реална телесност, каквато дотогава 
не можеше да се види у нито един покойник. От друга 
страна, самопонятно е, че след своята земна смърт Хрис-
тос не се появи сред хората в своето предишно земно-ма-
териално тяло. Физическото тяло на Христос подлежи на 
същото тление и разлагане, които са участ на всички земни 
човешки тела. Обаче Неговата устремена към Земята воля, 
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Неговата отдаденост към Земята и човешкото тяло след 
преминаването през смъртта на Голгота са не по-малки от 
преди това. Напротив, едва сега те са освободени от всич-
ки техни задръжки и препятствия. Космически – Божест-
вената воля за инкарнация се субстанциира с вътрешната 
квинтесенция на цялата онази телесна опитност, която 
Христовото Същество беше понесло през изтеклите три 
години. Цялото Христовото Същество воюва дълбоко вът-
ре в пределите на земното човешко тяло и от сферата на 
духовното си изгражда едно ново тяло. Образът на Възк-
ръсналия е наистина от духовно естество, но той изцяло е 
проникнат и изпълнен с воля към Земята. Тази е тайната 
на телесното Възкресение на Христос. Запазвайки стре-
межа към въплъщаване и усилвайки огъня на вътрешната 
активност, Христос действа формиращо върху сферата на 
земното тяло. Възкръсналият наистина се открива на уче-
ниците като една нова творческа сила, чието поле на рабо-
та – това е именно нашият свят. Така през 40-те дни Той 
потвърждава Своето действено присъствие чрез участието 
си в жизнените потребности на учениците: храни се и пие 
с тях. Той се открива на учениците и чрез чисто сетивни 
възприятия от физически характер, като например докос-
ването на съмняващия се Тома. И така, учението, според 
което Възкръсналият влива една нова мъдрост в човешкия 
живот, е изцяло пронизано от волята за творческо преобра-
зяване на земната материя. 

Обаче за да вникнем в чудото на 40-те дни, от нас 
се изисква и нещо друго: да съберем кураж и да проу-
меем, че тук е станало нещо неповторимо, че Христос 
е преминал през едно изключително състояние, което не 
може да продължава дълго. Четиридесетте дни между 
Великдена и Възнесението – колкото и парадоксално да 
изглежда това на пръв поглед – могат и трябва да бъдат 
сравнени с 40-те дни на изкушението в пустинята. Когато 
на времето Христос трябваше да устои на демоничните 
изкушения, Той извърши едно скрито преобразяване на 
Своето Същество, без което не би могъл да се сроди с 
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човеците по един дълбоко свой и вътрешно съответстващ 
начин. При Кръщението в Йордан Божественият Христов 
Аз нахлу с цялата си космическа мощ в тясното обитали-
ще на телесно-душевното човешко същество. Свръхкос-
мическото съдържание все още кипеше над земния съд. 
Надмощието на Божественото непосредствено властву-
ваше над човешкото. И ако след Кръщението в Йордан 
Христос веднага би отишъл всред хората, то от Него биха 
се излъчили страховити и смазващи въздействия. В де-
моничното изкушение, Той трябваше да изживее и смали 
Своята Божествена неотразимост. Съвсем не по Негова 
воля би било чрез свръхсетивните си възможности да 
разпали всред хората пожара на една сензация. Негова-
та воля щеше да бъде истински брат на човека, поради 
което Той и се превърна изцяло в един човек като всички 
други. И Той се оттегли за 40 дни в пустинята не само за 
да се упражни в уединение и сдържаност, а за да извоюва 
в Своето Същество едно могъщо равновесие между Бо-
жественото и Човешкото. 40-те дни на изкушението оз-
начават преход през едно неповторимо и изключително 
състояние, изпълнено с огнена сила. В края на 40-те дни 
Христос можеше вече действително да живее и действу-
ва като човек всред човеци. 

Четиридесетте дни между Великден и Възнесение 
също означават преобразяване чрез минаването през 
едно неповторимо и изключително състояние на Духа. 
След Великденската победа над смъртта, огнената свет-
лина на Христовата воля изригна мощно нагоре. И ко-
гато учениците съзерцаваха образа на Възкръсналия, 
те постигнаха именно първичното обхващане и духов-
но-телесното формиране на тази могъща духовна сила. 
Обаче неотразимостта на Христовата воля – при цялата 
ù насоченост към земното човешко тяло – оставаше тол-
кова голяма, че учениците изживяваха Христос външно-
сетивно, макар че Той не присъствуваше физически сред 
тях. Духовната воля на Възкръсналия обаче напираше 
към земната сфера с такова великденско ликуване, че 
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Той можеше да бъде възприеман дори физически. Ако 
Христос би продължил това изключително състояние, 
Той щеше да има възможност да присъствува всред из-
повядващите Го хора по един противоестествен начин. 
Появявайки се внезапно между хората Той би предиз-
виквал ужасяващо пробуждане на душите. Хората биха 
повярвали, че Той е всред тях в Своето физическо тяло, 
без да могат да прозрат духовния Му облик. 

Такова особено манифестиране не би могло да лежи 
в Христовата воля, на която е присъщо не насилствено 
преодоляване, а само едно въодушевяване и одухотво-
ряване на земната материя. В неудържимия си порив 
към следващата степен на своето себепреобразяване 
Той надмогва и това изключително състояние. И когато 
в деня на Възнесението Той внезапно ще се отдалечи 
от погледите на учениците, това означава затихване на 
„особеното състояние”, а едновременно с него и навли-
зането на Христовото Същество в една нова степен на 
съществуване. Преобразяването, което става с Христос 
на 40-тия ден след Възкресението води не вън от Земя-
та, а все по-близо към Земята. Така Христос навлиза в 
едно състояние, чрез което Той става еднакво близък на 
всички човеци. Това е всепроникващото състояние на 
една Земна вездесъщност. Оттогава Той диша и живее 
с душата на цялата земя. „Изключителното състояние”, 
което беше овладяно по-преди, сега – за благото на чо-
вечеството – трябва да бъде пожертвано. Вместо непов-
торимото великденско чудо, в Земната природа нахлува 
същинската вездесъща сфера на Великдена. 

4. Мисионерство

Външно погледнато, Евангелието на Йоан не съдържа 
сведения нито за Възнесението Христово, нито за Пет-
десетницата, но въпреки това то ни дава незабележи-
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ми, ала съществени приноси за разбиране на Христо-
вите метаморфози след Възкресението. В Йоановите 
Великденски сцени вече се проявяват предупредител-
ните мотиви на Възнесението и Петдесетницата. Кога-
то през Великденското утро Мария Магдалена позна в 
образа на градинаря самия Христос, Той ù каза: „Не се 
допирай до Мен, защото още не съм се възнесъл при 
Отца, но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се 
при Моя Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при 
вашия Бог” (20, 17). И когато вечерта в неделята на 
Възкресението, Христос се явява на учениците в Це-
накулума, Той им казва: „Мир вам, както Отец изпрати 
Мене, така и Аз изпращам вас. ” А след това Евангели-
ето продължава: „И като рече това, духна върху тях и 
им каза: Приемете Светия Дух. ”

Мария Магдалена ще бъде упътена към Възнесе-
нието като към нещо предстоящо; докато изливането 
на Светия Дух според представянето на Йоан изглежда 
като едно събитие, което започва още на самия Велик-
ден. Продължението на Евангелието обаче ни кара да 
предугаждаме, че също и Възнесението е един про-
цес, който започва непосредствено след Великден. С 
думите: „Не се допирай до Мене” Христос показва на 
Мария Магдалена, че Неговото Възнесение още не е 
започнало. Тези строги думи могат да останат изцяло 
неразбрани, ако Възнесението се схване по обичайния 
начин като едно откъсване на Христовото Същество 
от Земята. Щом като на Мария Магдалена не ù е раз-
решено да докосне Възкръсналия именно сега, когато 
Той се явява пред нея, как би могла тя да Го докосне 
после след Възнесението Му към Небето? Тук забе-
лязваме, че Евангелието на Йоан се стреми да ни води 
към едно ново разбиране за тайната на Възнесението. 
Една седмица след Великдена Христос се обръща към 
Тома с противоположните думи, които бе отправил 
към Мария Магдалена: „Допри се до Мен”. И ние се 
запитваме: дали и сега важат тези думи: „Аз не съм 

32. Трите години
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се възнесъл още при Отца” – Евангелието на Йоан се 
обръща към Възнесението по един тайнствен начин, за 
да го схване като едно израстване и интензифицира-
не на духовното Христово тяло в тукашния земен свят. 
Именно защото Възнесението вече бе започнало като 
едно себеизливане в материалните земни измерения, 
Тома може да докосне с ръцете си Христовото тяло. В 
същото време Възкресението е готовата да разцъфне 
пъпка, която ще се разтвори в следващите метаморфо-
зи на Христос. Преминалото през смърт и Възкресение 
Христово Същество израства и се преобразява в хода 
на един величествен земно-космически процес. 

Първите две Евангелия съдържат един екзактен 
паралел относно Йоановите думи за Възнесението. 
При Матей и Марко Ангелът се обръща към жените: 
„Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръс-
нал от мъртвите; и ето Той отива при вас в Галилея”. 
Веднъж на учениците се казва, че Христос е поел към 
Галилея, а след това – при Евангелието на Йоан – че 
е поел към Небето. Точното синоптично съгласуване 
на тези два момента ни показва, че и в двата случая 
се касае за един и същ процес на Христовото себеп-
реобразяване. На жените се дава заръката: те трябва 
да опишат на учениците онзи жертвен път, по който 
Христовото Същество сега поема. 

Една нова светлина сега озарява на Великденското 
събитие и неговите галилейски сцени. Изобщо и дума 
не може да става за това, че между Великден и Петде-
сетница учениците са извървели пътя към Галилея в 
един външно-географски смисъл. Според Евангелието 
на Лука (24, 49) те са получили Христовата заповед да 
останат в Йерусалим. Двете галилейски сцени от Ве-
ликдена, при Матей и Йоан, на планината и край езе-
рото, трябва да бъдат схванати по един имагинативно-
духовен начин. И в двата случая Галилея се явява като 
един душевен пейзаж, в който учениците ще бъдат пре-
несени чрез срещата си с Възкръсналия Христос. Това 



499

откъсване ще стане възможно поради обстоятелството, 
че Христовото Същество напредва в своята поредица от 
превъплъщения като взема със Себе Си по този труден 
път и душите на учениците. Този важен синоптичен па-
ралел, съдържащ се в ангелското поръчение към жени-
те, ни разкрива следното: Галилея е само една спирка от 
Христовото пътуване към Небето. Христовото Същес-
тво – преодолявайки напора на смъртта към отвъдния 
свят – се излива и нараства вътре в земната атмосфе-
ра; то сваля и основава Небето върху Земята. Душите 
на учениците също ще бъдат въвлечени в този нараст-
ващ подем. Макар и телесно да остават в Йерусалим, 
те ще бъдат откъснати и отнесени в Слънчевия пейзаж 
на Галилея. Имагинативният душевен път, изминат от 
тях, означава едно участие в начеващото Възнесение 
на Христос. В тишината на Ценакулума, простираща се 
там, поради близостта на Възкръсналия те предусетиха 
нещо от онова изживяване, което щяха да имат на 40-тия 
ден след Великдена, когато за тяхно удивление Христос 
им се яви навън, под открито небе на Маслиновата пла-
нина. Процесът на подем и израстване, който преди се 
беше разиграл в рамките на една ограничена общност, 
сега, в деня на Възнесението навлиза в решителен ста-
дий, навлиза в една приказна душевна Галилея. И нищо 
чудно, че занапред тихият лес на Маслиновата планина 
– който беше едно повишение на Гетсиманската градина 
– им изглеждаше като една Галилея, присадена навътре в 
Юдея (това място в северната част на Маслиновата пла-
нина и до днес носи името „Малката Галилея”). В тази 
велика пролет на година 33-та, учениците са облъхнати 
от един вътрешен пролетен пейзаж, дори и там, където 
грандиозните смълчани простори на смъртта потъват в 
пределите на пустинята Юда. Напредващото преобразя-
ване на Възкръсналия се излъчва и в царството на Зем-
ната природа. Една вътрешна Слънчева озареност се от-
крива в самите недра на угасващата Земя. И всичко това 
е резултат от Възнесението на Христос, благодарение на 
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което Небето стана земно, а Земята – небесна. 
Името Галилея означава „страна на народите”. По-

демът и израстването на Възкръсналия свръх неговите 
собствени измерения е едно велико послание към чове-
чеството. Напускайки едно изключително състояние, в 
което Той можеше по свръхсетивен начин да се откри-
ва само на отделни човеци, сега Христос се изля вътре 
в силовите сфери на Земята, откъдето занапред Той ще е 
еднакво близък на всички хора. Външно погледнато изг-
лежда така, сякаш Той изоставя Земния път, тъй като мес-
тата на Святата Земя са в същото време и първообрази на 
душевните сфери, които обгръщат нашата Земя и живота 
на цялото човечество. Пътят от Юдея към Галилея, който 
означава преход от изолираното обкръжение на собстве-
ния народ към живото общуване с всички земни народи, 
ще бъде сега поет по един духовно-реален начин. Хрис-
товите думи към учениците, с които Той ги разпраща 
сред народите, могат да бъдат вече правилно разбрани. 
При Матей – от планината в Галилея – се казва: „Идете 
и научете всички народи”. Йоан съобщава, че край брега 
на езерото Христовият повик за последно е отправен най-
вече към Петър. Обаче в Евангелието на Йоан Възкръс-
налият се обръща към учениците си още с първото си по-
явяване всред тях и им вдъхва Светия Дух (20, 22). Така 
Великденът ни заприличва на пролетна пъпка, от която 
скоро ще разцъфне чудото на Петдесетница: „Както Отец 
изпрати Мен, така и Аз изпращам вас”. 

Всички тези думи, с които Христос изпраща уче-
ниците, не са всъщност земно-човешки думи. Той ги 
изговаря, движейки се с цялото си същество напред, 
намирайки се в процес на подем и разрастване. Ис-
тинският смисъл на земното Възнесение Христово е 
в самото разпращане на учениците. Повлечени в този 
Христов подем и в това Христово разрастване, пред ду-
шите на учениците проблясва основното: те трябва да 
потеглят като апостоли всред народите по целия свят. 

Смисълът на християнското апостолство и све-
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щеничество е този: чрез Словото и Тайнствата да про-
повядват всеприсъствието на Възкръсналия Христос. 
Винаги щом е възможно, чрез възвестяване на Хрис-
товото послание и чрез еднакви свещенодействия по 
различни земи и всред всички народи да предизвикват 
изживяването за непосредствено-реалното Христово 
присъствие; всичко това също е резултат от процеса на 
подем и разрастване, в който по времето на Възнесени-
ето учениците бяха въвлечени. Оттогава върху Земята 
съществува – като неспирен пролетен пейзаж – една 
постоянна и всепроникваща Галилея. 

5. Петдесетница

След Възнесението събитието на Петдесетницата е един 
от най-важните моменти в развитието на Христовото 
Същество. Всички Великденски срещи на учениците 
– както тези, състояли се „в дома” през 40-те дни, така 
и тези „на планината” или „край езерото” – се издигат 
до връхната си точка именно в утрото на Петдесетница, 
когато със слънчевия изгрев в Ценакулума над главите 
им пламнаха огнените езици на Светия Дух. 

След Гетсимания учениците се намираха в едно 
особено състояние на откъснатост. Чрез всички пре-
ходни събития техните Азове и техните души бяха изв-
лечени навън, както иначе това става по време на съня. 
Те не бяха в истинския смисъл господари на своето 
съзнание. Величествените образи и думи на срещите 
им от 40-те дни преминаваха като забележителни съ-
новидения през техните души. Дори и мисионерските 
идеи докосваха съзнанието им само като далечни пред-
чувствия. Особено през десетте дни между Възнесе-
нието и Петдесетницата, когато Великденските срещи 
бяха престанали, заплашвайки да потънат в меланхол-
ната пропаст на една космическа самотност, техните 
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души бяха подчертано откъснати и извлечени навън. 
В утрото на Петдесетница обаче, техните Азове 

внезапно се прибраха. Бученето на вятъра и огнените 
пламъци бяха само страничните явления на едно мощ-
но пробуждане. Както всяка сутрин ние се пробуждаме 
от сън и донасяме в деня плодовете на нашето еженощ-
но възнесение, така и сега, в телесните обвивки се вър-
наха не само човешките Азове на учениците: във всеки 
един от тези Азове гореше огненият плод на Великден-
ското извличане на душите, както и на онова откъсва-
не, причинено от Възнесението Христово. Христовият 
Аз в Азовете на учениците, Христовите искри, които 
душите на учениците си върнаха обратно след своето 
участие във Възнесението – те бяха всъщност огнени-
те езици, които – устремени нагоре – напираха сега от 
техните същества. 

В душите на учениците сега се влива нещо подоб-
но на това, което Земната природа изпитва всяка пролет. 
Вълшебното време на цъфтежа – не е ли това излъчена-
та в света на красотата Земна душа? – постига своя връх 
най-вече около Възнесението. По времето на Петдесет-
ница цъфтежът спира. Чудото на красотата изглежда по-
тушено. Обаче то все още е тук. Скрито надълбоко и в 
тиха потайност, то продължава да живее. Навсякъде по 
Земята, където цъфтежът украсява поля и дървета, сега 
нещо зрее. Чудото на Възнесението осезаемо се включ-
ва в Земния свят. Плодовете са не друго, а дарът, който 
Земната душа си донася от своето възнесение. И този 
човек, който може да отправи явновиждащ поглед към 
природната красота на Петдесетница, би видял плодни-
те зародиши обгърнати от малки блуждаещи пламъче-
та. Така беше и в душите на учениците, когато в утрото 
на Петдесетница ги връхлетя великото пробуждане в 
Христос. Великденското откъсване се замени от Петде-
сетническото възвръщане. Христовият огън, който все 
повече се изливаше в Земните очертания, сега се появи 
като огнен кълн и в човешките сърца. Оттогава Възк-



503

ръсналият живее като зародишна сила в душите на тези 
Свои синове, които са обвити и скрити зад огненото 
покривало на Духа. Човеците са първородните синове 
на новото сътворение. Призивът „Христос в нас” е нача-
ло на плодотворното Христово поселване и вграждане в 
целия Земен свят. 

За учениците този духовен огън се превърна в 
кураж и сила, за да вникнат истински в същността на 
своята мисия. И ако Христос преди това ги въвличаше 
в хода на своето израстване и от едно по-висше гледи-
ще им показваше размерите на тяхното апостолство, 
то сега вграждането на Христовия Аз им даде куража 
сами да се впуснат по всички посоки и с меча на Хрис-
товото Слово да се сразят с цялата демония на света. 

6. Дамаск

Когато няколко години по-късно по пътя към Дамаск, 
Павел изживя озарената си от светлина среща с Онзи, 
когото той вярваше, че трябва да последва, тогава 
Христос постигна една нова степен в своето разви-
тие. Това Павлово изживяване не идва само отвътре: 
тук външните природни особености също играят една 
забележителна роля. Дори и днес, застанали на близ-
ките хълмове и поглеждайки надолу към града Дамаск, 
ние можем да доловим приликата му с оазис, която от 
най-древни времена е донесла на това място славата на 
един земен рай. Всред един пустинен и мъртъв пейзаж, 
обгръщащ го надлъж и шир, Дамаск е разположен в 
зеленото лоно на кипящ растителен живот. Границата 
между пустиня и вегетация е очевидна, особено за чо-
век, който си е изградил цялостна представа за този 
град. В онази отминала епоха, контрастът между на-
жежената пустиня и оазисния характер на града е бил 
още по-ярък. И пренесем ли се в онзи обеден час, ко-



504

гато булото на сетивния свят се разкъса пред душата 
на Павел, тогава ние усещаме, че географският фон на 
събитието далеч не е случаен. 

Щом Павел прекрачва границата между пустиня-
та и оазиса, от рязката светлина към прохладното зеле-
но царство, внезапно-пробудената му душа се озарява 
от могъщото присъствие на Възкръсналия. Тайната на 
„сянката” намира своето разрешение: духовното Слън-
це, нахлуващо все по-дълбоко в Земята, грейва там, 
където надмощието на физическото Слънце още не е 
превърнато в една жарка и непосилна завеса над ти-
хата духовност на земната природа. Слънчевият Дух 
– вече като новия Дух на Земята – възвестява себе си 
пред прогледнала душа на Павел. 

Павел беше първият свидетел на тази нова степен 
в метаморфозите на Христовото Същество. Някога в 
думите на акта за посвещение на човека, тази степен 
ще бъде точно и класически назована. В кулминаци-
ята на тайнството, след като преосъществлението на 
хляба и виното вече е извършено, ще ни се напомни за 
това как великото извисяване и развитие на Христова-
та мистерия е съхранено живо в покъртените от праз-
ника човешки души: „Мъченическата смърт Христо-
ва, Неговото Възкресение, Неговото Откровение. . . ” 
Спасителното за нас преобразяване и жертвеното дело 
на Христос не приключват с Неговата смърт и Възк-
ресение. Възкръсналият крачи нататък. И от един оп-
ределен момент нататък, Той навлиза още по-дълбоко 
и цялостно в човечеството: по начин, за който думата 
„Откровение” и „Откриване” ни загатва само отчасти. 
Часът от Дамаск означава първото проявление на тази 
степен на съществуване, в която ние също и днес тряб-
ва да търсим Възкръсналия. 

Както съзерцавания от Павел образ пред Дамаск 
е всъщност нарастващата светлина от Възкресението, 
обгръщаща учениците в продължение на 40 дни, така 
и Павловото съзнание – чиято светлина блесна в онзи 
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час – загатва за онази степен на съзнание, до която чо-
вечеството трябва да се издигне, ако то действително 
иска да намери Христос в степента на „Откровението”. 
Отдавна се е превърнало в едно заблуждение, това Па-
вел да се счита за „първия християнски теолог”. Той е 
много повече: той е изразител и „преводач” на „Откро-
вението Христово”. Неговите послания са „инспирира-
ни” не само в един общ смисъл. От степента “Дамаск” 
чрез него говори Възкръсналият. И Павел има предвид 
една съвсем определена сфера от духовния живот, ко-
гато в I Кор. 11, 23 казва: „Защото аз от Господа приех 
това, което ви предадох”. 

Цялото жизнено чувство на Павел е основно про-
никнато от Великденската същност. Макар и да е пръв 
свидетел на Откровението, той ненапразно сам се оп-
ределя като последен свидетел на Възкресението, в 
смисъла на I Кор. 15, 1-8. Размахът на Павловите пъ-
тувания е една последица от могъщата експанзия, при-
съща на самото Христово Същество при Неговата нова 
степен. Павел бе овладян от Онзи, който сам се изля в 
Земната сфера, за да основе там един вездесъщ и пос-
тоянен Дамаск. Пътуванията на Павел сочат много по-
ярко растежа на Великденската сфера, отколкото тези 
на другите апостоли. Забележително е, че сферата на 
тези пътувания е идентична със зоната, в която расте 
маслиновото дърво. През 1913 година Рудолф Щайнер 
обърна внимание върху тази зависимост в своя лекцио-
нен цикъл „Христос и духовния свят”; същото направи 
и теологът Адолф Дайсман в своя „Павел”. Така ние 
можем да твърдим, че арената на Павловата деятел-
ност е едно могъщо разрастване на пейзажа от Мас-
линовата планина и от Гетсимания. Маслиновите дър-
вета от Гетсимания са като свидетели и представители 
на съзидателния живот в самата мистерия на Голгота. 
Тяхната роля ще бъде пренесена над цялата област, в 
която – както при Павловите пътувания – ще прониква 
и самата Христова деятелност. В Посланията на Павел 
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властвува новата Земна атмосфера с инспирирания от 
нея елемент – Дамаск. В тях, чрез думите на апостола 
говори новият Земен Дух. 

В различните съобщения за събитието в Дамаск, 
съдържащи се в Новозаветните текстове, ние се натък-
ваме и на едно привидно противоречие, то обаче е в със-
тояние да ни осветли пътя, който ще отведе самите нас 
към явлението от Дамаск. Веднъж се казва, че някои от 
спътниците на Павел не видели нищо, обаче чули гла-
сове. Другаде е описано как някои съгледали отблясъци 
на светлина, без да чуят изречените думи. Достъпът до 
сферата на Дамаск трябва да бъде търсен всестранно. 
Някои хора, чрез развитие на своите души ще стигнат до 
там, че по-скоро ще „виждат”, а постепенно ще започ-
нат и да възприемат светлинните очертания на открива-
щия се Христос. Но ще има и мнозина, които преди това 
ще трябва да се научат да се вслушват в Христовия глас. 
За нас Павловите послания могат да станат една помощ 
в това вътрешно вслушване. Обаче днешното Павлово 
течение не може да се ограничи и сведе единствено до 
една теология на Павловите послания. В много по-го-
ляма степен това течение действува като едно духовно 
проникване в цялото човешко мислене и познание, като 
едно вдълбочаване и разкриване на жизненото чувство 
дори и в конкретните проблеми на човешката съдба. 
Едно такова необхватно и смело разтваряне на душата 
води към Дамасковото вслушване в Христовия глас, ко-
ето пък подготвя ясното виждане и съзерцание на Хрис-
товото откровение. 

7. Второто пришествие на Христос

Когато изживяването от Дамаск придобие общочовеш-
ка валидност, като следваща степен от напредващото 
откровение на Христовото Същество, ще се изпълни и 
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тайната на Второто Христово идване. Днес то не тряб-
ва да ни изглежда просто като едно събитие от бъдеще-
то. Съдбата на човечеството е стигнала до такава точ-
ка, където може и трябва да се изгради синтезът между 
Петдесетницата и Дамаск. Навлизането на Христовото 
Същество в човешката душа е също така възможно как-
то и нарастващото Христово проникване в сферата на 
Земята. С огненото въплъщение на Христос в душите 
на учениците през утрото на Петдесетницата започна 
и едно вътрешно пришествие като зародиш на косми-
ческото пришествие. И когато в деня на Петдесетни-
цата Христовото Същество започна да се излива в ця-
лото Земно битие, всъщност загатнато бе обективното 
и озарено от светлина чудо на обновеното космическо 
битие, което някога чрез степента – Дамаск трябва да 
се влее в степента на Второто пришествие. Представа-
та за облака, която имаме от Лукановото Възнесение, 
както и всички Христови думи, отнасящи се до При-
шествието, могат да ни дадат знание за много неща. 
Щом Земната атмосфера се насити с влага, образуват 
се облаците. Нарасне ли степента на това насищане, 
облаците се изливат в дъжд. Това е възвръщането на 
Земната влага след нейното оплодотворяване в Небето. 
Това сравнение може и трябва да се приложи и върху 
мистерията на Второто Христово идване. Когато някога 
Земната сфера се изпълни докрай с онзи растежен про-
цес, започнал на Великдена, когато Христовата сфера 
се доближи съвсем плътно до сферата на човечеството, 
тогава светлината и силата на Христовото Откровение 
ще нахлуят в отворените души, тъй както облаците из-
ливат своя дъжд на Земята. 

Ние можем да си изясним евангелските думи за 
пришествието на Христос – „идещ на небесните об-
лаци” (Мат. 24, 30) – ако засега само допълним: Той 
ще дойде както облаците на Небето. Обаче те са нещо 
много повече от едно обикновено сравнение. Те са оли-
цетворение на една съвсем определена свръхсетивна 



508

сфера. Земната влага, която се изпарява и предава на 
издигащият я въздушен елемент, се етеризира в Небе-
то, преди отново физически да се сгъсти в облаците. Те 
не се появяват чисто и просто от физическата атмос-
фера. Световният етер в атмосферата е този, от който 
те се пораждат. Атмосферата е отвсякъде проникната 
от етерни сили, тя самата е физически израз на тези 
сили. Точно тази сфера на етерни сили посрещна Въз-
кръсналия и Го включи в себе си, когато на 40-тия ден 
след Великдена Христос се „възнесе” на Небето. От 
същата тази сфера, в която Небето формира облаците, 
Христос ще застане пред тези души, които са узрели да 
изживеят Неговото идване. Затова се и казва: „Той идва 
върху облаци”. Тайната на Второто Христово идване е 
ясно загатната в описанието на Лука за поверените та-
ланти: „Някой си благородник отиде в далечна страна 
да получи за себе си царска власт и да се върне” (Лука 
19,12). Тук е описан един Христос, който при своето 
Пришествие дири сметка за това, как хората са развили 
вложените в тях духовни сили. Христос е представен 
като един цар, който е изпратен, за да влезе в прите-
жание на ново царство: цялото етерно обкръжение на 
земната планета. Но чрез това Той отново се доближа-
ва до човечеството. И тази нова близост е, която ще 
предизвика разделянето на духовете. 

Мистерията на Христовото пришествие се изпълва 
там, където Възкръсналият присъства едновременно и 
външно, и вътрешно: там, където се срещат Дамаск и 
Петдесетницата. Онези, които съумеят да се приобщят 
към тази мистерия, ще съзерцават Христос и в същото 
време ще Го чувствуват като огнена сила в собствените 
си дълбини. Така те ще Го открият по един строго личен 
начин като свой утешител и водач, а с това ще могат и да 
преодоляват и  най-горчивите изпитания на съдбата. 

Метаморфозите, през които мина Христос след 
Възкресението, накрая се обединяват в следната връз-
ка: 
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Мисълта за Възнесението поражда силата за по-
дем, а с това и истинската християнска радост. 

Изживяването на Петдесетницата възпламенява 
огъня на Аза в човешката душа; то води към най-дъл-
бока вътрешна продуктивност. В резултат на подема 
душата се одухотворява. Тук лежи тайната на христи-
янската свобода. 

Изживяването на Дамаск дава онази вдълбоче-
ност, с която духовният поглед прониква в природата 
и в Откровението на цялото Битие. Един друг извор на 
истинска мъдрост човекът повече няма да получи. 

Второто Пришествие на Христос изгражда осно-
вите на новото Божие братство, от което струи истинс-
ка космическа утеха. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Небе и Възнесение

Атмосферата след Великдена прелива от багри, светлини 
и живителна топлина, от пъстротата и уханието на цъф-
тежа, от птичите трилери и песни. И там, където целият 
земен живот е устремен с веселие нагоре, ние също из-
дигаме поглед към Небето. Какво неуловимо-съзидателно 
движение на постоянно-променливите облаци в пролет-
ното небе! Що за проникващи сили и превръщания там 
горе! И нищо чудно, че дори в недрата на Земята всичко 
напира към растеж и развитие. Небето и Земята си съпер-
ничат в радостта от съзиданието. 

Нито едно годишно време не ни позволява така непос-
редствено да усетим какво представлява Небето с неговите 
сили. Как жалки и безпомощни са съзнателните мисли и 
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представи на днешния човек, които той свързва с думата 
„небе”! Какво е „Небето”? Новите естествени науки отдав-
на се стремят да премахнат суеверието, което кара човекът 
да вдига поглед към Небето и да търси там величествените 
обиталища на Бога и небесните войнства. Благочестивата 
мечта трябва да отстъпи, а погледът да се насочи към без-
крайното пространство, което смекчава първичния косми-
чески студ, където Слънце, Земя и звезди следват своите 
математически орбити. Обаче наред с този естествено-на-
учен образ на света, дълбоко в душата е останала жива на-
ивната представа, че Земя и Небе трябва да се противопос-
тавят, както един тукашен към един отвъден свят. 

Модерното и естествено-научно мислене с право се 
защитава от онази дуалистична вяра в отвъдното, която в 
своята алтернативна двойственост разкъсва цялостния свят. 
Един проникнат от Космоса духовно-свръхсетивен мирог-
лед също трябва да застане против подобен дуализъм. 

Къде да прекараме тогава границата между Тук и 
Отвъд? В сферата на облаците? В атмосферния въздушен 
пласт над Земята? В покрайнините на нашата планетарна 
Слънчева система? Или направо в безкрайните далечини 
на непроменливото звездно Небе? 

Древните все още спиритуално проникнати мирогле-
ди и езици ни внушават да си представим Небето като едно 
сферично вътрешно пространство, като център на едно ог-
ромно кълбо. Вгледаме ли се денем към сините небесни 
простори и пътуващите из тях облаци или нощем към ми-
гащите звезди, нашият поглед се врязва навътре в тази все-
обхватна сфера. „Небето” не започва отвъд, в загатнатата 
чрез звездите сферична повърхност: то е самото сферич-
но пространство, което обгръща Земното кълбо. И цялото 
наше земно съществувание, всичко, което нашите сетива 
възприемат и нашите души изпитват, е дълбоко приютено 
в тази сфера. Небето не виси над нас в някаква отвъдна и 
безкрайна отдалеченост, то ни обгръща, носи и прониква, а 
с нас – и цялото Битие на „този” свят. Ние дишаме в Небе-
то и както нашето дихание, така и планетарно вдишване и 
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издишване на нашата Земя е един тих, равномерно напред-
ващ разговор с него. Материалистичният естествено-нау-
чен светоглед отхвърля дуализма, открива закономерности 
и разширява „този” свят до безкрайност, изтласквайки по 
този начин всичко „отвъдно”. В един спиритуален, духовно 
свръхсетивен възглед за света обаче, целият тукашен земен 
свят е хилядократно и всепосочно пронизан от силовите 
въздействия и от живота на отвъдния небесен свят. И все 
пак съотношението Небе-Земя, колкото и интимно да са 
свързани те, е невинаги едно и също. Чудото на годишните 
времена се състои именно в това, че в своето преминаване 
през пролет, лято, есен и зима, душата на Земята – в гран-
диозното си вдишване и издишване – е ту изцяло свързана 
и отдадена на Небето, ту отново се освобождава от него, за 
да търси самата себе си. 

Едно дуалистично разглеждане на света – противо-
поставящо Земя и Небе – е оправдано най-вече, когато 
Земята се намира в своето зимно състояние. Тогава Зем-
ната душа е дълбоко вдъхната в недрата на Земята. Не 
само Слънцето е изместено далеч от Земята; сякаш ця-
лото Небе с всички свои сили е отдръпнато в някакви не-
досегаеми и смразяващи простори. Обратно: лятото, това 
е ежегодно повтарящото се опровержение на дуализма. 
Тогава Земята е в дълбоко и крайно издишване. Нейната 
душа е разлята по цялото Небе, съединена с небесните 
висини и всички царства на земната природа са изпълне-
ни с проникващите сили на Небето. 

Във върха на лятото и в най-дълбоката зима, по вре-
мето на Еньовден и Коледа, душата на Земята спира своя 
дъх. Така тя преминава през космически-величавите пау-
зи от спокойствието на най-висшето сливане с Небето, до 
спокойствието на най-висшето себевглъбяване. И всеки 
път между тях се простира един период на преобразяване, 
изпълнен с напрежение, драматизъм и динамика: когато 
напролет по Великден и след Великден душата на Земя-
та се устремява могъщо към Небето, и когато на есен, по 
времето на Архангеловден, тя се прощава с космическите 
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висоти, за да се потопи дълбоко в земните недра. Седми-
ците от Великден до Петдесетница са времето, през което 
взаимодействието между Земната душа и Небесните сили 
изпъква най-ясно и обективно пред нашия поглед. Настъпи 
ли Великденът, покрие ли се Земята с пролетния цъфтеж 
на растителното царство, то с това Земната душа просто 
разбива скалния гроб на своето зимно пленничество. 

Сякаш освободена от тежки вериги – ту в спокой-
но, ту в стремително ликуване, вдишвайки плодотворна-
та сила на облаците, тя се въззема към Небето. В дните 
след Великдена, цялата Земя е изпълнена с един чуден 
душевен растеж, с едно радостно излъчване. По времето, 
в което се пада нашият християнски празник на Възнесе-
нието, цялата природа около нас празнува Възнесението 
на Земната душа, нейната среща с Небето. 

И не случайно онези 40 дни в Йерусалим, през които 
учениците изпитаха великата милост на съдбата да об-
щуват с Възкръсналия бяха идентични с този отрязък от 
годишния кръг – а именно времето, когато Земната душа 
отново търси Небето и в съюз с проникващите я небесни 
сили влага един нов живот в утробата на Земята. Сякаш 
тази световно-подмладяваща мощ, която в облика на Въз-
кръсналия се изправи пред учениците, сега облъхна и са-
мата земна природа. 

Това беше такова удивително чудо, че учениците не 
можаха да го схванат, а само смътно го предусетиха, а и 
цялото християнство едва постепенно ще стигне до пъл-
ното му разбиране: а именно, че Христос се откри в едно 
ново тяло, че благодарение на своето Възкресение Той 
се свърза със самата Земя и сложи истинското начало на 
едно ново съзидание и на един нов живот. 

Когато човек умре, една тиранична мощ изтръгва не-
говото душевно-духовно същество от земно-телесната му 
обвивка, а с това изобщо и от сферата на тукашния свят. 
Нашата истинска същност е безсмъртна, обаче там, къде-
то смъртта има власт над нас и се стреми да похити всяко 
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наше надмогване над земното, там арената на нашето без-
смъртие се измества всъщност в една отвъдна сфера, която 
е откъсната от земния свят с огромна пропаст. Обаче Този, 
който премина през смъртта на Голгота, беше нещо пове-
че от човек. И Той победи смъртта. Единствено Нему се 
отдаде това, че тази мрачна тиранична мощ не можа да Го 
отпрати в един отвъден свят. Предизвиквайки могъщество-
то на смъртта, Той остана триумфиращ в този, в тукашния 
свят, в който бе слязъл от Божествените висини с великата 
цел на човекоставането. Възкресението е нещо повече от 
безсмъртие и поради това негова арена е Земята, а не ня-
какъв отвъден свят. Възкръсналият бе облечен с най-вис-
шата власт на Духа над земната материя и чрез новото си 
нетленно духовно тяло, в което се откри на своите между 
Великдена и Петдесетница, Той успя да вложи зародиша 
на един нов живот, на една нова Земя. Цялата деятелност 
на Неговото Същество бе насочена към Земята, а не извън 
нея. И точно това учениците трябваше с удивление да за-
бележат, когато Възкръсналият ги попита: „Имате ли тук 
нещо за ядене?”, или пък, когато Той се обърна към Тома с 
думите: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми”. 

Смайващото величие на това, което стана в края на 
40-те дни се изразяваше в следното: чудото на общуването 
с Възкръсналия се пренесе от тихото и молитвено прост-
ранство на Ценакулума навън в свободната, трептяща от 
радост и сили природа на Маслиновата планина. Понесе-
ните от вятъра облаци бяха един съвършено друг фон на 
Великденската мистерия! Възкръсналият се разкри навред 
като един сроден Дух с животворните природни сили. 

Нищо не е по-фалшиво от представата, че след Въз-
несението Христос поема към отвъдния свят, откъдето Той 
някога беше слязъл на Земята. Дори и когато се „възнесе” 
пред очите на своите ученици, Той не изневери на Земята, 
а се свърза още по-здраво с битието на Земята. И когато 
напролет Земната душа празнува своето възнесение към 
Битието, нима тогава тя изневерява на самата Земя. Както 
в естествения ход на годишните времена, небесните сили 

33. Трите години
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обгръщат Земята чрез възнесението на нейната душа, така 
и чрез Възнесението на Христос, Слънчевите духовно-Бо-
жествени небесни сили нахлуват дълбоко в Земята. 

Учениците съзерцаваха Възкръсналия в състояние 
на един чуден душевен подем и растеж. Наред с издига-
щата се и нарастваща Земна душа, те виждаха и Христос 
да се издига и нараства. И ако Той изчезна пред техните 
погледи, това стана само защото душите им не бяха дос-
татъчно силни, за да Го последват в Неговото величестве-
но нахлуване към Земята. В продължение на 40 дни след 
Великдена Възкръсналият не отправяше своите силови 
потоци към някакво отвъдно Небе. Точно оттогава Той се 
превърна в „господар на небесните сили”, изпращани към 
Земята. Вливайки се в цялата Земна сфера, навлизайки в 
едно постоянно Земно присъствие, Той предизвика това, 
че Земята започна да се превръща в Небе. Стана така, че 
една най-висша и Божествена отвъдност се вплете и съ-
чета със Земното битие, прониквайки го все повече с оду-
хотворените свои сили. 

Празникът на Възнесението, чествуван и изживян по 
правилен начин, ще доведе някога до премахване на заб-
лудата, че християнството е религия за „отвъдния свят”. 
Нито един друг празник от християнския календар не 
може по-ясно да ни покаже как жаждата на нашата епоха 
за една нова, природна, не „отвъдна”, а „тукашна” рели-
гия би могла да се уталожи именно с помощта на едно 
правилно разбрано и правилно изживяно християнство: 
Христос е господар на небесните сили за Земята; Той е 
центриран към Земното „тук”, Той е новият, истински 
Дух на Земята. 

И всяка година, щом Земята издишва в пролетното 
си блаженство, самото Същество и силата на Възкръсна-
лия Христос се сливат с диханието на Земята, за да се ус-
тремят заедно нагоре към Небето. При всяко възнесение 
на Земната душа, се подновява и тайната на Христовото 
Възнесение. 
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Вгледаме ли се през тези седмици нагоре към под-
вижните и залети от светлина облаци, в тях ние преду-
гаждаме самата Земна душа, а наред с нея и космичес-
ката следа на включеното вътре Христово присъствие. 
Христос отново е в този облачен свят, откъдето някога бе 
отнет за погледите на учениците. Дъждът, който пролет-
ните облаци изпращат на Земята, е един външен видим 
образ на благословията от Небето. С тази благодат всяка 
пролет Възкръсналият дарява човешките души, които са 
успели да го изживеят като господар на елементите. Един 
ден, когато духовните сили и възприемателните способ-
ности на душите нараснат достатъчно, от изживяването 
на Възнесението ще се породи по един особен начин и 
изживяването на новото Христово идване: за духовния 
поглед тогава Той ще се открие всред облаците като Син 
Човешки. 

На първо време именно през дните на Възнесение-
то ние можем да се обучим и да разпознаваме следите и 
отраженията на небесните сили върху Земята, да правим 
това с истинско съчувствие и любов. Най-прекрасните не-
бесни отражения върху Земната душа са цветята и преди 
всичко розите, които около Петдесетница имат своя връх 
в разкошните си червени багри. Но истинските земни от-
ражения на издигащия се нагоре със Земната душа Хрис-
тос, това са свистящите огнени езици на петдесетничес-
кия Дух в човешките души. 

Слизане в ада и Възнесение

Когато след вълшебно-наситените и чудни 40 дни на Ве-
ликдена, учениците безпомощно се вглеждаха след изчез-
налия Христос и когато „двама мъже с бели дрехи” им 
казаха: „Тоя Исус, който се възнесе от нас на Небето, така 
ще дойде, както Го видяхте да отива на Небето” – дали 
с това те бяха само утешени за нещо, което никога вече 
нямаше да изживеят? 
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Докато Христос живееше още в земното си тяло, 
веднъж Той се обърна към учениците: „Тук стоят таки-
ва, които няма да вкусят смърт, докато не видят идещ в 
царството Си Човешкия Син. . . ” Тези думи не бяха уте-
ха, насочена към някакво далечно и неопределено бъде-
ще. Сцената, която непосредствено следва в Евангелието 
(Мат. 17, 1-3), е вече начало на сбъдването: на „високата 
планина”, тримата доверени ученици изживяват Преобра-
жението, тоест настъпва идването на Човешкия Син в Не-
говото царство. Така че обещанието за Възнесение, как-
то и вплетената в него тайна за новото Христово идване, 
беше не само едно отпращане към бъдещето. Конкретно-
то събитие на Възнесението, макар и то да не бе напълно 
разбрано от учениците, съдържаше в себе си началното 
сбъдване на Христовото обещание. И десет дни по-късно 
дойде великото потвърждение: чудото на Петдесетница. 

Наистина най-напред мигът на Възнесението пре-
дизвика в учениците смайващото усещане за една непов-
торима загуба: при все че тук трябва да виждаме една ис-
тина – могъщият факт, че всяка пролет Възнесението ще 
се повтаря като празник на тиха ощастливеност и огром-
на вътрешна активност. За хората, които са свързани със 
сакраменталния живот на християнската общност, този 
празник излъчва една постоянна радост. Великденското 
посвещение се празнува в продължение на 40 дни. Сред 
сияйната зора на великденския олтар напират зелените 
растителни сили на природата и на човешката душа. Ко-
гато настъпва Възнесението, великденската зора остава, 
но вместо зеления цвят се възцарява златото. Сега ние не-
усетно ще бъдем отведени от аванссцената на сетивния 
свят и от неговия пролетен екстаз към скритите и твор-
чески подоснови на всички неща. Именно сега ние проу-
мяваме, че по един скрит начин всички неща се коренят 
в една златна сфера, от която те всъщност и произлизат. 
Един златен небесен свод – укрит и спящ във всички неща, 
иска да ни се открие и то не другаде, а в тукашния земен 
свят. Целият този сетивно-възприемаем свят е потопен в 



517

една свръхсетивна рождена сфера и сега тя се отваря пред 
нас, позволява ни да я познаем като онова Небе, в което 
Възкръсналият влезе при Своето Възнесение. 

Както между Великдена и Петдесетница лежи изживя-
ването за Възнесението, така и между Разпети петък и Велик-
ден се разиграва онзи процес, наричан от старата християн-
ска традиция „Христово слизане в ада”. Според обичайната 
представа както при Възнесението, така и при слизането в 
ада, Христос минава в един отвъден свят. Небето се схваща 
като горният, адът – като долният отвъден свят. 

Какви са в действителност душевните пътища, кои-
то Христос преброди след като Той мина през смъртта на 
Голгота? 

Той навлезе в сферата на мъртвите, за да се сближи 
със смъртта, която е неизбежна съдба на всички хора. По-
соката на мъртвите е такава, че тя ги отдалечава от Земя-
та. След като душите се издигнат до надземните сфери, те 
се освобождават от този свят и стават поданици на отвъд-
ния свят. Ако на една такава душа е леко да се освободи 
от земните си връзки, нейната смърт може да се оприличи 
на величествен орлов полет. Онези души, на които е труд-
но да се освободят от родствено-чуждата им земна мате-
рия, остават още дълго оковани като сенки към близостта 
на Земята. Те са лишени от свободния полет, който би ги 
извисил до сферите на истинското безсмъртие. 

Преди Христовото идване на Земята, човешките души 
бяха в голяма опасност да изгубят своята подемна летеж-
на сила, а с това и същинското си безсмъртие. Древните 
духовни сили се оказаха негодни и втвърдяващата земна 
материя упражняваше все по-силно своята власт над ду-
шите. В човечеството нахлу мрачната тайна на „втората 
смърт”. Към телесната смърт се прибави и все по-ужася-
ващата душевна смърт, която постави непреодолимо пре-
пятствие пред устременото към Небето човешко същество. 
И тогава сферата на мъртвите се превърна в ад, в царство 
на сенките или – както казват новозаветните писания – в 
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тъмница. Когато обаче Христос умря на кръста, в сфера-
та на мъртвите влезе едно същество, което беше владетел 
на истинското безсмъртие. Той разкъса оковите на мрака и 
озари това царство със свободното дихание на светлината. 
В I-то Послание на Петър се описва Христовото слизане в 
ада: „Защото Христос, бидейки умъртвен по плът, а ожи-
вотворен по Дух, с който отиде да проповядва на духовете 
в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Бо-
жието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни. . . ” Затова 
се проповядва Евангелието и на мъртвите (3, 19; 4, 16). 

Мъртвите празнуваха Великдена преди живите зем-
ни човеци; чрез Своята смърт Христос отново освободи 
съдбите и пътищата им към висшите сфери; от Него те 
получиха силата да се откъснат от мрака и да се устремят 
нагоре. Затова и в погребалните обряди на християнска-
та общност се казва, че чрез Своята смърт Христос е по-
бедил душевната смърт на човека. И ако в старото веро-
изповедание се говори за „слизането в ада” – днес може 
да се твърди: „Чрез смъртта Си, Той се превърна в една 
подкрепа за мъртвите души, които бяха изгубили своя Бо-
жествен живот”. С помощта на Христовото нахлуване в 
„ада”, на човечеството бе върнат като истинската сфера 
на безсмъртие самият „отвъден свят”. 

Обаче Христос не остана в царството на мъртвите; 
Той пристъпи напред към Възкресението, което е повече 
от едно безсмъртие. Неговото Възкресение намери своя 
завършек във Възнесението. То означаваше и Неговия пре-
ход в земната реалност. Ако чрез „слизането в ада” възник-
на една освободена за духовните сили „отвъдност”, то чрез 
Възнесението се родиха действителните сили за „тукаш-
ния” свят. И ако в ранните, а и обичайни днешни представи 
Възнесението се свързва с една екстремна вяра в „Отвъд”, 
противопоставяща с дуалистична жестокост Земя и Небе, 
то толкова повече днес е необходимо да изтъкваме, че в 
действителност Христовото Възнесение се извърши в пол-
за на Земята, за благото на „тукашния” свят. 
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Убедим ли се в това, че със Своята смърт Христос 
навлезе в сферата на мъртвите души, ние ще разберем 
също, че през 40-те дни след Великдена – в напредващи-
те процеси на Възкресението – Той проникна и в една 
сфера, която можем да сравним със сферата на нероде-
ните души, чиито силови въздействия сочеха към Земята. 
Небето, в което Христос „се възнесе” не беше някакво 
„отвъдно” небе; то всъщност представляваше сферата на 
онези висши жизнепробуждащи сили, които постоянно 
напират към Земята. Затова и свещенодействието по вре-
ме на Възнесението говори, че Христос е издигнат до „не-
бесно съществувание заради съществуването на Земята” 
и че сега Той може да живее тук „преобразявайки Земята 
с помощта на Небето”. И днес можем да твърдим: „От то-
гава Той е Господар над небесните сили на Земята”. 

Годишното време около Възнесението може да бъде 
наш пръв учител и да пробуди в нас истински мисли за 
„пътуванията към Небето”. Когато пролетта напредва, 
Земята нараства и става по-голяма. Нейната душа издига 
нагоре своето дихание, изпълва атмосферната обвивка, 
така че възниква едно прекрасно единство между Небе и 
Земя. Устремим ли по това време поглед към Небето, ние 
ще възприемем не едно далечно „отвъд”, а едно извисено 
„тук”. Въздухът, облаците и вятърът над нас не са отвъд-
ни”, те принадлежат към Земята и мощно я подтикват 
към обновяване на живота. Небето, което ние гледаме 
всяка пролет, е в действителност нашият свят. Възнесе-
нието на Земната душа не води до там, че тя да се изгуби 
във Всемира. Тя само укрепва себе си за един нов живот. 
Това, което виждаме в чудния кръговрат на водата – из-
дигането на влагата до облаците и животворното й изли-
ване оттам, същото ние наблюдаваме и по време на Въз-
несение във всички области на земната атмосфера и на 
Земната душа. Истинското силово направление на кос-
мическия живот води към Земята. На това Земната душа 
отговаря със своя напор към Небето. Но тя се въздига 
нагоре, само за да поеме небесните дарове. Разтворят ли 
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се пролетните цветя, това става, защото на Земята е раз-
решено да отрази небесните съдържания; прецъфтят ли 
те, започнат ли да съзряват плодовете на растителното 
царство, тогава даровете на Небето, приемайки твърдите 
земни форми, вече са достигнали Земята. По същия на-
чин стоят нещата и с тайната на Христовото Възнесение. 
От особения начин на откровение, в което Той прекара 
40 дни с учениците, сега Христос израства до небесни 
и космически измерения. Но това Небе, което Го прие, 
работеше в полза на Земята, то беше самата зародишна 
сфера на всичките земни неща. От сега нататък нашият 
тукашен свят можеше все по-силно да се прониква с Бо-
жествената същност. Христовото слизане в ада спаси за 
човека „отвъдния свят”, Възнесението спаси за Божест-
веността „тукашния свят”. 

Правилното вникване в тайната на Възнесението 
подготвя човека за Петдесетницата, празникът на душев-
ното изпълване. С небесното възнесение на цъфтящата 
Земна душа може да се свърже и „възнесението” на ду-
ховно устремената човешка душа. Както на пролет Земя-
та изглежда по-голяма, отколкото е, така и човекът, устре-
мен към Духа, изглежда по-голям. Защото в този случай 
той надраства себе си. Веднъж Михаел Бауер каза: „Всеки 
поглед нагоре означава порив на волята за подем; който 
не поглежда повече нагоре, той спира да се издига”. 

Когато Земята израства над себе си, тя не се изгубва, 
а открива себе си в един по-висш смисъл, така и човек не 
изгубва себе си, когато е правилно устремен към Духа; 
той наистина открива себе си едва в пределите на своя 
висш Аз. Вгледаме ли се напролет нагоре към физичес-
кото небе, ние отправяме поглед в един свят, който влива 
могъщи сили в нас. Точно така, размисляйки за Христо-
вото Възнесение – ние заставаме и пред едно Същество, 
което преобразявайки се в нас иска да запали вътре в нас 
огъня на висшия Аз. Ако постоянно упражняваме устре-
мения нагоре „поглед към Него”, както се казва в посве-



521

щението за Петдесетницата, ние ще съзрем и Неговото 
вечно идване: чрез огъня на висшия Аз, то все отново и 
отново ще се възвестява в нашите души. Празникът на 
Възнесението е един особен повод за вживяване в тайната 
на новото Христово идване. Когато на учениците се каза: 
„Този Исус, който се възнесе от вас на Небето, така ще 
дойде, както Го видяхте да отива на Небето”, и когато се 
казва още, че Христос ще дойде отново върху небесните 
облаци, както и на облаци бе взет от Земята, с това се 
загатва, че Христовото Възнесение е зародишът на Него-
вото ново идване и че Неговото ново идване е завършекът 
на Неговото Възнесение. 

Новото идване на Христос увенчава както слизането 
в ада, така и Възнесението. Който умира в Христос, той 
умира в един небесен животворен облак, който му дава 
необходимата смелост за „отвъд”. Затова и мъртвите, ко-
ито са свързани с Христос, както Павел казва, изживяват 
новото Христово идване преди земните хора. Христос 
дава на човечеството новия отвъден свят. И човек, който 
води своя земен живот в Христос, е все повече и повече в 
състояние да посрещне Христос от небесните облаци като 
една сила на одухотворяване и преобразяване. Христос 
дава на човечеството новия земен свят. И затова стихът на 
Новалис е една истинска молитва в духа на Възнесение-
то, в духа на новото Христово идване:

„Във облаци тежки нека да слезе от там
Във потоци хладни нека да лумне небесният плам

Във елей и въздух, във роса и звуци 
Нахлува Той градейки земния ни дом.”


