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Историята на 

Великденския празник 
 

Рудолф Щайнер: 

 

„Ако се върнем към Мистерийните Школи, които в 

древността са били едновременно образователен и рели-

гиозен център, както и център на изкуствата, ще открием, 

че в тях са се празнували празници, свързани с годишния 

кръговрат. През пролетта се е празнувал така нареченият 

празник Възкресение. Природата възкръсвала около вре-

мето на Пасхата. Казвали са: Човешката душа може да 

празнува Възкресение така, както и природата. Приро-

дата има Отец. През пролетта силите на природата се об-

новяват. Но в човека, ако той работи над себе си, се обно-

вяват душевните сили. И хора, притежаващи знание и 

мъдрост, в древните мистерии са се стремили преимущес-

твено към това: в душата им да възникне преживяване на 

пролетта – това е, когато можем да си кажем: „Ах, всичко, 

което знаех досега, няма значение! Аз съм като новоро-

ден!“ – Веднъж в живота към човека идвало усещането, че 

той е като новороден, тоест отново се е родил от Духа. На 
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вас това може да ви се стори странно, но във всички ази-

атски страни хората са се подразделяли на такива, които 

са били родени един път, и на други, родени два пъти. 

Навсякъде са говорили за два пъти родени хора. Родените 

един път, благодарение на лунните сили, оставали такива 

в продължение на целия си живот. Другите, два пъти ро-

дените, преминавали обучение в Мистериите, научавали 

нещо и знаели: човек може да се направи свободен, човек 

може да бъде насочван от своите собствени сили! Но това 

се е изобразявало в образна форма. 

Можем да се потопим и в още по-отдалечено време, 

когато навсякъде по време на пролетта са съществували 

определени празници, където в мистериите изобразявали 

как имащият човешки облик Бог е умирал, него са го пог-

ребвали, а на третия ден той отново възкръсвал. Това е 

било истинско представление, което винаги са правели в 

древните мистерии през пролетта. Там хората са се съби-

рали заедно. Там се е намирал и образът на божеството в 

човешки облик. Изобразявало се е как божеството умира; 

образа са го погребвали. След 3 дена са изваждали образа 

от гроба и в празнична процесия са го пренасяли в окол-

ността, силно викайки: „Хейланд възкръсна!“. И ако в 

продължение на 3 дни, когато Хейланд образно е бил в 

гроба, те правели един своеобразен помен и отбелязвали 

скръбни дни, след тях следвал радостен празник. 

Виждате ли, господа, това е многозначително. Това оз-

начава, че всичко, станало на Голгота, ежегодно се е ра-

зигравало в образна форма в мистериите… Това е същес-

твувало в продължение на всички древни времена. Ето 

защо древните християни усещали приемственост на ука-

заните събития, усещали ги като изпълнение на проро-

чество. Те казвали: тези, които преживявали древните 

мистерии, пророчески са предвещавали това, което е ста-

нало като Мистерията на Голгота… 

Един от най-значителните светци в Католическата 

Църква е св. Августин, живял през IV-V в. сл. Хр. Свети 
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Августин бил отначало езичник, по-късно се обърнал към 

християнството и станал един от най-уважаваните свеще-

ници и светци в Католическата Църква. В трудовете на св. 

Августин вие ще намерите забележителни думи. Той 

казва: „Християнство е имало и преди Исус Христос; 

древните мъдреци вече са били християни, само че тях 

още не са ги наричали християни.“ 

Да, господа, нещо изключително значително има в та-

кова признание, направено през християнско време – че 

вече съществувалото християнство в древните мистерии 

по-късно е било отново изявено, благодарение на Исус 

Христос – и то по време, когато мистериите вече не ги е 

имало. Това явление е трябвало да стане събитието, обе-

диняващо цялата Земя. 

Обаче съзнанието, че християнството е живяло още в 

древното езичество, също било изгубено. Материализмът 

просто разрушил извънредно много от това, което вече 

било придобито от човечеството. В образната форма, в ко-

ято всяка пролет се изобразявало възкресението на уми-

ращия Богочовек, в тази образна форма древният мъдрец 

с цялата очевидност прозирал и своята собствена съдба. 

Той казвал: „Такъв трябва да стана и аз…“  

В първоначалното християнство хората още си каз-

вали: „За да стане безсмъртен, в течение на живота човек 

трябва да пробуди в себе си душата. Тогава той в истинс-

кия смисъл става безсмъртен…“ – Въпреки това се поя-

вило като алтернатива лъжливо мнение, оформила се 

заблуда – по време на разпространението на християнст-

вото в първите векове хората казвали: „За да не умре ду-

шата на човека, той трябва да се грижи за нея.“  

Но по-късно Църквата започнала да проповядва друга 

гледна точка. Тя не искала повече да позволи на човека 

сам да се грижи за своята душа, тя пожелала да поеме ця-

лата грижа за неговата душа! Във все по-голяма степен 

Църквата е трябвало да осъществява тази грижа за ду-

шата на човека, вместо той сам да прави това. Резултатът 
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бил, че в човека престанали да виждат откъде би трябвало 

по правилен начин да произтича такава грижа за душата, 

престанали да виждат, че в душата се ражда духът… 

В хода на времето материализмът завземал около себе 

си все повече и повече, така че съвсем престанало да се 

разбира кое в човека е духовното начало. В настоящето 

работата стои така, че горепосоченият принцип, непозво-

ляващ на човек сам да се грижи за душата си и възлагащ 

тази грижа на Църквата, още не е довел до умъртвяване 

на човешката душа. Но ако този принцип продължи да 

доминира и по-нататък, няма да мине много време и ду-

шата ще започне да умира заедно с тялото.  

Днес човешките души още живеят. Те все още могат да 

бъдат пробудени, ако дойде истинската духовна наука. Но 

след едно или две столетия душите вече няма да могат да 

живеят, ако не дойде духовната наука, ако всичко про-

дължи както преди.“ (1)1 

 

„Празникът Пасха се отнася към така наречените под-

вижни празници – всяка година той се празнува по раз-

лично време. Защо той се мести? Защото е ориентиран не 

към земните отношения, а е установен в съответствие с 

небесните съзвездия. Датировката на празника е свър-

зана с въпроса: Кога настъпва началото на пролетта? На-

чалото на пролетта винаги настъпва около 21 март. Сле-

дователно до настъпването на пролетта празникът Пасха 

не може да настъпи. След това се очаква настъпването на 

пълнолунието. След настъпването на пълнолунието от-

ново се очаква първата неделя и за празника Пасха се оп-

ределя тази неделя, която се явява първа след първото 

пълнолуние след началото на пролетта… Може да се 

случи пълнолунието да настъпи чак 29 дни след 21 март. 

Ако например пълнолунието настъпи на 19 март, първо 

                                                        
1 Източниците на цитатите, отговарящи на числата в скоби, са 

включени в края на тази книга – раздел „Библиография“. 
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трябва да настъпи началото на пролетта, пролетното рав-

ноденствие, а след това, след 29 дни – пълнолунието. В 

този случай Пасхалната Неделя ще се окаже неделята 

след 4 седмици. Тогава празникът Пасха се отдалечава 

през април. По такъв начин празникът Пасха се разпо-

лага между 21 март и края на април… 

Защо празникът Пасха се установява в съответствие 

със ставащото на небето? Това е свързано с нещо, което е 

било известно по-рано. Луната и Слънцето влияят на 

всичко, което е на Земята… Даже ако в света се появява 

човек, и в този случай образуването на физическото му 

тяло зависи от Луната. А фактът, че той има вътрешната 

сила да преобразува самия себе си, зависи от Слънцето…  

Виждате ли, този факт е бил известен и по-рано, само 

че за него са забравили. Казвали са така: кога през про-

летта стават най-големи силите, които дават възможност 

на растенията правилно, успешно да се развиват, които са 

най-благоприятни за успешното развитие на човека? Ко-

гато Слънцето и Луната си взаимодействат по правилен 

начин. Това става, когато за първи път пълната Луна изп-

раща към Земята своето пълно излъчване и поддържа из-

лъчването на Слънцето. Следователно съчетанието на 

Слънцето и Луната става тогава, когато Слънцето, имащо 

своята най-голяма сила през пролетта, и Луната, имаща 

висша сила на всеки четири седмици, правилно си взаи-

модействат едно с друго. Ето защо Пасха е в неделя – де-

нят, посветен на Слънцето, идващ след пролетното пъл-

нолуние. И така, при установяването на празника Пасха 

са знаели, че той трябва да се пада в началото на пролетта 

– пролетното равноденствие, настъпващо след зимното 

слънцестоене. 

Обаче първоначалното възникване на празника Пасха 

се отнася не към времето на християнството, а възлиза 

към древния езически празник на Адонис.  

В какво се е състоял този празник на Адонис? Той е бил 

учреден в тези художествено-образователно-религиозни 
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центрове – центрове на изкуството, науката и религията, 

които ви описах като мистерии. Всъщност Адонис е бил 

образ, отразяващ духовно-душевното начало в човека… 

Следва само да обърнем внимание върху факта, че праз-

никът на Адонис, подобен на нашата сегашна Пасха, при 

древните езичници, които все още са съблюдавали 

всички духовни съотношения, е възникнал така, че се е 

празнувал през есента… 

Празникът протичал така: вземали изображение на 

вечната, безсмъртна част от човека, духовно-душевната 

част, потапяли го във водоем или морска вода, ако е ста-

вало край брега, и го оставяли там за три дена. Потапя-

нето на образа бил съпровождан от хората с погребално 

пеене, с песни на скръбта. Потапянето на образа е било 

свързано с обред, извършван в семеен или приятелски 

кръг, сякаш някой умира – това е бил истински помен. 

Описаното винаги се е отбелязвало в петък. Названи-

ето „Страстен (скръбен) петък“ възникнало едва тогава, 

когато обичаят преминал в Средна Европа, в германските 

области… Колко малко знаят хората днес за това какви са 

били тези неща изначално свидетелства фактът, че анг-

личаните наричат този петък Good Friday, докато в древ-

ността името е звучало като Смъртен петък, скръбен пе-

тък. Това е бил ден за истински помен на покойника. По-

менавали Адонис. Където въобще не е имало вода, изг-

раждали някакъв изкуствен басейн, в който да потопят 

този образ – това е било скулптурно изображение, статуя, 

– и след три дни образът отново го изваждали оттук, при 

това го изваждали именно в неделя… 

При изваждането звучали радостни песнопения, ис-

тински песни на радостта. По такъв начин всяка човешка 

душа се въвличала в това, което в началото предизвик-

вало скръб, а след три дена – велика радост. Звучали ли-

куващи песни. И съдържанието им се свеждало към възг-

ласа: „Бог възкръсна!“ („Бог възкръсна за нас отново!“) 

Какво е означавал този празник?...  
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На празника на Адонис през есента казвали: „Вижте, 

природата умира. Дърветата ронят своите листа, настъпва 

студ, духа пронизващ вятър, земята се покрива от снега и 

престава да дава плодове; тя изглежда както ако физичес-

кият човек би умрял. Ако гледаме Земята, трябва да поча-

каме до пролетта и тогава тя отново трябва да възкръсне. 

Ако гледаме човека, той възкръсва след три дни в душа и 

в дух.“ – Това е било необходимо да се доведе до съзнани-

ето. Затова и е съществувал този празник на помена и в 

същото време на възкресението – макар и през есента. С 

него се давала възможност на човека да си изясни, че той 

е нещо противоположно по отношение на природата. 

Природата затихва, цяла зима тя остава мъртва, докол-

кото е само природа. Човек и след смъртта продължава да 

живее в духовния свят, той се проявява като нещо проти-

воположно на природата. Когато в природата опадат лис-

тата, всичко се покрива със сняг, духа пронизващ студен 

вятър, тогава вниманието на човека трябва да се насочи 

към следното: ти си различен от природата. Когато ти ум-

реш, отново възкръсваш на третия ден. 

Това е бил един от най-прекрасните празници в про-

дължение на древните времена. Хората се събирали на 

местата, където се извършвал мистерийният култ, оста-

вали там в течение на всичките тези пасхални дни, след 

това те изпълнявали скръбни песни, а на третия ден осъз-

навали: всяка душа, всеки Аз и всяко астрално тяло възк-

ръсват в духовния свят на третия ден след смъртта. Това е 

било за хората съвместно приобщаване към духовния 

свят. Защото на Пасха те загърбвали физическия свят. 

Виждате ли, това е могло да се извършва в съответствие с 

времето. В древността времето на празника е било по-раз-

лично, отколкото сега… Древният празник Пасха, праз-

никът на Адонис, се празнувал по време, когато реколтата 

е била прибрана, когато е завършвало брането на гроз-

дето, когато е започвала зимната почивка; тогава са ис-

кали да се пробудят за духа. Тогава извършвали празника 
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на Адонис. Този празник на Адонис – в различните места 

този Адонис са го именували най-различно – се празну-

вал навсякъде, където са съществували древните религии. 

Защото с него всички древни религии са говорили на чо-

века за безсмъртието на душата. 

В първите християнски столетия празникът Пасха 

също се е извършвал по-различно, отколкото сега. Едва 

постепенно през 3-4 в. възникнала сегашната форма. Но 

именно тогава хората вече не разбирали повече нищо, ка-

саещо духовния свят, те съвсем нищо повече не разби-

рали, искали да виждат само природата, естеството. Само 

природа вече ги е занимавала.  

При това те разсъждавали така: „Как можем ние да 

празнуваме възкресението през есента? Та нали по това 

време нищо не възкръсва!“ – За това, че човек възкръсва, 

те вече нищо не знаели, така че казвали: „През есента 

нищо не възкръсва, всичко се покрива със сняг, а през 

пролетта всичко възкръсва.“ – Така празника Пасха го 

направили пролетен. Това е било нещо, предизвикано от 

материализма, дори и този материализъм все още да е 

гледал към небето и да е насрочвал празника Пасха в съ-

ответствие със Слънцето и Луната…  

Случило се все пак така, че по времето, когато празни-

кът Пасха е бил преместен през пролетта, хората все още 

са знаели, че празникът Пасха е свързан с възкресението. 

И макар вече нищо да не знаели за възкресението на чо-

века, въпреки това те празнували възкресението на при-

родата. Но после било забравено и това. Там, където праз-

никът Пасха се празнува, хората вече не са знаели какво 

означава той…  

Някога в древността очаквали първото пълнолуние 

след есенното равноденствие и тогава определяли праз-

ника на Адонис. Така са се ориентирали по Луната, обаче 

са знаели при това и за противоположността: небето изп-

раща по същото време сняг. Празникът на Адонис винаги 

се е падал между края на септември и края на октомври - 



 
10 

най-доброто време за спомняне на възкресението на чо-

века. Тук на човек не му е нужно възкресението в приро-

дата. Но най-малкото в началото на празнуването на 

Пасха още е било известно, че Пасха се явява празник на 

смъртта и на възкресението…  

Ако искаме да стигнем до духа, не трябва по безсмис-

лен начин да празнуваме Рождество и Пасха, а трябва 

ясно да си представяме какъв е техният смисъл… Ние 

трябва да придадем на този празник определен смисъл, 

за да може човек да си спомни следното: човек оставя сво-

ето физическо тяло, преминавайки през смъртта, и гледа 

назад към своя земен живот. После той оставя своето 

етерно тяло и тогава става чисто духовно-душевен в ду-

ховния свят, възкръсва в духовния свят. По такъв начин 

се задълбочава разбирането на Мистерията на Голгота. 

Защото Мистерията на Голгота всъщност изяви на вън-

шен план това, което по-рано са изявявали в образна 

форма на празника на Адонис… 

Но когато дошъл Христос, на хората вече не им тряб-

вал образ. Те само в духа си спомняли за станалото. Праз-

никът Пасха е трябвало да се празнува по-духовно. Вече 

не е трябвало да се изготвя езически образ, идол, а само 

да се спомня в душата. Благодарение на това празникът 

Пасха се одухотворил… 

Обаче вместо да станат по-одухотворени, тези неща, за 

съжаление, се възприемали все повече и повече материа-

листично. Те ставали по-външни, по-формални… 

Непосредствената задача на съвременния човек се 

състои в това – да се освободи от материализма и да 

стигне до духовния познавателен живот, да се научи да 

разбира нещата духовно, а следователно и празника 

Пасха също да го разбира духовно… 

В настоящето хората говорят за природата в по-голя-

мата си част глупости. Ако видят растение, те го изравят 

от Земята и го изследват с помощта на ботаниката, за-

щото съвсем нищо не знаят за тези неща. Ако аз отскубна 
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косъм и го опиша, това ще бъде глупост, доколкото ко-

съмът може да израсне само върху човек или животно. 

Той не може да възникне сам по себе си: да отгледате ко-

съм върху безжизнения камък няма да ви се отдаде. Тук 

за основа трябва да служи нещо живо. Растенията се явя-

ват коси на Земята, защото Земята е жива.  

И както на човека е необходим въздух за живота, така 

и на Земята са ѝ необходими излъчванията на звездите с 

тяхната духовност. Тя ги вдишва, за да живее. И както чо-

век се движи и премества по Земята, така и самата Земя 

се премества в мировото пространство. Тя живее в цялото 

мирово пространство. Земята е живо същество.“ (1) 

 

„Когато днес празнуваме Великден и се вглеждаме в 

съзнанието на съвременното човечество, ние трябва – ако 

искаме да сме честни пред самите себе си – да признаем, 

че фактически днес огромна част от човечеството разпо-

лага с твърде малко истини за Великдена… За онези хора, 

които са получили образованието си в днешно време, 

Възкресението е нещо, което те наричат „чудо“, и като та-

кова то бива изтръгнато от действителния свят така, че за 

всички онези, които не допускат в себе си мисълта за Въз-

кресението, фактически Великденският празник се прев-

ръща в един обичай от миналото, какъвто впрочем е слу-

чаят и с всички останали християнски празници… 

Ние знаем, че в изходната точка от своето развитие на 

Земята хората притежаваха едно инстинктивно ясновид-

ство, с чиято помощ те можеха да виждат в духовния свят 

и да го разглеждат като равен по значение с физическо-

сетивния свят. Обаче това инстинктивно ясновидство 

постепенно  угасна, въпреки че през първите 3 века след 

възникването на християнството следи от него все още съ-

ществуваха тук и там по света. Ето защо през тези първи 

столетия хората все пак стигаха до някакво разбиране за 

Великдена, опиращо се на древните светогледи. Обаче 

след 4 век това разбиране отслабна, за да отстъпи място 
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на нещо, което можа да се прояви съвсем ясно в първата 

третина на 15 век: Хората започнаха да живеят в абстрак-

тните мъртви мисли. И в тези абстрактни мисли, които 

направиха възможни появата и възхода на естествените 

науки, Великденската идея трябваше да отмре. 

Но днес идва времето, когато Великденската идея от-

ново трябва да се пробуди като една жива мисъл. Обаче за 

да се пробуди, тя трябва да премине от състояние на 

смърт в състояние на живот. А основната характеристика 

на живото е, че от него произлиза нещо друго, нещо ново. 

Когато през първите християнски столетия мисълта за 

Великден се разпространяваше в християнския свят, чо-

вешките души все още бяха достатъчно възприемчиви, за 

да имат едни или други разтърсващи изживявания,  пред-

ставяйки си Христовия гроб или Христовото Същество, 

излитащо от гроба, или онзи Христос, който все повече се 

свързва с човечеството. Душите все още можеха непос-

редствено и силно да изживяват тези величествени об-

рази. За човешкия душевен живот тези вътрешни изжи-

вявания бяха една неоспорима реалност… 

Вглъбявайки се в мисълта за Великдена, първите хрис-

тияни се чувстваха променени във  вътрешно-душевен 

смисъл. Така те чувстваха, че се издигат на една по-висока 

степен от живота… Обаче с угасването на старото ясно-

видство отпадна и разбирането на Великденската Мисте-

рия. Вие знаете: Хората започват да дискутират върху 

нещо едва тогава, когато вече не го разбират. Всички дис-

кусии след първото християнско столетие относно на-

чина, по който трябва да бъде схващан Великдена, произ-

тичаха от факта, че Великденските мисли вече не можеха 

да бъдат спонтанно разбирани… 

Христовото Същество слезе от духовните светове, 

влезе в тялото на Исус, живя на Земята в тялото на Исус, 

като по този начин внесе в Земната сфера силите на Кос-

моса; и след като Христос внесе космичните сили в Зем-

ната сфера, от този момент нататък, след Мистерията на 
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Голгота, тези космични сили останаха свързани с общо-

човешкото развитие… След Възкресението Христос се 

свърза с човечеството и от тогава живее не само в космич-

ните висини, но и живее също и в Земното битие – в ево-

люционния поток на човечеството… 

Хората видяха как Христос идва в техния свят. Но Бо-

говете видяха друго: как Христос напуска небесните све-

тове и заминава при хората. От гледна точка на хората: 

Христос им се яви. От гледна точка на част от духовния 

свят: Христос изчезна!  

Но после, минавайки през Възкресението, той се яви, 

ако мога така да се изразя, изгрявайки от Земята като 

една звезда, пред определени духовни Същества на кос-

моса, яви се пред тях като една звезда, която сега изгря-

ваше в духовния свят от Земята. Духовните Същества от-

белязаха Мистерията на Голгота с думите: Сега в духов-

ното царство една звезда изгрява от Земята! 

От изключителна важност за духовния свят беше да 

узнае, че Христос е решил да влезе в едно човешко тяло и 

в него да понесе смъртта. Защото непосредствено след 

смъртта в едно човешко тяло Той можа да предприеме 

нещо, което не беше по силите на останалите Богове. 

Тези други Богове, обитаващи Небето редом с Хрис-

тос, смятаха за враждебен онзи свят, който и в древността 

наричаха „Ад“. Обаче действията на тези духовни Същес-

тва спрямо човека се простираха само до вратите на Ада. 

От друга страна, силите на човека навлизат също и в пре-

делите на Ада; и това не е нищо друго, освен едно подсъз-

нателно навлизане на човека всред ариманическите сили 

особено през зимните месеци и пролетните месеци, ко-

гато тези ариманически сили рязко нарастват.  

Божествено-духовните Същества усещаха този свят 

като нещо, което им се противопоставя – виждаха как той 

се надига от Земята, усещаха го като нещо изключително 

тежко. Те бяха косвено свързани с този свят чрез посред-

ничеството на човека и можеха само да го наблюдават.  
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Поради факта, че Христос слезе на Земята и стана чо-

век, Той можа да навлезе в областта на тези аримани-

чески сили и да ги победи – нещо, което християнската 

традиция отбелязва като „слизането в Ада“. 

С това имаме другия полюс на Възкресението. Ето 

какво извърши Христос за човечеството: Слизайки от бо-

жествения свят и приемайки човешки облик, Той дейст-

вително успя да навлезе в една област, която беше опасна 

за човека – една област, в която другите Богове – без да са 

понесли смъртта в едно човешко тяло – не можеха да нав-

лязат. Ето как Той – по свой начин – извоюва победата 

над смъртта, с което към „слизането в Ада“ прибави него-

вата противоположност: Възкресението… 

Исус Христос пророчески видя идващата опасност, 

тази, че през своя живот на Земята между раждането и 

смъртта човекът фактически ще забрави надземния, ду-

ховния свят, и в земния живот това ще е равносилно на 

умиране по отношение на духовния свят. И тъкмо в ми-

сълта за Великдена, в мисълта за тържеството на духов-

ния живот над земния живот се състои спасението за чо-

века… 

Ето в какво се състои Великденската мисъл: Исус 

Христос е положен в гроба и после възкръсва! Той влага 

като космическа мъдрост следното: „Погледни себе си, о 

човеко, ти си слязъл от небесните светове; сега те зап-

лашва опасността още приживе душевно да умреш.“ – И 

тогава Христос нагледно ти показва как това, от което ти 

произхождаш – духовния свят – е удържал победата над 

смъртта. И този величествен образ, надминаващ всички 

други, стои сега пред Христос Исус в гроба – Възкресени-

ето на Христос Исус. Той е положен в гроба, после възк-

ръсва и се явява на тези, които можеха да Го видят.“ (2) 

 

„Определяща за Великденския празник е тъкмо пър-

вата неделя след пролетното пълнолуние. Следователно 

през древните епохи звездите подсказваха на хората кога 
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трябва да празнуват Великден, понеже в този период от 

време цялата Земя се отваря към Космоса.  

Ето как на помощ идваше космическата писменост и 

тогава човекът се досещаше, че той е не само едно земно 

създание и че в пролетния Великден той сам трябва да се 

отвори към космическите простори.“ (2) 

 

„Всичко, което изпитваше душата на кандидата за 

Посвещение в древните Мистерии, се извърши в Христос 

Исус – включително до процесите в неговото физическо 

тяло, макар и на едно съвсем друго равнище. Защото 

Христос не беше обикновен земен човек, а беше навлязъл 

като Слънчево Същество в тялото на Исус от Назарет. По 

тази причина след като Христос Исус мина през мъките 

на Голгота древния мистериен принцип на Посвещението 

можеше да се приложи вече не само върху избрани хора, 

а върху цялото човечество. 

Познавачите на Мистериите и преди всичко ръково-

дителите на ритуала за Посвещение бяха хората, които 

най-добре разбраха значението и смисъла на Голгота… 

След Кръщението в Йордан, когато Слънчевият Христос 

проникна в тялото на Исус от Назарет, всичко, което ня-

кога можеше да бъде изживяно от определени привиле-

гировани избраници, стана достояние на Христос Исус. 

Това, което хилядолетия наред под една или друга форма 

беше строго охраняван ритуал на Посвещението, сега 

стана исторически факт. 

А най-съществено беше следното: тъкмо защото Хрис-

тос, който беше едно Слънчево Същество, завладя тялото 

на Исус от Назарет, вече стана възможно всичко, което 

преди изпълваше душата на кандидата за Посвещение, да 

се осъществява сега в тялото на човека… 

Древните Посветени можеха да разберат Мистерията 

на Голгота; от това, което стана на Голгота, те можеха да 

разберат, че онова Същество, което по-рано трябваше да 

бъде търсено в Слънцето, сега беше слязло при хората на 



 
16 

Земята. Защо? Защото в хода на мировото развитие при-

родата на човека беше станала съвсем друга и онези про-

цеси, които в древните Мистерии издигаха посветените 

до Христос в Слънцето, вече не можеха да бъдат прила-

гани. Методите на древното Посвещение бяха станали 

нещо невъзможно за човечеството. Те не позволяваха 

вече Христос да бъде търсен в Слънцето.  

И тогава Той сам слезе при хората, за да предприеме 

един небивал акт, спрямо който тези земни хора можеха 

да имат ясно и будно съзнание. И всичко, включено в тази 

велика тайна, принадлежи към най-светите истини, ко-

ито могат да се изрекат на нашата планета.“ (3) 

 

„В хода на последните 3-4-5 века цивилизованият свят 

мина през такова душевно-духовно развитие, което все 

повече и повече отклони човека от връзките му с космич-

ните сили. Човекът беше все повече ограничаван и при-

нуждаван да се съобразява единствено със земните сили, 

да зачита единствено материалните събития и факти… 

И ако в предхристиянските епохи или пък в първите 

столетия на християнството някой, който беше запознат с 

Мистериите и ако с тогавашното си душевно устройство 

би могъл да вникне в нашето днешно познание, той нап-

раво би се изумил: „Нима човекът е в състояние да живее 

без никаква признателност, без никакво съзнание за сво-

ето духовно отечество!“ (3) 

 

„Както около Великден от Земята навсякъде избуява 

нов живот, след като зърното, семето се е пожертвало и е 

изгнило в Земята, за да даде възможност да възникне нов 

живот, така също трябва да умре всичко низше в човека. 

Той трябва да пожертва нисшата природа, за да може да 

се издигне до вечните първообрази на нещата.  

Затова Християнският свят празнува в това време про-

буждането на природата от зимния сън, от смъртта, както 

и възкресението на Спасителя.“ (4) 
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Вливането на Христовия 
импулс в човешката еволюция 

 

Учителя: 
 

„Исус, като е дошъл тук, и сега не е напуснал Земята; 

Той живее между човеците, работи между тях и трябва 

вече да възкръсне в нас.“ (5) 

 

„Аз ви казвам: Господ не е в старата култура. Той не е 

и в църквите. Там може да има светии, но Господ Го няма. 

Господ не живее в каменни здания, но в сърца от плът, ко-

ито обичат. Бог е излязъл вече вън от гроба. И ние, които 

сме излезли от гроба, казваме: Няма Го вече там…  

Върнете се при вашето сърце и ум, при вашата душа и 

при вашия дух и кажете: „Възкръсна вече Господ!“ – Той 

иде на земята. Иде великата Любов на Земята!” (6) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Чрез Христовия Принцип в Земната мисия трябваше 

да се влее такъв вид Любов, която все повече и повече се 

издига над материалния свят и все повече и повече нав-

лиза в духовния свят.  

Любовта тръгва от своите най-низши форми, свър-

зани със сетивния свят. В най-древните епохи на човечес-

твото Любовта се е осъществявала между онези, които 

били обединени от кръвното родство, и извънредно го-

лямо значение се отдавало на обстоятелството, че лю-

бовта се опира на кръвното родство. Но Христос дойде за 

да одухотвори тази любов: от една страна да я откъсне от 

веригите на кръвното родство, а от друга – да внесе си-

лата, импулса за духовната Любов.“ (7) 
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„В Христос доби човешки облик това, което висшият 

Слънчев Дух беше подготвил като величествен образец на 

Земния човек. С неговото появяване цялата мистерийна 

мъдрост трябваше в известен смисъл да приеме нова 

форма. По-рано тази мъдрост имаше преди всичко зада-

чата да пренесе човека в такова душевно състояние, че да 

съзерцава царството на Слънчевия Дух извън Земята. От-

сега нататък мистерийната мъдрост пое друга мисия: да 

възпита човека така, че той да познае Христос в неговия 

човешки облик и от този център на всяка мъдрост да 

вникне както в природния, така и в духовния свят… 

Събитието от Палестина стои не само в центъра на чо-

вешкото физическо развитие, но и в центъра на остана-

лите светове, към които принадлежи човекът. И когато се 

извърши Мистерията на Голгота и бе понесена смъртта на 

кръста, Христос озари най-напред онзи свят, в който пре-

бивават душите след смъртта, за да сломи именно там си-

лата на Ариман.  

От този миг областта, наричана от гърците „Царство 

на сенките“, бе пронизана от мълнията на Духа, която 

увери неговите обитатели, че светлината отново ще се 

върне там… 

След Христовото Събитие хората, издигнали се до 

Христовата тайна, могат да пренесат това, което са пос-

тигнали, от сетивния свят в духовния. И тогава то отново 

се връща в земния сетивен свят, когато при своето пре-

раждане хората донасят със себе си онова, което Христо-

вият Импулс е станал за тях в духовния свят между 

смъртта и едно ново раждане. 

Христос донесе на човечеството нещо, което започна 

да действа като заровено в земята семе – то може да из-

расне само постепенно. Само твърде малка част от Новата 

мъдрост е влята днес в потока на физическия живот… 

Това християнско развитие можа да разкрие от вът-

решната си същност само толкова, колкото хората и наро-

дите бяха способни да приемат в своите представи.“ (9) 
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„Не съществува никаква източна Мъдрост, която да не 

се е вляла в западния окултизъм. Ето защо в учението и 

изследванията на розенкройцерите Вие ще откриете 

всичко, което някога е съществувало като Мъдрост на Из-

тока. В Западната Мъдрост не липсва нищо, абсолютно 

нищо от съкровищата на източната Мъдрост.  

Съществува само тази разлика – ако изобщо решим да 

говорим за разлика – че западната Мъдрост трябва да об-

хване цялата източна Мъдрост, без да изгуби нито час-

тица от нея, и да я озари с онази светлина, която Христо-

вият Импулс даде на цялото човечество.“ (10) 

 

„През тази епоха, която бихме определили като пър-

вия период от историята на християнството, в еволюци-

ята на човечеството беше вложен реалният импулс за 

единство и братство, които ще тържествуват в шестата 

културна епоха. Нещата изглеждат така, сякаш в еволю-

цията се влива една огромна сила, която започва да ра-

боти, за да се яви накрая и плодът. Тя продължава да ра-

боти и в нашето съвремие, когато човечеството изцяло се 

потопи в материята с интелектуалните си и духовни въз-

можности. Някои би могъл да попита: „Защо християнст-

вото трябваше да дойде в света като непосредствен пред-

шественик на най-мрачната материалистична епоха?“ 

Представете си как човечеството би навлязло в тази 

най-мрачна материалистична епоха без християнството. 

Тогава за него би било изключено да намери импулса за 

духовния свят. Представете си как импулсът, даден на чо-

вечеството от Христос, не е вече тук – тогава цялото чове-

чество трябва да затъне в окончателен упадък и да се 

свърже за вечни времена с материята; човечеството би 

било обхванато от „тежестта на материята“ и би било отк-

лонено от пътя на своята еволюция.  

Ние можем нагледно да си представим как следатлан-

тското човечество затъна в материята. Но преди да стигне 

най-долната мъртва точка, то усети другия импулс, който 
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го тласна в противоположната посока. Това беше Христо-

вият Импулс. Ако Христовият Импулс беше подействал 

по-рано, човечеството изобщо нямаше да стигне до мате-

риалния момент от своето развитие. Ако този импулс 

беше озарил древноиндийската културна епоха, човечес-

твото щеше да се проникне от духовния елемент на хрис-

тиянството, обаче човечеството никога нямаше да завла-

дее материалния свят и да създаде всичко онова, което 

днес наричаме материална култура. 

Може и да звучи странно като казваме, че без христи-

янството не биха съществували влакове, параходи и т.н., 

но за този, който схваща връзката между нещата, това е 

точно така. Тези културни постижения никога не биха 

могли да възникнат в древноиндийската културна епоха. 

Дълбока, тайнствена връзка има между християнството и 

всичко онова, което определяме като „гордостта на чове-

чеството“. Благодарение на факта, че християнството из-

чака подходящия момент, то направи възможен прехода 

към материалната култура; а благодарение на факта, че се 

намеси в еволюцията точно когато трябваше, то позволи 

на всички, които приемат Христовия Принцип, отново да 

се издигнат над материята… 

Ние знаем: Христовият Импулс беше толкова велик, 

че днес човечеството е разбрало само нищожна част от 

него. Той ще бъде разбран едва по-късно.“ (7) 

 

„Днес човекът навлиза все по-дълбоко в материята и 

все повече използва духовните сили не за друго, а за задо-

воляване на физическия свят. Нима не бихме могли да ка-

жем: „Да, човешкият Дух стана един роб на физическия 

свят! И по този начин той потъва още по-дълбоко в мате-

рията.“ – След като днешният човек е изразходвал тол-

кова колосални духовни сили за създаването на парахода, 

железницата и телефона, за какво всъщност му служат те? 

Каква огромна духовна енергия е отклонена от духовните 

светове! Последователят на Духовната наука е напълно 
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съгласен с всичко това, той не иска да бъде критик на на-

шето съвремие, защото знае, че физическият свят тряб-

ваше да бъде проучен и завладян, обаче в същото време е 

вярно и друго: Духът също навлезе във физическия свят. 

Нима за Духа е нещо забележително ако вместо сами да 

смелим житото с мелничните камъни, днес ние телефо-

нираме в Хамбург, за да поръчаме това, от което се нуж-

даем, и то да ни бъде доставено с парахода от Америка? 

Каква колосална духовна сила е била изразходвана, за да 

съществува днес корабната връзка с Америка и с другите 

далечни страни!  

И ние се питаме: След като в резултат на неимоверни 

духовни усилия сме установили една такава връзка между 

всичките части на Земното кълбо, не се ли използва тя 

единствено за задоволяване на материалния живот, на 

нашите телесни потребности? И понеже всичко в света се 

разпределя по един или друг начин, на човека не му е ос-

танал някакъв излишък от духовна сила - освен тази, ко-

ято той прилага в материалния свят - за да се издига в ду-

ховния свят. Духът стана роб на материята. Ако в своите 

художествени произведения древните гърци виждаха 

въплътения в материята Дух, днес Духът е слязъл още по-

надолу, и свидетелство за това ние имаме в многоброй-

ните технически отрасли на нашата индустрия, които са 

предназначени единствено за материални нужди. И сега 

ние с право се питаме: Дали човекът не навлезе прекалено 

навътре в материята? 

Да, това би се случило, и то би дошло по такъв начин, 

че занапред човекът би постигал възможно най-голям 

напредък във физическия свят, ако не би настъпила Мис-

терията на Голгота. В най-долната точка от еволюцията 

на човечеството чрез Христовия Импулс в него беше вло-

жено нещо, което го тласна към един нов подем.  

Занапред навлизането на Христовия Импулс в еволю-

цията на човечеството ще съставлява другата страна на 

културата. Този Импулс посочи пътя за преодоляването 
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на материята. Той донесе силата, чрез която смъртта 

може да бъде победена. Така той предостави на човечест-

вото възможността то отново да се издигне над равни-

щето на физическия план. Този могъщ импулс трябваше 

да бъде даден на човечеството – един толкова действен 

Импулс, който направи възможно преодоляването на ма-

терията, както това е представено в Евангелието на Йоан 

и в Мистерията на Голгота. 

Христос Исус, който беше предсказан от пророците, 

даде най-могъщия Импулс в цялата общочовешка еволю-

ция. Човекът трябваше първо да се отдели от духовните 

светове, за да се свърже отново с тях чрез Христос.“ (11) 

 

„Христос представлява онази духовна сила на Лю-

бовта, която слиза на нашата Земя – сила, която днес е 

още само в началото на своето действие… Христовият им-

пулс е духовната Любов, чрез която различни до тогава 

човешки Азове ще се сближат отново все повече и повече, 

но чрез вътрешния подтик на душата.  

Досега хората само са предчувствали това, което Хрис-

тос е станал за света; защото този идеал е осъществен още 

твърде малко. Силата на разделянето, която е резултат от 

действията на Луцифер, все още съществува и Христовият 

Принцип действа от кратко време. Въпреки че днес хо-

рата се стремят да осъществят хармония и съгласие на ду-

шите в някои външни области на живота, те още не подо-

зират какво би могла да бъде тази хармония за най-дъл-

боките и най-важни неща на живота. Ако те предчувстват 

това, то е по-скоро като една отвлечена идея, която в тази 

област има твърде малка стойност. В действителност 

Християнството се намира още в началото на своето ис-

тинско действие; то все повече и повече ще проникне в 

душите на хората и ще облагороди техния Аз… 

Любовта, която ще обедини хората, ще бъде нещо съ-

вършено различно от това, което виждаме да се изразява 

днес дори у най-благородните духове, когато външната 
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хармония и Любовта ще са проникнали живота и когато 

Христовият импулс ще е оживотворил най-дълбоките 

глъбини на нашето същество. 

Този импулс сега само започва да се усеща, но той ще 

бъде все по-добре и по-добре разбран. Следователно 

какво е нужно на всички онези от нашите съвременници, 

които призовават Християнството, провъзгласяват него-

вата необходимост, но въпреки това не могат да го постиг-

нат? На тях е нужна Духовната наука – съвременният път, 

който води към Христа! Защото Христос е толкова велик, 

че всяка епоха ще трябва да намери нови пътища, за да 

стигне до Него. В миналото са били познати методи, ко-

ито днес Духовната наука заменя. И Духовната наука ще 

остане още за дълго време методът, който ще позволи да 

бъде разбран Христос. защото тя оживотворява и под-

бужда човешките способности. Човекът все повече и по-

вече ще се издигне в разбирането на Христа.“ (12) 

 

„Чрез духовния импулс на Христа в тялото се влива 

нещо,  което не може да бъде нормално предизвикано ос-

вен чрез физически и физиологически действия – вът-

решният огън, който се изразява в движението на кръвта. 

Йоан Кръстител още потопяваше своите ученици във во-

дата; етерното тяло се отделяше и кръщаващият се мо-

жеше да види духовния свят. Но когато Христовият им-

пулс е този, който действа, всичко, което става в астрал-

ното тяло, се влива в етерното тяло и човек става ясно-

виждащ без нужда от отделяне на етерното тяло. Ето как 

трябва да се разбира изразът: кръщение с дух и огън…  

И така, благодарение на Христовия импулс се явява 

една нова категория Посветени. В миналото само някои 

отделни хора ставаха ученици на великите Учители и на-

мираха достъп в мистериите. Те минаваха през процеса на 

отделянето на етерното тяло, за да могат да кажат на дру-

гите, като свидетели: „Съществува един духовен свят, ние 

го видяхме. Както вие виждате растенията и животните, 
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ние видяхме духовния свят!“ – Тези „очевидци“ възвестя-

ваха Благовестието на духа, но съобразно с мъдростта на 

миналото. И докато те насочваха хората към тази древна 

мъдрост, от която всичко е произлязло, новото Посвеще-

ние, което настъпва благодарение на Христа, позволява 

да наблюдаваме духовния свят като оставаме напълно във 

физическо тяло и в обикновеното дневно съзнание.“ (12) 

 

„Христос донася един нов Импулс. Но естествено този 

Импулс не е приет от всички и особено той е останал чужд 

на някои области, а именно тези на познанието… Без съм-

нение Христовият Импулс навлиза много бавно в някои 

области, но той никак не е проникнал в областта, за която 

загатваме. От това ние виждаме, че има нещо в човешкия 

мозък, което атрофира, изсъхва, докато ако го проник-

неше влиянието на Христа, нещата биха приели съвър-

шено друг ход. Колкото и странно да се вижда това в на-

шата епоха на научен фанатизъм, все пак то е така – онази 

част от човешкия мозък, която служи за научното мис-

лене, е обхваната от бавно умиране. Така Вие виждате как 

старата наследена научна мисъл изчезва. Например 

Аристотел все още притежава относително една значи-

телна част от древната мъдрост, но тази част постепенно 

е изхвърлена от научната мисъл, която все повече се осво-

бождава от старото съкровище и – подхранвана от външ-

ните наблюдения – е като изоставена от боговете.“ (12) 

 

„Поглеждайки назад към времената, когато развити-

ето на човечеството се е разигравало в дълбоката древ-

ност, знаем, че човешкият Аз тогава не е бил напълно раз-

вит. Проследявайки развитието назад, стигаме до групо-

вата душа. Както животните днес още имат групова душа, 

така и за определен брой хора е бил характерен общ гру-

пов Аз. Това се открива при всички народи. Ние знаем, че 

човечеството се е развило от груповата душевност. По 

времето, когато Христос е дошъл на Земята, човечеството 
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е стигнало до точката, в която древните групови души за-

почнали да губят значение. Древните групови души се от-

тегляли. На всеки човек била предоставена възможност 

да развива в себе си индивидуална душа, собствен Аз. И 

кой донесе това, което е трябвало да се излее в индивиду-

алната душа? Това го донесе Христовият Импулс! И кол-

кото повече се изпълваме с Христовия Импулс, толкова 

по-богат става нашият Аз, позволявайки да изгреят исти-

ните, от които се нуждаем, за да живеем в бъдещето. 

В наши дни стигнахме до важна повратна точка. Днес 

мнозина питат: „Какъв е смисълът да се говори за прераж-

дане, след като не можем да си спомним за предишните 

въплъщения?“ – Разбира се, днес не можете да направите 

това. Но когато се доведе 4-годишно дете и се каже: „Ето 

човек, който не може да смята“ – това съвсем не означава, 

че изобщо човекът не може да смята. Трябва да се почака 

детето да порасне, за да се научи да смята: след 10 години 

то ще може да смята. Така и душата на човека узрява до 

спомнянето на предишните въплъщения… 

Сега се намираме във важна повратна точка… Живеем 

в пета културна епоха – последната, в която хората не мо-

гат още да си спомнят предишните си инкарнации. В шес-

тата култура, която ще последва след нашата, хората ще 

си спомнят за предишните си инкарнации. Дали ще си 

спомнят правилно зависи от това как приемат днес в ду-

шите си импулсите за това да станат способни да си спом-

нят по правилен начин. В бъдеще по правилен начин ще 

си спомнят днешното си битие само тези, които са приели 

Импулса на Христос, източника на истинския Аз. За тези, 

които не приемат този източник на истинския Аз, ще бъ-

дат образувани нови групови души. 

Погледнете външната действителност: как хората 

днес направо се бият за груповата душевност, макар да не 

би трябвало да правят това, защото биха могли да наме-

рят корените на истината в собствената си душа. Наблю-

давайте, как всеки се стреми да прави всичко само така, 
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както „всички“ го правят. Хората търсят не според това, 

което могат да намерят в своята душа, но свеждат всичко 

в категории, в групи, и се радват не когато могат да при-

тежават независими истини, а когато приличат на дру-

гите. Те даже ненавиждат индивидуалността…  

Ако приемаме антропософската мъдрост по правилен 

индивидуален начин, когато бидейки пронизана от Хрис-

товия Импулс след това тя слиза в нашата душа, добиваме 

възможността в шестата култура да си спомним за Аза, 

който всеки индивидуално има, който е самостоятелен.  

И обратното – споменът на тези, които днес търсят из-

куствените групови души, ще бъде такъв, че отново ще се 

появи груповата душевност… Тя грози тези, които не са в 

състояние да приемат в наше време Христовия Импулс. 

Ако приемем в себе си вестта на Христовото събитие, 

вестта за човешкия Аз, в душата ни слиза възможността в 

шеста култура да се постигнат целите на човечеството: да 

се виждаме назад не в груповата душевност, а в прониза-

ния от Христос Аз. 

Така в този, който днес може по правилен начин да об-

хване християнството, да го възпламени и прониже с духа 

на Духовната наука, може да влезе необходимото, така че 

в шеста културна епоха да бъде цялостен човек… 

Възниква въпросът: гледайки от новата си инкарна-

ция в шеста културна епоха към съвременната, дали ис-

каме да я видим като неиндивидуална, като несамостоя-

телна, като съдържаща се в групова душа, или искаме да 

си спомним себе си в един Аз… който е овладял великите 

думи: „Преди да я е имало която и да е личност, преди да 

го е имало каквото и да е друго на Земята и „преди да се е 

родил Авраам, Аз съм“ (Йоан 8:58) … 

Ако позволим на правилно разбрания Христос да се 

роди вътре в нас, ще можем да оживим спомена за пра-

вилно разбрания Христос в шеста следатлантска култура. 

И ако в пета култура празнуваме истинското Рождес-

тво, благодарение на това в шеста култура ще празнуваме 
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истинският Великден. Както звучи за нас прекрасната 

рождественска песен в нощта преди Рождество: „Днес се 

роди нашият Спасител!“, така и ние, спомняйки си роде-

ния в душата ни Христос, ще възприемем в нас послани-

ето на тази истинска висша Аз-същност. Ще си спомним 

това и този спомен ще се възроди в нас като Великден; и 

тогава ще чуем в себе си величествения, прекрасен звук: 

„Христос Воскресе в нас, запалвайки и просветлявайки 

собствената ни Божествена индивидуалност!“ 

Така Рождество и Великден се обединяват в пета и 

шеста култури на нашето следатлантско време. Така 

трябва да се учим да разбираме Евангелията.“ (13) 

 

„По-рано Христос можеше да бъде виждан в неговия 

физически образ понеже хората, които тогава се нами-

раха на физическия план, трябваше да го изживеят 

именно под тази форма. Обаче Христовият Импулс би ос-

танал неразгърнат, ако не би се развил и по-нататък. 

Ние живеем в навечерието на една епоха – нека това 

да прозвучи като един вид предизвестие – когато с по-

висшите си сили хората ще могат да виждат Христос. И 

още преди края на 20 век пред духовните очи на известен 

брой хора ще се разиграват онези събития, които Павел 

можа да наблюдава пред Дамаск, понеже той беше само 

един „преждевременно роден“ и представляваше само на-

чалото на едно душевно-духовно развитие, което ще обх-

ваща все по-голяма част от хората. Още преди края на 20 

век известен брой хора ще изживеят Христос така, както 

го изживя Павел пред Дамаск, и няма да се нуждаят от 

никакви Евангелия, също както и Павел не се нуждаеше 

от нищо, когато беше озарен от непосредственото си поз-

нание за Христос. Благодарение на вътрешните си опит-

ности те ще знаят как стоят нещата с Христос, Който виж-

дайки го не във физически, а в етерен образ. 

Всъщност тук става дума за второто идване на Христос 

– този път в етерни одежди, както се беше явил на Павел 
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пред Дамаск. Сега нашата задача е специално да подчер-

таем: Онзи, който в началото на нашето летоброене живя 

като Исус Христос в едно физическо тяло, ще се яви на 

хората, но вече в етерни одежди, както се яви и на Павел 

пред вратите на Дамаск… Не би имало никакъв смисъл, 

никакъв напредък, ако Христос трябваше за втори път да 

се явява в едно физическо тяло; понеже в този случай 

първото му явяване би се оказало напразно.  

Това означава, че неговото първо явяване не е дало 

възможност на хората да развият своите по-висши сили. 

А смисълът на Христовото Събитие се състои в следното: 

човекът да развие своите по-висши сили и с тях да открие 

действията на Христос в духовния свят.“ (14) 

 

„Вторият импулс – освен импулса на Буда –  продъл-

жава да действа сега в общочовешката еволюция, е Хрис-

товият Импулс – той именно занапред ще работи за изди-

гането на човечеството до моралността. Ето защо можем 

да кажем: Макар и учението на Буда да е в неговия особен 

смисъл морално учение, то е именно едно морално уче-

ние, докато Христовият Импулс не е едно учение, а една 

сила. Той действа като морална сила, която все повече и 

повече се оформя така, че действително пронизва чове-

чеството с моралност. 

През Четвъртата следатлантска културна епоха това 

Христово Същество, което слезе от космическите висини, 

трябваше да се покаже първо във физическо тяло. В на-

шата Пета културна епоха интелектуалните сили ще се 

кондензират така, че човекът ще стане способен да вижда 

Христос не вече като физическа, а като етерна форма. 

Това събитие ще започне още от нашето 20-то столетие. 

От 30-те, 40-те години на това столетие ще се явят от-

делни хора, които ще са развили своя индивидуален жи-

вот до такава степен, че ще виждат етерния образ на Хрис-

тос както по времето на Исус от Назарет хората са виж-

дали физическия Христос.  
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И в следващите три хилядолетия ще се явяват все по-

вече и повече хора, които ще виждат този етерен Христос, 

докато приблизително след 3000 години на Земята ще 

има достатъчен брой хора, които не ще се нуждаят от ни-

какви Евангелия или от други документи, за да знаят за 

Христос, понеже те ще го виждат в душата си…  

Днес, когато човек навлиза в Камалока (чистилището) 

и му се иска сметка от една морално действаща индиви-

дуалност, от Мойсей, за онзи, който се свързва все повече 

с Христовия Импулс, ние ще разберем как ще стане едно 

преобразуване. Какво ни показва впрочем Мойсей, когато 

застава пред нас с регистъра на нашите грехове? Той ни 

показва прегрешенията спрямо нашата Карма… След 

смъртта действителността на Кармата ни се показва чрез 

старозаветния образ на Мойсей. Но когато душите се про-

никнат все повече и повече със свръхсетивния Христос, 

образът на Мойсей ще се превърне в този на Исус Христос. 

А това не означава нищо друго, освен че нашата Карма 

идва във връзка с Христос – Христос се свързва с нашата 

собствена Карма… 

Нашите предишни стадии на развитие, нашите ми-

нали животи могат да бъдат обхванати с думите: „Ex deo 

nascimur“ – „От Бога сме родени“. А ако насочим нашето 

развитие така, че вместо Мойсей да срещнем Христос, с 

когото тогава нашата Карма ще се срасне, това може да 

бъде изразено чрез съществуващото от 13 век християн-

ско-розенкройцерско течение с думите: „In Christo 

morimur“ – „В Христос умираме“. 

Също както някой може да стане един Буда на физи-

ческото поле, така човешката душа може да постигне спо-

собността да срещне Христос в смъртта само на физичес-

кото поле. Един Буда е първо един Бодисатва, но той се 

издига до ранг Буда във физическото въплъщение и след 

това няма нужда вече да идва на Земята. Разбирането за 

Христос така, както го обяснихме сега, ние можем да пос-

тигнем само на физическото поле. За да стане възможно 
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това в следващите 3000 години, хората трябва да развият 

във физическия свят способността да виждат свръхсетив-

ния Христос и ето защо Духовната наука е тук. Тази е ней-

ната мисия: Да създаде условията, с чиято помощ у хората 

да възникне разбирането за Христос именно тук, във фи-

зическия свят, след което те ще могат и да Го виждат. 

Дали тогава във времето, когато Христос ще действа в 

човечеството като етерен Христос, ние ще се намираме в 

едно физическо тяло или ще бъдем в живота между 

смъртта и новото раждане, това няма значение, ако още 

тук сме развили способността да Го виждаме. Да предпо-

ложим например, че един човек не би могъл да види 

Христос в своето сегашно физическо въплъщение поради 

това, че умира рано. Но ако е постигнал тук разбирането 

за това, той ще може да Го вижда после, между смъртта и 

новото раждане. Онзи, който стои далеч от духовния жи-

вот и не постига никакво разбиране за Христос, ще остане 

далеч от познанието за Христос, включително до следва-

щия си земен живот, когато евентуално би могъл да се из-

дигне до въпросното познание. Следователно с напредва-

нето на човечеството през трите културни епохи – Петата, 

Шестата и Седмата – Христовият Импулс ще завладява 

все повече и повече Земята. Когато бе казано сега, че през 

Шестата културна епоха интелектуалността ще бъде пара-

лизирана от неморалността, от друга страна ние трябва 

също да разберем, че онзи, който тогава ще е парализирал 

своята интелектуалност чрез неморалността, ще трябва 

да се обърне с всичката си сила към Христос, за да се из-

дигне чрез Него към моралността. Само това ще може да 

му възвърне моралната сила… 

В Петата културна епоха Христос ще се появи в етерно 

тяло, в Шестата културна епоха – в астрално тяло и в Сед-

мата Културна епоха – в един велик космически Аз, който 

е сходен с една велика групова душа на човечеството.  

Когато човекът умира, от него отпада неговото физи-

ческо тяло, неговото етерно тяло, неговото астрално тяло, 
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а неговият Аз преминава в следващата инкарнация. 

Точно така стоят нещата и с нашата планета Земя. Онова, 

което е физическа част от нашата Земя, ще отпадне в края 

на Земния период и съвкупността от всички хора, съвкуп-

ността от всички човешки души ще премине в Бъдещия 

Юпитер, т.е. в следващото планетарно състояние на Зе-

мята. От стадиите на развитие, до които ще е стигнала, тя 

ще премине в следващия стадий на Земното развитие, а 

именно в Юпитеровото състояние. И както при отделния 

човек човешкият Аз е център на неговото по-нататъшно 

развитие, същото значение ще има Христовият Аз за ця-

лото човечество – Азът, потопен в човешките астрални и 

етерни тела, онова, което отива по-нататък, за да одушеви 

в следващото планетарно развитие Юпитеровото същест-

вуване. Ние виждаме следователно как слезлият на Зе-

мята Христос, изхождайки от едно физически-земно чо-

вешко същество, постепенно се развива като етерен Хрис-

тос, като астрален Христос , като Азов Христос , за да бъде 

като Дух на Земята, който след това ще се издигне нагоре 

заедно с всички хора до още по-високи степени.“ (15) 

 

„Когато човекът беше стигнал до най-долната точка на 

своя път, той изпита потребност от един мощен импулс, 

който да го поведе в обратна посока. И това можа да стане 

само поради факта, че онова Същество от висшите Йерар-

хии, което наричаме Христос, взе едно важно решение 

във висшите светове, от което То впрочем нямаше нужда 

с оглед на Своето лично развитие. Защото Христос би пос-

тигнал целите на Своето развитие дори ако би следвал 

един път, който се намира високо, високо над областта, в 

която протича човешкия живот. В този случай Христо-

вото Същество, така да се каже, би подминало човечест-

вото, би го подминало там горе, в духовните светове. 

Но тогава еволюцията на човечеството би протекла 

така, че – след като липсва импулсът в посока нагоре – то 

би трябвало да продължи своя път надолу. Следователно 
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Христовото Същество би поело нагоре, а човечеството би 

продължило да се спуска надолу! Само благодарение на 

факта, че Христовото Същество взе решението да се въп-

лъти в един човек и да проправи пътя нагоре за цялото 

човечество, бе даден онзи решаващ тласък в еволюцията 

на човечеството, който сега можем да наречем Спасение 

на човечеството от онзи импулс, който идва от силите на 

Луцифер и който Библията образно представя като „изку-

шението чрез змията“ и пораждането на т.нар. „наследст-

вен грях“.  

Христос извърши нещо, което не беше необходимо за 

самия Него! В какво се състоеше Неговото дело? Неговото 

дело беше израз на чистата и божествена Любов. Трябва 

да сме наясно: Засега нито едно човешко сърце не е в със-

тояние да усети онази сила на Любовта, която беше необ-

ходима, за да вземе този Бог едно такова решение, от ко-

ето лично Той нямаше никаква нужда – да се инкарнира 

и да разгръща своите Божествени действия в тесните 

рамки на едно човешко тяло. Ето как от делото на Лю-

бовта се стигна до онова събитие, което е най-важното в 

цялата еволюция на човечеството. И когато хората проу-

меят това дело на Божията любов и се опитат да го пре-

върнат в свой първостепенен идеал, спрямо който всяка 

проява на човешка любов е нещо съвсем незначително, 

тогава те ще се приближат и до чувството на пълна несъ-

измеримост между човешката любов и Божията Любов – 

онази Божия Любов, довела до Мистерията на Голгота, 

както и до онези имагинации, които ни позволяват да из-

викваме пред духовния си поглед редица отделни мо-

менти от Събитието на Голгота. 

И наистина за нас е напълно възможно да стигнем до 

имагинация за хълма, където беше издигнат кръстът, на 

който беше прикован един Бог в Неговото човешко тяло 

– един Бог, който избра инкарнацията и смъртта по Своя 

воля – от любов към хората, за да могат Земята и човечес-

твото да достигнат тяхната същинска цел.  
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Ако някога Бог-Отец не би допуснал влиянието на Лу-

цифер да се разпростре върху хората, човекът не би успял 

да развие зародишните сили на свободния Аз. Именно 

влиянието на Луцифер даде тласък за развитието на сво-

бодния Аз. Всичко това трябваше да бъде допуснато от 

Бог-Отец. Но след като човешкият Аз заради свободата 

трябваше да бъде вплетен в материята, наложително 

беше сега той отново да бъде освободен от потъването в 

материята и виждаме как цялата Любов на Сина кулми-

нира в Мистерията на Голгота. Само благодарение на това 

стана възможна свободата на човека, неговото истинско 

достойнство. Фактът, че можем да бъдем свободни същес-

тва дължим на едно дело, протъкано от Божията Любов.  

Ние никога не бива да забравяме, че дължим нашата 

свобода на едно дело, протъкано от Божията Любов. И ко-

гато мислим по този начин, ние ясно усещаме: Да, ти мо-

жеш да станеш достоен човек, обаче само едно не бива ни-

кога да забравяш: че дължиш всичко онова, което си, на 

Онзи, който можа да опази и чрез Мистерията на Голгота 

да ти възвърне твоя човешки първообраз. 

До понятието за свободата хората не бива да стигат 

само чрез своите абстрактни мисли, без спасителната ми-

съл за Христос. Ако искаме да бъдем наистина свободни, 

трябва да принесем жертвата, изразяваща се в признани-

ето, че дължим нашата свобода на Христос! Едва тогава 

ние можем действително да усетим свободата. И всички 

онези, които смятат, че човешкото им достойнство се ог-

раничава от признанието, че са задължени на Христос, 

един ден ще проумеят, че по отношение на мировите 

факти човешките мнения не означават нищо – все някога 

те с радост ще признаят, че са извоювали своята свобода 

благодарение на Христос. 

Най-доброто, което можем да отнесем от една такава 

антропософска среща, е убеждението, че в името на една 

определена цел, ние сме научили нещо ново и сме обога-

тили нашето познание. И каква би могла да бъде тази 
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наша цел? Ето каква: Да положим усилия и да разберем, 

колко много още имаме да учим, за да се изпълним с ис-

тината на Сократовите думи: „Колкото повече учим, тол-

кова повече се убеждаваме колко малко знаем!“ Обаче 

този порив има смисъл само когато е израз на действена 

воля и стремеж към все по-обширни познания, а не ко-

гато е израз на примирение и оттегляне. Да, ние не бива 

да се примиряваме с нашите оскъдни знания и да каз-

ваме: „Все пак ние не можем да знаем всичко; следова-

телно нека да скръстим ръце и да почакаме!“ – Това би 

означавало един крайно погрешен извод от нашите ант-

ропософски занимания. Правилното усещане изглежда 

така, сякаш нещо непрекъснато ни възпламенява и 

тласка към все нови и нови познания, всяко от които е за 

нас една нова степен по пътя към висшите светове… 

И как то великият предшественик на нашата западна 

антропософия (Гьоте) се добра до поетичната строфа: 

„Само този, който непрестанно се стреми, него можем ние 

да спасим!“, свързвайки думата „спасение“ с думата „стре-

меж“, така и антропософът трябва винаги да е наясно: 

Само онзи може да разбере и да почувства истинското 

спасение, както и да разгърне своята воля в сферата на ис-

тинското спасение, който непрестанно се стреми.“ (16) 

 

„Днешният човек може да разчита на помощ само до-

колкото той е успял да се свърже през земния си живот с 

Христовият Импулс. Ние обърнахме внимание и върху 

тази особеност на Христовият Импулс Христос, се разли-

чава съществено от всички други основатели на религии; 

че за Него не можем да говорим като за една личност, ми-

нала през Посвещение в своя земен живот, защото в дейс-

твителност през трите си земни години Христовото Съ-

щество вече беше донесло със себе си и разполагаше на-

пълно с небесните космически сили, които участваха в 

Сътворението и Еволюцията на Човека и Земята.  

Когато Христовото Същество стана човек, то вече беше 
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готово за една голяма жертва, защото за Христовото Съ-

щество това наистина беше една голяма жертва: Решени-

ето да слезе и да се ограничи в тесните рамки на човеш-

кото тяло, вплитайки по този начин в Божествения план 

специфично човешки качества и сили… 

Христос се превръща в една необходима помощ за мо-

дерното Посвещение. Той ще става във все по-голяма и 

по-голяма степен помагач на окултните кандидати. С на-

растването на своята мъдрост, човекът забелязва колко 

много се нуждае от Христос. От Христос се нуждаят както 

най-елементарните и семпли човешки души, така и тези, 

които копнеят за все по-голяма мъдрост, за свръхчовешка 

мъдрост. Такава е Неговата мъдрост… 

Нещо съвсем естествено е, че колкото повече напредва 

развитието на Земята, толкова по-дълбоко човекът ще се 

опитва да вниква в разбирането си за Христос… Сега въз-

никва необходимостта от едно твърдо и неотклонно реше-

ние: човек трябва да остане верен на този Христов Им-

пулс, да не се отклонява от него нито за миг, да се свързва 

все повече и повече с този Христов Импулс.“ (17) 

 

„Христовият Импулс идва като една нова Групова 

Душа на цялото човечество, обаче такава, която вече ще 

бъде търсена от хората по един напълно съзнателен на-

чин. И за да онагледим това нека да си представим при-

мерно как изглеждат в духовния свят известен брой от 

учениците на Кришна и как изглеждат там известен брой 

от онези хора, които са докоснати от Христовия Импулс в 

най-дълбоките пластове на своите души. Всеки един от 

учениците на Кришна е възпламенил в себе си един и същ 

импулс, който му е даден от господаря на Йога.  

В духовния свят всеки от тях прилича на другия. Едно 

и също наставление е дадено на всички. А онези, които са 

докоснати от Христовия Импулс, са един вид лишени от 

плът; в духовния свят всеки от тях присъства като една не-

повторима индивидуалност; всеки разполага с различни, 
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диференцирани духовни сили… А предводителят, онзи, 

който излива себе си в душата на всеки един, колкото и 

различен да е той, това е Христос – едновременно Той е 

както в душата на всеки един, така и над цялата общност… 

Смисълът на общочовешката еволюция е тъкмо този: ду-

шите да стават все повече и повече диференцирани.“ (18) 

 

„Чрез Христовия импулс нещо е дошло на Земята, ко-

ето ще донесе добро за цялото човечество щом се влее в 

човешките култури. Така че това, което премина през 

смъртта, е като житно зърно, което се умножава и навлиза 

в отделните души на хората, където може да покълне… 

Какво ще стане, когато Земята достигне целта си и 

дойде до своя край? Христос, който се приближи отдалече 

към Земята и се свърза с нея, в нейния край ще бъде ре-

алността на Земята, той става духът на Земята. Той и сега 

е духът на Земята, само че тогава човешките души ще бъ-

дат проникнати от него, хората ще са едно цяло с него… 

Човекът в своя образ на Земята трябва да го взимаме 

за майа (илюзия на сетивата). Този образ се разпръсква 

след смъртта, той е един мираж, който застава пред чо-

века като външен образ на човешкото тяло. Но външният 

образ на физическото тяло няма да остане повече тук на 

Земята, също както няма да останат и физическите тела 

на растенията, на животните и на минералите. Физичес-

ките тела ще преминат в това, което се разпръсква и става 

космичен прах.  

Това, което се вижда, напълно ще изчезне – физичес-

ката Земя няма повече да я има. А етерните тела? Те имат 

смисъл само докато обновяват физическите тела; и тях 

няма да ги има. Когато Земята достигне до целта си, какво 

тогава ще остане от всичко, което човек вижда? Нищо, 

съвсем нищо няма да остане – нищо от самия него, нищо 

от съществата на другите природни царства. Когато ду-

ховното се освободи, от материята няма да остане нищо 

освен безформен прах, понеже само духът е действителен. 
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Но едно нещо ще остане действително, което по-рано не е 

било съединено със Земята и с което човешките души ще 

се обединят – само едно тогава ще е действително: Хрис-

товият Дух. Той ще бъде единствената реалност, която ще 

може да остане от Земята… 

По времето на Мистерията на Голгота, като импулс и 

същевременно като душата на Земята, той се е спуснал в 

Земната сфера. Също и при Христос трябва да се създадат 

негови обвивки. От какво едно такова Същество взема 

своите обвивки? Не както това става при хората, но също 

и Христос ще има един вид одухотворено физическо тяло, 

един вид етерно тяло и един вид астрално тяло… 

Чрез Кръщението в река Йордан, Христос се е спуснал 

в обвивките на Исус от Назарет. Той използва тях, живя в 

тях, вечеря заедно със своите ученици, в тях преживя съ-

битията в Гетсеманската градина, в тях беше обруган и 

подигран, в тях премина през Мистерията на Голгота. 

След това възкръсна и от тогава живее като дух на Земята, 

свързан е с нея. Той си създава нещо подобно, каквото чо-

векът има в своите обвивки. Постепенно в течение на вре-

мето около първоначалния чисто духовен Христов им-

пулс, който се спусна при кръщението в реката Йордан, се 

оформя нещо, което се обособява като астрално тяло, 

етерно тяло и физическо тяло. Всички тези обвивки се об-

разуват от сили, които трябва да бъдат развити на Земята 

от човечеството. Кои са тези сили? 

Силата на външната наука не може да даде никакво 

тяло на Христос, чрез нея човек узнава само за неща, ко-

ито в бъдеще ще изчезнат, по-късно няма да съществуват. 

Нещо обаче предхожда познанието и за душата има безк-

райно по-голямо значение отколкото самото познание. 

То е онова, което гръцките философи виждаха като нача-

лото на всички философии: учудването и удивлението… 

Хората, които могат да се удивляват пред великото зна-

ние и истините за духовния свят, запечатват в себе си едно 

чувство на учудване. Именно това, което те запечатват, в 
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течение на времето изгражда една сила, привличаща 

Христовия импулс: Христовият импулс се съединява с от-

делната човешка душа дотолкова, доколкото тази душа 

може да се удивлява пред тайните на света.  

Христос изгражда своето астрално тяло в земното раз-

витие от всички онези чувства, които са живели като 

удивление в отделните човешки души. 

Второто, което човешките души трябва да изградят, 

чрез което да привлекат Христовия импулс, са всички 

чувства на състрадание. И всеки път, когато в душата се 

появи чувство на състрадание или на споделена радост, се 

образува една привличаща сила за Христовия импулс и 

чрез състраданието и обичта Христос се свързва с душата 

на човека. Състрадание и обич са сили, от които Христос 

оформя своето етерно тяло до края на земното развитие...  

Материализмът днес доведе до нещо, което преди ни-

кога не е ставало на Земята – до една позорна наука. Най-

лошото, което се извършва днес, е да се хвърлят в един 

кош обичта и сексуалността. Това е най-лошото постиже-

ние на материализма, най-дяволската черта на настоя-

щето. Нещата, които са направени в тази област, ще 

трябва първо да се изчистят.  

Сексуалността и обичта в тяхното истинско значение 

нямат какво общо да търсят. Сексуалността може да се 

прибави към обичта, но няма нищо общо с чистата истин-

ска обич. Науката стигна до истинско безобразие като до-

веде до възникването на определена литература, която се 

занимава с това да свърже тези две неща, които изобщо 

не стоят във взаимна връзка. 

Едно трето нещо, което като от един висш свят се 

влива в човешката душа, е съвестта, на която човек се под-

чинява, на която дава по-висока оценка, отколкото на сво-

ите собствени индивидуални морални инстинкти.  

С нея Христос се свързва най-силно; от импулсите на 

съвестта в отделната човешка душа Христос изгражда 

своето физическо тяло. 
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Така един израз в Библията става напълно реален, ко-

гато се знае, че от състраданието и обичта в хората се изг-

ражда жизненото тяло на Христос: „Каквото направите на 

най-незначителния от моите братя, го правите на Mен“, 

защото Христос ще образува своето жизнено тяло до края 

на земното развитие от състраданието и обичта на хората. 

Както Христос изгражда своето астрално тяло от удивле-

нието и учудването, както той изгражда своето физическо 

тяло от съвестта, така той изгражда и своето етерно тяло 

от чувствата на състрадание и обич… 

Ще се разреши един голям проблем за хората: да се 

представи образът на Христос, какъвто е в действителност 

в различните области на живота. Чак тогава ще може да 

се види какъв е Той, когато се вземат под внимание някои 

неща, които изнася духовното изследване; тогава няма да 

се гледа назад към това, което е било в Палестина – там 

Христос използваше обвивките на Исус. Когато след 

дълго задълбочаване в духовно-научната идея за Христос 

веднъж се опита да бъде представен Христос, тогава ще се 

получи един образ, по който ще се познае, че в неговото 

лице се съдържа нещо, към което всяко изкуство ще се 

стреми да изобрази… Когато хората ще могат да изграж-

дат едно око, което живее и излъчва само състрадание, 

една уста, която не е приспособена само да яде, а да изго-

варя онези думи, изпълнени с истина, които са израз на 

човешката съвест… Образът на Христос, където всичко е 

състрадание, всичко е обич, всичко е съвест.“ (19) 

 

„Търсим ли да обосновем всичко творящо, идваме до 

Любовта – основата на всичко съществуващо е Любовта…  

Чрез самата Духовна наука само с „карма“ и „прераж-

дане“ човек може да стане голям егоист, ако той не при-

бави импулса на Любовта – Христовия импулс; защото 

чак тогава се постига това, което надмогва егоизма в Ду-

ховната наука. Едно изравняване се получава само чрез 

разбирането на Христовия импулс.  
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Понеже Духовната наука е необходима на човечест-

вото, тя днес му се дава. Но в нея лежи голямата опасност, 

когато се изучава без Христовия импулс, импулса на Лю-

бовта. Чрез Духовната наука хората могат да засилят его-

изма в себе си, да го развият даже извън границите на 

смъртта. От това не бива да извадим извода, че не трябва 

да се изучава Духовната наука, а трябва да разбираме, че 

възприемането на субстанцията на любовта принадлежи 

към Духовната наука… 

Човекът някога е имал известни духовни сили; тогава 

Луцифер се приближил до него и с това се е стигнало до 

онзи момент, когато можем да кажем: прогресивните Бо-

гове отстъпват на Луцифер своето всемогъщество, за да 

може човекът да стане свободен. Но човекът потъва в ма-

терията по-дълбоко от предвиденото, той се изплъзва от 

прогресивните Богове и слиза по-надолу, отколкото е 

било желано. Как прогресивните Богове отново биха 

могли да изтеглят човека към себе си? За да разберем 

това, трябва да погледнем към съвета на Боговете, не на 

Земята. Христос извършва делото за Боговете, за да въз-

върне хората към Боговете… 

Делото на Луцифер се извърши в свръхсетивния свят. 

Обаче Христос е слязъл на Земята, за да изпълни своето 

дело на Земята, а хората стават зрители на това дело. Едно 

Божие дело, една работа на Боговете е Мистерията на 

Голгота, чиито зрители са хората… 

За да разберем Мистерията на Голгота не е достатъчна 

само мъдрост. Можем да притежаваме цялата мъдрост на 

този свят, но да не разберем направеното от Христос. За-

щото за разбирането на Мистерията на Голгота е необхо-

дима любов. Чак когато любовта се влее в мъдростта и об-

ратното, тогава ще стане възможно да се разбере Мисте-

рията на Голгота, чак тогава, когато пред лицето на 

смъртта човекът изгради любовта към мъдростта. Съеди-

нената с мъдрост и знание любов ни е нужна когато пре-

минаваме през портата на смъртта, иначе ще умрем без 
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мъдростта да е съединена с любовта. За какво ни е нужна 

тя? Философията е любов към мъдростта.  

Старата мъдрост не беше философия, понеже старата 

мъдрост не беше родена чрез любов, а чрез откровение. 

Философия на Ориента не съществува, но съществува 

мъдрост на Ориента. Философията като любов към мъд-

ростта се появява в света с Христос; тук, значи, имаме по-

явата на мъдростта от импулса на любовта. Чрез Христо-

вия импулс е дошла тя в света. Ние трябва да приложим 

импулса на любовта спрямо самата мъдрост… Христос на-

пусна духовните светове и свърза мъдростта с любовта – 

така тя ще преодолее егоизма – това е нейната цел…  

Със самолюбието в света дойде злото. Това трябваше 

да се случи, понеже доброто не можеше да се приеме без 

злото. Чрез победите на човека над самия себе си се поя-

вява възможността за разгръщането на любовта. Христос 

донесе на потъналия в егоизъм човек тласъка към себеп-

реодоляване и силата, чрез която да победи злото. И сега 

чрез делата на Христос ще бъдат поведени да се съединят 

тези, които бяха разделени чрез самолюбието.“ (19) 

 

„Най-висшето в света е Любовта. Мъдростта е велика, 

достойна да бъде постигната, без мъдрост съществата не 

могат да устоят, но любовта е най-великото. Могъщест-

вото и силата, които изграждат света, са велики и без тях 

светът не може да съществува, но любовта е по-велика. 

Само този човек чувства правилно Христовия импулс, 

който може да усети превъзходството на любовта над мо-

гъществото, силата и мъдростта… 

Какво точно стана на Голгота, какво се случи там, дори 

и то да не може да бъде разбрано от нито една човешка 

душа? Важно е, че въпросното събитие стана, а не че хо-

рата веднага ще го разберат! Значението на Голгота не се 

състои в това, което хората са разбрали за Възкресението, 

а в обстоятелството, че Христовият Импулс намери своя 

път както на Земята, така и в Космоса… 
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Къде се намираше впрочем Христос, докато жените Го 

търсеха в гроба? Той се намираше в духовния свят, там, 

където Той можеше да се явява духом на апостолите, след 

като те отвориха сърцата и душите си, за да видят броде-

щия Христос след Мистерията на Голгота не със сетив-

ните си, а с духовните си очи; за да видят Христос в Него-

вото етерно тяло. Да, къде се намираше впрочем Христос, 

когато кръстоносците Го търсеха по чисто външен път в 

земите на Изтока? Докато кръстоносците Го търсеха в зе-

мите на Изтока, ние Го виждаме да се проявява в душите 

на мистиците, живеещи в Западна Европа.  

Ето я Христовата сила, ето го Христовия Импулс! До-

като кръстоносците Го търсеха на Изток, живият Импулс 

на Христос според формите, в които беше възможна него-

вата поява през тогавашните условия в Европа израсна в 

душата на един Йоханес Таулер, в душата на един 

Maйcтep Екхарт. Междувременно Христовият Импулс 

премина в западноевропейската култура, поемайки от 

мястото, където напразно го търсеха онези, които полу-

чиха отговора: „Този, Когото търсите, не е вече тук!“ (20) 

 

„Онова, което се случи под влиянието на Христовия 

Импулс, е от такова естество, че хората не можеха веднага 

да го разберат… Цялостното формиране на Запада про-

тече под влиянието на този Христов Импулс, който вед-

нага проникна в скритите дълбини на човешките души… 

След Мистерията на Голгота имаме два потока на ево-

люцията: Единият носи в себе си Христовия Импулс и 

постепенно ни отвежда нагоре в духовния свят; другият, 

низходящият поток ни сваля в материалния живот, в ма-

териализма. Днес тези два потока са така преплетени, че 

фактически почти цялата ни култура е завладяна от мате-

риализма; и все пак съвременният човек трябва да отп-

рави съвсем непредубеден поглед към всичко онова, ко-

ето Духовната Наука ни открива за Христовия Импулс, за 

да стане ясно: към външния свят, завладяван все повече и 
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повече от материализма, душата копнее да прибави и 

своя собствен напредък в духовния свят. Обаче за тази цел 

ние трябва да се научим да питаме… 

За хората, поставени в материалистическия поток, 

може да се каже: те изобщо не са „питащи“ хора! Те дейс-

твително не са никакви „питащи“, понеже вече знаят 

всичко. Тъкмо това е характерно за материалистическата 

култура – че тези хора знаят всичко, че те не искат вече да 

питат. Дори съвсем младите хора знаят днес всичко и не 

искат да питат. И когато човек може да изкаже своето соб-

ствено мнение, това се смята за свобода, за издигане на 

личния престиж. Само че никой не проследява как въз-

никват личните мнения, личните преценки.“ (20) 

 

„През последните години към нас се присъедини една 

поетична личност. Въпросният човек дойде в нашето Ан-

тропософско движение, идвайки от един живот, посветен 

на най-чист идеализъм... Въпреки че неговата душа пре-

биваваше в едно загиващо, разпадащо се тяло, той се пос-

вети със сърце и душа на нашето духовно движение…  

Онова, което тази душа прие в себе си, докато тя иск-

рено сътрудничеше за напредъка на Антропософското 

движение, разви една по-голяма сила под повърхността 

на постепенно загиващото тяло. Загиващото тяло скри-

ваше от погледа тази по-голяма сила дотогава, докато са-

мата душа се намираше в тялото. И сега, когато срещаме 

тази душа след смъртта, сега просияват съдържанията на 

живота, които тази душа бе приела в себе си, сега те про-

сияват така, както могат да просияят само в духовния жи-

вот, сияят като една мощна космическа картина, просия-

ват като един облак, в който живее нашият приятел, след 

като е преминал през Портата на смъртта. Това е една сво-

еобразна гледка за окултния наблюдател… 

Какъв напредък ще намери това окултно учение в чо-

вешките сърца, в човешките души? Съществува ли ня-

каква гаранция за това, че всичко, което днес изработваме 
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в Антропософското Общество, ще действа по-нататък в 

течение на духовното развитие на човечеството? Съзерца-

ването на това, което душата на нашия приятел е станала, 

ни дава от окултния свят една такава гаранция. Защо? На-

шият приятел възприе в себе си онова, което ние имахме 

да кажем за Христос, докато беше свързан с нас в сферата 

на Антропософското учение.  

Като прие Антропософското учение в своята душа 

така, че то стана действително духовната кръв на неговата 

душа, той прие това учение така, че чрез това Антропо-

софско учение вля в себе си Христос като субстанция. Той 

прие това учение същевременно със Съществото Христос. 

Христос, така както Той живее в нашето движение, пре-

мина същевременно и в неговата душа. 

А сега при наблюдаването на окултното фактическо 

положение на нещата се показва следното: човекът, които 

преминава през Портата на смъртта, може да живее в 

една такава космическа панорама, той ще върви с нея 

през живота, който се намира между смъртта и едно ново 

раждане; това ще действа в цялото негово същество, ще се 

въплъти в цялото негово същество и ще проникне него-

вия нов следващ живот, когато той отново слезе за земен 

живот. Това води до там, че една такава душа да приеме в 

себе си един зародиш на съвършенство за собствения жи-

вот, така че самата душа да напредва в еволюцията на 

Земното битие… 

Тази душа бе приела всичко в себе си, пропито и про-

никнато духовно от Съществото Христос – от представите, 

които ние можем да усвоим за Съществото Христос. Така 

това, което една такава душа е приела в себе си, е не само 

едно благо, което служи за по-нататъшното развитие на 

тази душа, а е едно благо чрез Христос, който е общ за ця-

лото човечество, и действа отново върху цялото човечес-

тво. И онази душевна панорама, която за ясновидския 

поглед се развива в душата, която тази пролет премина 

през Портата на смъртта – проникната от Христос, е за 
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мене гаранция, че това, което днес може да бъде говорено 

от духовните светове, ще свети надолу чрез Христовата 

Любов в душите, които ще дойдат по-късно; тези души ще 

бъдат възпламенени от това, те ще бъдат вдъхновени от 

това.  

Не само нашият приятел ще носи в собствения си жи-

вот проникнатата от Христос Антропософия за свое собс-

твено усъвършенстване, а чрез това, че той е приел Ант-

ропософията, проникната от Христос, тя ще стане един 

импулс за душите от духовния свят, които ще живеят в 

следващите столетия; в тях ще се вливат лъчите на онова, 

което е проникнато от Христос. Това, което вашите души 

получават като най-доброто благо от проникнатата от 

Христос Антропософия, не могат да го приемат само за са-

мите себе си, а го носят за по-късните времена на еволю-

цията… Там, където е Христос, благата на живота не се уе-

диняват; те остават плодотворни за отделния човек, но 

същевременно приемат характера на едно благо за ця-

лото човечество. 

Ние виждаме каква важна разлика има в зависимост 

от това дали приемаме една мъдрост без тя да е проник-

ната от Христос или приемаме една мъдрост, озарена от 

Христовата светлина. Когато се срещаме в тесните рамки 

на нашето Общество, ние не се срещаме, за да правим аб-

страктни заключения, скъпи приятели, а се събираме, за 

да изучаваме смело окултизма, независимо от отношени-

ето, което днешният свят има към истинския окултизъм…  

Трябва да бъде приведен и един втори случай… 

През първите години, когато започнахме да работим 

антропософски още в един малък кръг… една вярна душа 

беше за кратко време между нашите членове – една душа, 

която беше надарена чрез нейната Карма с един твърде 

особен талант за красивото и изкуството… Тази душа ра-

ботеше между нас с една задушевност и с един просветлен 

вътрешен жар и приемаше особено ученията, които то-

гава можеха да бъдат дадени антропософски… Тя мина 
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през Портата на смъртта още през 1904 година… 

Откакто започнаха нашите представления на мисте-

рийните драми в Мюнхен, от 1909 година нататък, след 

това с все по-нарастваща сила в следващите времена, тази 

душа беше там и винаги стоеше закриляща и пречист-

ваща зад това, което аз трябваше да предприема за на-

шите мюнхенски празнични представления. Това, което 

тази душа можеше да даде чрез нейните заложби по от-

ношение на красотата за осъществяване на нашите ду-

ховни идеали, действаше от духовния свят надолу – ид-

ващо като от един Ангел пазител на нашите мистерийни 

драми, така че ние чувствахме в себе си сила да предпри-

емем онези инициативи, които бяха необходими; защото 

както във физическия свят нашата мускулна сила ни под-

крепя, така и духовната сила, която се излива надолу от 

духовния свят, се вливаше в нашата собствена духовна 

сила. Така мъртвите действат заедно с нас. Така те са с 

нас…  

Това беше един случай, при който това, което въпрос-

ната личност бе приела на антропософското поле, допри-

насяше очевидно не само за нейния собствен напредък в 

индивидуалния живот, а се разливаше отново обратно 

към нас в нещо, което ние трябваше да правим за цялото 

Антропософско Общество… 

Ако човешката душа трябва да постигне нейната бо-

жествена цел, тя трябва да става все по-съвършена и по-

съвършена; тя трябва да направи всичко, което може да 

допринесе за това усъвършенстване...  

Но понеже и тази душа също беше вече приела в себе 

си цялото проникване от Христос, то можа да действа не 

само за самата нея, а можа да се разлее надолу върху нас, 

да стане едно общо благо. Това е, което прави Христос, ко-

гато Той прониква плодовете на нашето познание. Той не 

ни отнема това, което плодовете на нашето познание 

представляват за нашата индивидуалност, но Христос е 

понесъл смъртта за всички души и когато се въздигнем до 
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познанието, което трябва да бъде познание на истинския 

земен човек: „Не аз, а Христос в мен", когато сякаш знаем, 

че Христос е в нас при всичко, което знаем, когато при-

писваме на Христос силите, които ние самите използ-

ваме, тогава това, което приемаме в нас, действа не само 

за нас, а и за цялото човечество. Тогава то става плодот-

ворно за цялото човечество.  

Където и да насочим поглед по земното кълбо към чо-

вешки души, за всички тях Христос е понесъл смъртта и 

онова, което приемате в Негово име, вие го приемате за 

собственото си усъвършенстване, но също и като скъпи 

въздействащи блага за цялото човечество… 

Това, което приемаме от гледната точка на „Не аз, а 

Христос в мен“, Христос го превръща в общо притежание 

на цялото човечество. Това, което аз приемам от гледната 

точка на „Не аз, а Христос в мен“, за него бих могъл да 

кажа и чувствам след смъртта: „Не само за мен, а и за 

всичките мои братя човеци“! – И само тогава бих могъл 

да изговоря думите: „Да, аз Го обичах повече от всичко, 

повече и от мен самия, затова изпълних заповедта „Оби-

чаи Господа Бога твоего повече от всичко!“ … 

Човек трябва да остави такива неща да действат върху 

него – тогава той ще научи какво е значението на Христос 

в човешката душа, как Христос може да бъде подкрепа, 

утешител и озарител на човешката душа.“ (21) 

 

„Мистерията на Голгота не е само най-голямото ед-

нократно събитие в земното развитие, но тя е продължа-

ващо да действа събитие, тя е продължаващ да действа 

импулс. И човечеството трябва да направи нещо, за да ос-

тави този импулс да действа по-нататък по правилния на-

чин. Постоянно подчертавам как импулсът от Голгота е 

във взаимовръзка със задачата на нашата Духовна наука, 

как Духовната наука по определен начин трябва да бъде 

тук, за да се разбере този импулс от Голгота по правилния 

за нашата епоха и за близкото бъдеще начин. Можете да 
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бъдете сигурни, че като земна наука, която същевременно 

ще стане световна религия, природната наука ще добива 

все по-голямо и по-голямо влияние… Този, който разбира 

хода на земното развитие, знае, че естествените науки не 

могат да бъдат оборени, а точно обратното, те все повече 

ще се разпространяват. И това, което като вид религиозна 

вяра се извлича от природната наука и се разпространява 

по света, няма да може да бъде спряно, то ще настъпи… 

Опознаването на природните закони ще става все по-

необходимо за задачите, които човекът ще има да изпъл-

нява в бъдеще между раждането и смъртта си. От друга 

страна, ще трябва да му се разкрие и това, което ще го из-

дигне в духовния свят… 

Днес вече може да се каже, че най-големите против-

ници на разбирането на Христовия импулс са свещени-

ците от различните вероизповедания – колкото и неверо-

ятно да звучи, – а това, което отвежда човека най-далеч 

от Христовия импулс, е начинът, по който свещениците 

от различните вероизповедания и теолозите защитават 

този Христов импулс. Защото вероизповеданията днес 

вече са съвсем, съвсем далеч от разбирането на това, за 

което всъщност се касае при този Христов импулс… 

Хората вече трябва да разберат, че Христовият импулс 

трябва да бъде разглеждан по възможно най-интензивен 

начин, различно от други духовни импулси. Вие също 

разбирате това, но хората правят непрекъснато някакви 

компромиси. Те правят половинчати неща, нямат сме-

лост за цялото. Това, което трябва да се прозре във връзка 

с Христовия импулс, е, че според методите на обикнове-

ната история изобщо е невъзможно да се каже нещо за 

Христовия импулс. Прочути теолози казват, че не може и 

дума да става, че евангелията са автентични в обикнове-

ния исторически смисъл…  

В никакъв случай няма доказателство, че те предста-

вят исторически факти… А което може да се каже като ис-

торическо потвърждение, подобно на други исторически 
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документи, отнасящи се до други личности от световната 

история – както казват някои прочути теолози, – може да 

се напише на четвърт страница. Интересното е, че нами-

ращото се на тази четвърт страница също не е истина в 

обикновения исторически смисъл. 

Човечеството ще трябва да признае, че за съществува-

нето на Исус Христос на Земята няма такива исторически 

източници, както за Сократ или за Цезар, а това същест-

вуване трябва да се разбира само духовно. Точно това е 

същественото по въпроса. В Мистерията на Голгота чове-

чеството трябваше да получи нещо, по отношение на ко-

ето, в случай, че иска да се осланя само на физически сви-

детелства, или ще трябва да живее в заблуди, понеже не 

знае нищо за него чрез физически свидетелства, или ще 

трябва да го схване по духовен начин. 

По отношение на всичко останало човечеството е сво-

бодно да намира исторически свидетелства, но по отно-

шение на Мистерията на Голгота исторически свидетелс-

тва няма да ползват човека. Човечеството ще бъде прину-

дено да разбере това най-важно събитие на Земята не по 

физическо-исторически начин, а ще трябва да постави 

началото на едно духовно разбиране. Който не иска да 

разбере Мистерията на Голгота чрез духовното разбиране 

на нашето земно развитие, без исторически документи, 

няма да я разбере. Наистина може да се каже, че това е 

волята на Боговете… Само духовната наука може да го-

вори за реалността на Мистерията на Голгота…  

Така Мистерията на Голгота се намира в дълбока 

връзка с необходимото извисяване на човечеството към 

духовността, започващо в нашата епоха. Както от нашата 

епоха нататък човечеството трябва да се издигне до извес-

тна духовност, така то трябва да започне да разбира, че 

Мистерията на Голгота може да бъде схваната само по ду-

ховен начин…  

Към съзнанието, което в съвременното и в бъдещето 

човечество наистина ще става само природно съзнание, 
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трябва да се прибави и друго съзнание. Необходимостта 

от схващането на Мистерията на Голгота като духовен 

факт в известен смисъл ще бъде най-висшият връх за това 

съзнание. Но това, което е необходимо, за да се прозре 

Мистерията на Голгота като нещо духовно, ще трябва да 

се разпростре и върху останалия живот. Това обаче не оз-

начава нищо друго, а че освен чисто природното разглеж-

дане в човешкото съзнание ще трябва да се прибави едно 

съвсем друго разглеждане на нещата. 

Такова разглеждане на нещата ще дойде и ще трябва 

да дойде, когато човекът се научи също така съзнателно 

да вижда като цялост и в детайли протичането на своята 

съдба в света, както чрез своите сетивни възприятия 

вижда в сетивния свят… Искам да ви разкажа за един слу-

чай, който може да ни доведе до това, което имам предвид 

– един случай от хиляди такива. Възможно е да се разка-

жат хиляди, безброй много такива случаи. 

Един човек излязъл да се разхожда по пътя, по който 

често вървял. Той го извел нагоре по склона до скалисто 

място, от което се откривал много хубав изглед. Човекът 

често се бил изкачвал до това място, това била неговата 

обичайна разходка. Когато един ден пак тръгнал на тази 

разходка, като от нищото му дошла една мисъл: Внима-

вай! И в духа си той чул, не халюцинация, а в духа си чул 

глас: „Защо вървиш по този път? Не можеш ли веднъж да 

се откажеш от това удоволствие?“ – Това той го чул ду-

ховно. То го накарало да се замисли. Отстъпил малко 

встрани, мислил известно време и изведнъж видял как 

скален отломък се търкулнал надолу и стигнал точно до 

мястото, до което самият той щял да стигне, ако не се бил 

спрял и отклонил за малко встрани. Отломъкът сигурно 

щял да го удари. 

Моля ви да се запитате какво е протекло съдбовно? 

Нещо се е случило. Мъжът продължил да живее. Много 

човешки животи по тази Земя са свързани с неговия жи-

вот. Всичко това е щяло да се развие по друг начин, ако 
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скалният отломък го беше убил. Тук става нещо. Опитате 

ли се да си го обясните според природните закони, няма 

да стигнете до съдбовното в него. Чрез природни закони 

можете да обясните защо скалният отломък се е откъртил 

и защо човекът е бил убит, когато скалният отломък го е 

улучил и т.н. Но всичко, което може да се каже за тези 

неща, изхождайки от природните закони, съвсем не може 

да обясни съдбоносното, то изобщо няма нищо общо с 

него…  

Скъпи мои приятели, с такива неща е изпълнен це-

лият ни живот, доколкото в живота ни се проявява съд-

бата. Само че човекът не им обръща внимание както 

прави това при външните явления, които се предлагат на 

сетивата му… Помислете колко често – тези неща трябва 

да се разглеждат и в дреболиите – искате да излезете от 

къщи, но нещо ви задържа за половин час. Такива и по-

добни неща се случват хилядократно в живота.  

Виждате само какво се случва, когато сте закъснели с 

половин час. Вие съвсем не преценявате какво друго би се 

случило, ако бяхте тръгнали половин час по-рано! Така в 

живота ни постоянно се намесва един друг свят, светът на 

съдбата, който днешният човек още никак не взима под 

внимание, понеже всъщност насочва погледа си само към 

това, което се случва, а не към това, което непрекъснато се 

предотвратява в неговия живот. Вие изобщо не можете да 

знаете дали преди три часа не е трябвало да свършите 

нещо, но сте били възпрепятствани да го извършите, за-

щото иначе изобщо нямаше да се намирате тук, а може би 

нямаше и да сте живи… Най-често с обикновеното съзна-

ние не предполагате, че това, което вършите в живота, е 

резултат от съдействащи духовни импулси.  

Ако изострите вниманието си, ще разберете, че има 

свят на съдбата, както има свят на природата. Тогава ще 

откриете, че този свят на съдбовното в никакъв случай не 

е по-беден по съдържание от света на природното.  

Но в царството на съдбата, което ясно се появява пред 
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човешкото съзнание в особени ситуации, когато се случ-

ват такива неща, каквито описах, в това царство на съд-

бата действат силите, които вече описах.  

Там действат чувствата и волевите импулси, чрез ко-

ито навлиза съдбоносното – импулсите на мъртвите. И 

макар че този, който казва подобно нещо, днес ще изг-

лежда на „най-умните“ като суеверен глупак, въпреки 

това е вярно, че със същата точност, с която днес се говори 

за природни закони, може да се каже, че човекът, чул 

глас, е чул гласа на някой мъртъв, действащ по поръчение 

на някое същество от йерархиите, и че от сутрин до вечер, 

а особено от вечер до сутрин, по време на сън, в нас про-

никват импулсите на мъртвите и импулсите на духовните 

йерархии, които предизвикват съдбоносните събития. 

Но аз искам да насоча вниманието ви към следното: 

Сигурно вече сте чували нещо за демона2 на Сократ, как 

Сократ, този мъдър грък, е говорил, че всичко, което 

прави, го прави под въздействието на един демон… Всъщ-

ност до съзнанието на Сократ е достигнало онова, което 

действа у всички хора… В нашата волева сфера и в сфе-

рата на чувствата действат силите, импулсите на мърт-

вите… Но импулсът, който действа от времето на Мисте-

рията на Голгота, е Христовият импулс. Христос е дири-

жиращата, определящата власт в това царство…  

Ако това не остане само абстрактна понятийна истина, 

една азбучна истина, за която човек понякога си спомня, 

а човекът съзнателно навлезе в царството на съдбата така, 

както съзнателно се намира в царството на сетивните въз-

приятия; ако така, както върви в света и го разглежда, се 

почувства вплетен и в света на съдбата и в него почувства 

как силите на Христос се преплитат със силите на мърт-

вите, тогава, скъпи мои приятели, човечеството ще дос-

тигне до реален, изпълнен с чувства и усещания живот в 

                                                        
2 В съвремието думата „демон“ е натоварена с отрицателно значе-

ние, но в случая става дума за добронамерено духовно същество. 
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едно с мъртвите. Когато човекът сам почувства това, ко-

гато сам направи някои неща, ще изживее как общува със 

скъпите си близки, които са преминали оттатък. Тогава 

животът безкрайно ще се обогати… 

Истински интензивен живот трябва да обхване чове-

чеството и да доведе дотам, че не само да имаме спомени 

за мъртвите, а да знаем: Когато правиш нещо, когато 

предприемеш дадено действие и успееш в него, един или 

друг умрял ти съдейства. Връзките с мъртвите няма да из-

чезнат, те ще останат. Това обогатяване на живота предс-

тои на хората в земното бъдеще… 

И трябва да се разбере, че Христос може единствено да 

се изгуби по пътя, следван почти навсякъде днес. Той 

може да бъде спечелен като единствения наистина право-

мерен цар и господар на Земята само чрез издигането на 

човечеството до духовността.“ (22) 

 

„Ако размишляваме само върху това, което се случва 

във физическия свят, и не даваме път на нищо друго, то-

гава ние разрушаваме себе си. Ето защо не бива да се 

учудваме, че след като не можем да спечелим битката в 

духовния свят, тя се пренася във физическия живот и се 

разразява във всеки отделен човек. И ако ние не искаме 

да я проведем в човешката душа, тогава тя се превръща 

във война на един човек срещу друг, във война на един 

народ срещу друг народ. Това, което става във физичес-

кия свят е само едно отражение на ставащото в духовния 

свят: Човекът или повежда тази борба в собствената си 

душа, тоест задълбочава своя духовен живот, или борбата 

се промъква през съзнанието като през една решетка, за-

сягайки главно тези, които не признават човешката душа, 

причинява всичко онова, което днес вие сами виждате с 

очите си. Ако размислите по-дълбоко върху тези неща, 

вие ще се съгласите: Днешното човечество просто е задъл-

жено да се обърне към Духа и това се изисква по необхо-

димост от световните събития в наши дни.“ (23) 
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„Духовният живот обхваща всичко, което по един или 

друг начин ни издига над личния егоизъм и ни довежда 

до общество с други човешки същества… В човешката 

душа има потребности, които карат хората да се търсят 

взаимно. Хората се обединяват, след като изпитват 

сходни потребности. Отглеждането на едно дете озна-

чава, че една душа се грижи за друга. Всеки, който чете 

дадена книга, излиза от егоистичния кръг на неговия ли-

чен живот — така е, защото той не е единственият, който 

приема мислите на автора; дори да е стигнал само до сре-

дата на книгата, той вече споделя тези мисли с по-голяма 

група от други читатели. И така, с помощта на това срод-

ство на душевните изживявания се образува определено 

общество от хора. Това е важна характеристика на духов-

ния живот: изворите на този живот са в свободата, в ин-

дивидуалната инициатива на отделното човешко същес-

тво, но все пак този живот събира хората заедно и обра-

зува общества, в които общото е обединяващо. 

За всеки, който търси по-дълбоко разбиране, предла-

гам да запомни един факт, който довежда всеки вид чо-

вешки братства в отношение към централното събитие на 

земната еволюция: Мистерията на Голгота. Причината е, 

че от Мистерията на Голгота насам всичко, засягащо чо-

вешките братства, принадлежи в известен смисъл към 

Христовия импулс. 

Това е същественото — Христовият импулс не принад-

лежи на отделните хора, а на обществата от хора. Исти-

ната е такава, че според възгледа на самия Христос е го-

ляма грешка да се вярва, че отделният индивид може да 

установи пряка връзка с Христос. Същественото тук е, че 

Христос живя, умря и после възкръсна от мъртвите за-

ради цялото човечество. Следователно от Мистерията на 

Голгота насам Христовото събитие е в пряко отношение с 

разгръщането на човешки братства където и да било… 

Човечеството е изпаднало в криза в разбирането си за 

Христос. И причината за това е, че истинският братски 
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дух, истинската връзка между хората е изгубена. И е 

крайно необходимо хората да се запитат: „Как можем от-

ново да намерим пътя към Христовия импулс?“ 

Един прост факт ще ни покаже, че пътят не винаги се 

намира. Преди Христовият импулс да навлезе в земната 

еволюция чрез Мистерията на Голгота, народът, от който 

произлезе Исус Христос, гледаше на себе си като на бого-

избран народ. И те вярваха, че щастието ще дойде в света 

само ако всички други народи измрат, а собственото им 

племе се разпростре върху цялото лице на Земята… 

Вече не се използват старите религиозни изрази, но 

следствието от съвременните разсъждения е, че всеки на-

род иска да издигне собствен национален бог… И неиз-

бежният резултат е, че народ воюва срещу народ… 

Човечеството е склонно да се раздроби на обособени 

части по цялата Земя — точно обратното на духа на Исус 

Христос, Който е живял и се е жертвал за цялото човечес-

тво… Това трябва да се разбере ясно: пътят на национа-

лизма е завръщане към Стария Завет. 

Подобно упадъчно явление подготвя тежки изпита-

ния за човечеството. Може да му се противодейства ус-

пешно само с едно лечебно средство — отново да се нап-

равят стъпки към Христос по пътя на духа… 

Онези, които често падат в капана на някоя скрита не-

истина, имат, общо взето, техни си добри намерения. 

Днес за човечеството е трудно да достигне истината, по-

неже онова, което определих като скрита неистина, раз-

полага с изключително силна подкрепа в традициите.  

Тази скрита неистина, изповядвана от неизмеримо 

широки кръгове, става почва за израстването на други не-

истини, така че в най-различни области от живота попа-

даме на въпроса: „Има ли нещо, което още да отговаря на 

истината? Останала ли е някаква неподправена истина?“ 

– По тази причина хората, които упорито следват пътя на 

Духовната наука, особено силно са подтикнати да се запи-

тат сериозно: „Как да намеря истинския път към Христос 
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– към това неповторимо Божествено Същество, Което без-

погрешно може да се нарече Христос?“ 

Всъщност, ако на Земята нашият духовен живот 

следва традиционните пътища на развитие от раждането 

до смъртта, ние няма да намерим причини да търсим 

Христос. Можем да сме много духовни, но нямаме при-

чини да се приближаваме до Христос!  

Без да извършим нещо точно определено, което ще 

посоча след малко — ако просто вървим по традиционния 

път от раждането до смъртта, както правят повечето съв-

ременни хора – ще останем далеч от Христос… 

Мистерията на Голгота се осъществи на Земята, за-

щото човечеството нямаше да е способно да опази достой-

ното си човешко положение без Мистерията на Голгота – 

без нея нямаше да се намери път към Христовия импулс. 

И затова ние не просто трябва да открием нашата чо-

вешка природа между раждането и смъртта — ние трябва 

да я преоткрием, ако искаме да сме християни в истинс-

кия смисъл и да сме способни да се свържем с Христос. 

А това преоткриване на нашата човешка природа 

трябва да стане по следния начин. Ние трябва да се стре-

мим към вътрешната честност — ние трябва да се решим 

смело на тази вътрешна честност — да си кажем: „От Мис-

терията на Голгота насам ние не се раждаме свободни от 

предразсъдъци спрямо нашия мисловен свят. Ние всички 

се раждаме с определени предразсъдъци.“  

Ако разглеждаме човешкото същество като съвър-

шено, както го прави Русо или по друг начин, по никакъв 

начин няма да намерим Христос. Това ще е възможно 

само ако знаем, че човекът, който живее след Мистерията 

на Голгота, има някакъв дефект, който може да компен-

сира със собствените си действия по време на живота тук, 

на Земята: „Аз се раждам като човек с предразсъдъци и 

свободата от предразсъдъци в моето мислене е нещо, ко-

ето трябва да постигна в живота.“ 

И как мога да го постигна? Единственият начин е:  
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„Вместо да се интересувам само от собствения ми на-

чин на мислене и от това, което аз смятам за вярно, аз 

трябва да развия безкористен интерес към всяко мнение, 

на което се натъквам — независимо колко силно го смя-

там за погрешно.“  

Колкото повече човек се гордее със собствените си дог-

матични мнения и се вълнува само от тях, толкова повече 

се отдалечава от Христос през сегашната епоха от земната 

еволюция. А колкото повече развива социален интерес 

към мненията на другите хора, макар да ги смята за пог-

решни, толкова повече светлина получава в собственото 

си мислене и и толкова повече се прониква в дълбините 

на душата си от едни думи на Христос, които днес трябва 

да се преведат в духа на новия Христов език. 

Христос казва: „Доколкото сте сторили това на един от 

тия Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили.“ – 

Христос никога не престава да разкрива Себе си на хората 

— така ще бъде и до края на земното време. Затова Той 

говори и днес на онези, които са склонни да слушат: „Как-

вото и да мисли най-малкият от вашите братя, трябва да 

знаете, че Аз мисля в него; и че Аз влизам в чувството ти 

всеки път, когато смириш чуждата мисъл с твоята собст-

вена, и всеки път, когато изпитваш чувство на братски ин-

терес към онова, което става в чуждата душа. Каквото и да 

откриеш в най-малките от твоите братя — било мнение 

или мироглед — там да търсиш и Мене.“ 

Така говори Христос за нашия мисловен живот — 

Христос, Който иска да разкрие Себе Си по нов начин на 

хората от 20 век… Ние няма да Го намерим, ако останем 

егоистично привързани към нашите собствени мисли, а 

ще Го намерим само ако свържем нашите мисли с тези на 

другите хора, ако разширим интересите си и те обхванат 

с вътрешна толерантност всеки човек; само ако си кажем: 

„Поради факта, че съм се родил, аз съм човек с предраз-

съдъци. Само ако се родя отново с всеобхващащо братско 

чувство за мислите на всички хора ще намеря в себе си 
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импулса, който е истинският Христов импулс.  

Не трябва да гледам на себе си като на единствен из-

точник за всичко, което мисля, а да намеря себе си чак до 

дълбините на моята душа, като член на човешкото общес-

тво.“ — Тогава, скъпи приятели, пред нас се отваря един 

път към Христос. 

Това е пътят, който днес може да се определи като път 

към Христос чрез мисленето. Сериозното самоусъвър-

шенстване, при което добиваме истинска представа и пре-

ценка за мислите на другите, а също и за поправяне на 

предразсъдъците в нас — това трябва да предприемем 

като една от сериозните задачи в живота. Ако хората не 

започнат работа по тази задача, ще изгубят пътя към 

Христос. Това е днешният път на мисленето. 

Другият път е на волята. Тук също хората са доста 

пристрастени към лъжовен път, който не води към Хрис-

тос, а далеч от Него. И в това друго царство [на волята] 

ние отново трябва да намерим пътя към Христос. Мла-

дите все още съхраняват някакъв идеализъм, но като цяло 

днешното човечество е сухо и прозаично. Хората даже се 

гордеят с това, което често се нарича „практичен подход“, 

макар този израз да се използва в тесен смисъл.  

Днешното човечество не харесва идеалите, които бли-

кат от извора на духа. Младите все още имат тези идеали. 

Никога по-рано животът на по-възрастните не се e отли-

чавал толкова рязко от живота на младите, както е това 

днес. Липсата на разбиране между човешките същества 

всъщност е главният белег на нашето време… 

Днес се правят усилия за задушаване на идеализма у 

младите хора. Целта е това да се постигне, като лишават 

децата от имагинативното образование, което идва с при-

казките и легендите – от всичко, което ни откъсва от су-

хите външни възприятия. 

Както и да е — няма да е толкова лесно да се изкорени 

от младите хора техният младежки, естествен, вроден 

идеализъм… Необходимо е нещо повече — идеализмът 
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трябва да извира от вътрешното развитие, от самоусъвър-

шенстването. 

Освен вродения идеализъм на младежите, трябва да се 

погрижим в човешкото общество да се развие и нещо 

друго – един придобит идеализъм: не само идеализъм, 

който извира от инстинктите и ентусиазма на младите, а 

такъв, който се подхранва и добива от собствената иници-

атива на човек; такъв, който няма да избледнее с отива-

щата си младост. Това е нещо, което отваря пътя към 

Христос, защото това също е нещо, което придобиваме 

през живота между раждането и смъртта. 

Почувствайте огромната разлика между инстинктив-

ния идеализъм и придобития идеализъм! Почувствайте 

разликата между младежкия ентусиазъм и ентусиазма, 

който извира от утвърждаването на духовния живот и 

може да проблясва отново и завинаги, защото сме го нап-

равили част от душата си — направили сме го независимо 

от нашето физическо съществуване. Тогава ще разберете 

добре този втори тип идеализъм, който не е просто идеа-

лизмът, който ни е вроден. Това е пътят към Христос чрез 

волята, който е различен от пътя на мисленето. 

Днес не търсете абстрактни пътища към Христос. Тър-

сете тези реални пътища. Стремете се да следвате пътя на 

мисленето, който се изразява в това – да бъдете вътрешно 

толерантни към мненията в човечеството като цяло; да 

развивате социален интерес към мислите на другите хора. 

Стремете се също да следвате пътя на волята – в него няма 

да се натъкнете на нищо абстрактно, а ще намерите неми-

нуемата потребност да развивате идеализма в себе си.  

И ако развиете този идеализъм или ако го внедрите в 

образованието на младите – което е особено необходимо 

– тогава ще разполагате с нещо, което инспирира хората 

да не правят само онова, което външният свят ги под-

тиква да правят. От този идеализъм възниква подтик да 

се прави нещо повече от подбудите в сетивния свят — да 

се действа по дух. 
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Когато нашите действия извират от този придобит 

идеализъм, ние действаме в съгласие с волята на Христос, 

Който не дойде от висшите светове, за да върши само 

земни дела, а дойде за да осъществи свръхземна задача. 

Ние ще растем към Него само ако развием идеализма в 

себе си, така че Христос, Който представлява свръхзем-

ното в областта на Земята, ще може да работи чрез нас. 

Само с помощта на придобития идеализъм могат да се 

разберат думите на Павел: „Не аз, а Христос в мен.“ …  

Който развие придобития идеализъм в себе си, ще има 

любов към човечеството. Може да проповядвате колкото 

си искате от амвоните и да казвате на хората, че трябва да 

се обичат взаимно – това обаче е като да проповядваш на 

печка. И най-сладкодумните увещания няма да убедят 

печката да затопли стаята. Тя чудесно ще затопли стаята 

ако я напълните с въглища — няма да има нужда да я по-

учавате, че е нейно задължение да сгрее стаята. 

По същия начин можете да продължите да проповяд-

вате на хората – любов, любов, любов – но това са кухи 

проповеди, празни приказки. По-добре правете усилия 

хората да изживеят новораждане на техния идеализъм — 

освен инстинктивния идеализъм, да придобият в душите 

си и един идеализъм, който се запазва през целия живот 

– и тогава ще разпалите топлина в душите и любовта на 

човека към ближните му. Колкото повече идеализъм под-

хранвате в себе си, толкова повече вашият духовен живот 

ще се отдалечава от егоизма и ще се приближава към заг-

риженост за другите хора. 

И ако следвате този двоен път – на мисленето и на во-

лята, които посочих пред вас във връзка с обновяването 

на християнството – има нещо, което неминуемо ще из-

живеете и ще откриете. От мисленето, което е вътрешно 

толерантно и проявяващо интерес към мислите на дру-

гите, и от волята да се помага безкористно на другите, ко-

ято е в придобития идеализъм, пред нас се разкрива 

нещо. А то може да се опише само като подсилено чувство 
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на отговорност за всяко действие, което извършваме. 

Всеки, който е склонен да наблюдава внимателно раз-

витието на душата си, ще почувства това чувство в себе си, 

ако следва тези два пътя. То е различно от всяко друго 

чувство, което изпитваме през обичайния живот извън 

тези два пътя – то е силно и чисто чувство на отговорност 

към всичко, което мислим и правим. Повишеното чувство 

на отговорност ни подтиква да кажем: „Мога ли да оправ-

дая това, което правя или мисля, не само по отношение на 

непосредствените обстоятелства на моите живот и заоби-

каляща среда, но и в светлината на моята отговорност към 

свръхсетивния духовен свят? Мога ли да го оправдая в 

светлината на моето познание, че всичко, което правя тук, 

на земята, ще се запише за вечни времена в Акашовата 

летопис, откъдето неговото влияние ще се разпростре да-

лече напред в бъдещето?“ 

О, добре позната е за някои от нас — тази свръхсетивна 

отговорност към всички неща! Тя действа като офици-

ално предупреждение за онзи, който търси двойния път 

към Христос – сякаш едно Същество стои зад човека, над-

нича зад рамото му и повтаря: Ти не си отговорен само 

пред света около теб, но също и пред Божествено-Духов-

ния свят за всички твои мисли и всички твои дела.“ (24) 

 

„Трябва да насочите погледа на Вашата душа върху 

онова, което може да обедини нас, хората по цялата Земя, 

когато някога се разпространи по цялата Земя. Това е 

Христовият Импулс. Но Христовият Импулс е нещо раз-

лично от импулса на интелигентността…  

Благодарение на това, че Христос мина през Тайната 

на Голгота и се съедини със Земното развитие, положени-

ето е такова, че макар и много хора да направят от Хрис-

товия Импулс нещо свое лично по един независим едни 

от други начин, този Импулс от само себе си става същият 

за всеки един човек. Тоест хората се обединяват чрез 

нещо, което всеки прави за себе си, а не принудително…  
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Чрез това, че именно чрез Христовия Импулс отноше-

нието към Христос се образува във всеки човек така, че, 

когато това отношение се образува по правилен начин, то 

е същото при всеки един човек… 

Когато днес заставате пред Вашите себеподобни, Вие 

заставате всъщност пред тях с едно напълно материалис-

тично съзнание. Казвате си, макар и да не го казвате 

гласно, но мислено го казвате на себе си в по-вътрешните 

основи на Вашето съзнание: „Това е един човек от плът и 

кръв, това е един човек от земни вещества.“ – Вие си каз-

вате това също и при животното, казвате си го също при 

растението. Обаче това, което си казвате по отношение на 

човека, на животното и на растението, можете да си го ка-

жете с право само по отношение на минерала, само по от-

ношение на минералното същество… 

Вие ще говорите правилно, ако си кажете: „Онова, ко-

ето стои тук пред мене, са материалните частици, които 

човешката духовна форма натрупва в себе си, за да може 

невидимото, което стои тук пред мене, да бъде видимо.“  

Човекът е невидим, действително невидим. Всички 

Вие, както седите тук, сте невидими за физическите се-

тива. Тук седят само формите, които са събрали чрез оп-

ределена вътрешна привличаща сила материалните час-

тици. Тях виждаме ние, тези материални частици. Ние 

виждаме само минералните вещества. Действителните 

човеци, които седят тук, са невидими, свръхсетивни. Да 

си казва човек във всеки момент с пълно съзнание нещо 

подобно – това е Михаилов начин на мислене – да прес-

танем да считаме човека като тази смесица от минерални 

частици… 

Трябва да можем да намерим вътрешната сила да не 

ходим из света със съзнанието, че това натрупване на ма-

териалните частици е човекът, а със съзнанието, че чове-

кът е действително едно свръхсетивно същество, а тези 

материални частици само ни показват с един жест на вън-

шния минерален свят: „Тук се намира един човек“. Да 
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развием силата на едно такова съзнание… 

Чрез Мистерията на Голгота Христовият Импулс е 

влязъл в Земното развитие… Хората казват, че не го виж-

дат. Да, те не ще могат да го виждат до тогава, докато се 

лъжат и по отношение на самия човек; докато виждат 

нещо съвършено друго, а не човека; докато не виждат 

какво е в действителност човекът. В момента, в който това 

не ще бъде вече една теория, а е живо чувствана действи-

телност на душата, която ни прави способни да виждаме 

в човека нещо свръхсетивно, ние възпитаваме в нас спо-

собността да възприемаме навсякъде Христовия Импулс 

сред нас, да можем да кажем навсякъде от нашето убеж-

дение: не го търсете чрез външни жестове, чрез външни 

изрази – той е навсякъде между вас… 

Ако бихте били в състояние да излезете на мястото, къ-

дето се строи нашата сграда, за да съберете набързо тол-

кова много от най-различни неща, които се намират там, 

да държите това пред себе си чрез сръчно манипулиране 

така, че този, който Ви срещне, да не вижда нищо от Вас, 

а да вижда останки от счупени тухли, от дървета и т.н. – 

вие не бихте казали, че тези останки от счупени тухли и 

дървета, които са подредени в определена форма, са чо-

векът. Но и с минералните вещества Вие не вършите нещо 

друго – тези минерални вещества, които излагате пред 

Вашите себеподобни във Вашето тяло. Понеже виждате 

тези минерални вещества с Вашите очи, Вие казвате, че 

това е човекът. В действителност това е само жестът, 

който сочи към истинския човек… 

Сега ние живеем във времето на откровението на Ми-

хаил… Обаче то не се налага вече на човека, защото чове-

кът е навлязъл в своето развитие на свободата. Ние трябва 

да отидем насреща на откровението на Михаил, трябва да 

се подготвим така, че той да изпраща в нас най-мощните 

сили, да осъзнаем свръхсетивното в непосредствената 

околност на Земята. Трябва да осъзнаете какво е дадено в 

това откровение на Михаил за хората на настоящето и на 
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близкото бъдеще, когато хората свободно ще се прибли-

жат до него. Трябва непременно да осъзнаете, че днес хо-

рата се стремят към решението на социалния въпрос от 

остатъците на стари състояния на съзнанието.  

Всичко, което е могло да бъде решено от стари състоя-

ния на съзнанието на човечеството, то е вече решено… 

Изискванията, които възникват, днес не могат да бъдат 

решени с мислите, които са получени от старите времена, 

от миналите състояния на човешкото съзнание. Тези 

изисквания могат да бъдат решени само при едно чове-

чество, което е развило едно ново устройство на душата. 

Задачата, която имаме, е тази: да действаме така, че това 

ново устройство на душата да дойде сред хората.  

Ние виждаме днес положението на човечеството като 

нещо, което потиска нашите души като един ужасен кош-

мар; виждаме, че хората не могат да излязат от предста-

вите, които са развивали в течение на хилядолетия… 

От края на 70-те години на миналото столетие той е 

готов, ако само отидем насреща му, ако го посрещнем, да 

даде на хората разбирането за Христовия Импулс в ис-

тинския смисъл на думата. Но ние трябва да отидем нас-

реща му, да го посрещнем… 

Външно днес човечеството върви към тежки борби. И 

по отношение на тези тежки борби, в началото на които 

едвам се намираме и които довеждат до абсурдност ста-

рите импулси на Земното развитие, не съществуват ни-

какви политически, икономически или духовни лечебни 

средства, които са взети от аптеката на старото истори-

ческо развитие.  

От това, което иде от старите времена, произхождат 

ферментите, които поставиха Европа на ръба на про-

пастта и тепърва ще подготвят една борба по цялата Земя. 

Срещу това водене до абсурдност на човешкото развитие 

може да действа единствено онова, което води хората в 

пътя на духовното: пътят на Михаил, който намира своето 

продължение в пътя на Христос.“ (25) 
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„Ако материалистическата наука, индустрията и тех-

никата на новото време, които са от ариманическо естес-

тво, завладеят света без правилното човешко разбиране 

на Христос, човекът би останал прикован към Земята. Чо-

векът не би могъл да стигне до Бъдещия Юпитер. Ако 

обаче вложим в сетивното познание на външния свят не 

друго, а Христовия Импулс, ако вложим там един нов ду-

ховен живот и пробудим в себе си имагинацията, инспи-

рацията, интуицията, тогава ние ще спасим Ариман…  

Ако Христовият Импулс в нас би действал непълно и 

според разбиранията на сегашните религии… в този слу-

чай материалистическата наука, техниката и индустрията 

биха осъдили човека на планетарната смърт, която очаква 

нашата Земя. С други думи, те биха го превърнали в стро-

ителен елемент, в нещо като вкаменелост, изобщо в мате-

риал за нуждите на Ариман.“ (26) 

 

„Насочвайки поглед назад върху развитието на чове-

чеството от Мистерията на Голгота насам, ние получа-

ваме впечатлението, че Христовият Импулс е можал да се 

вживее сред европейската и американската цивилизация 

само борейки се срещу определени съпротивления с 

други духовни течения… 

Ако се отнесем сега напълно сериозно към въпроса за 

повтарящите земни съществувания, ние трябва да си ка-

жем: „Всичко онова, което представлява един такъв вът-

решен стремеж човек да излезе от възгледите и навиците 

на мислене на онова население, в което ние сме поставени 

чрез живота, чрез възпитанието, чрез историческите от-

ношения, и да се насочим все повече към един мироглед, 

който събужда в душата един дълбок вътрешен стремеж, 

е основано в кармата от минали земни животи. 

Когато обгърнем с поглед въпроса на Кармата по отно-

шение на личностите, които се намират заедно в Антро-

пософското Движение, можем да открием, че всъщност 

тези личности са имали без изключение преди този земен 
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живот един друг меродавен земен живот във времето след 

Мистерията на Голгота... 

Тук възниква следователно великият въпрос: как е 

действал миналият живот върху тези личности, които 

сега от тяхната карма долавят стремежа да влязат в Ант-

ропософското Движение…? – Дори външно, екзотерично 

може да се види, че даже съвсем дълбоко стоящи в хрис-

тиянското развитие хора като св. Августин са имали из-

казвания като това: „Християнството не съществува само 

от идването на Христос на Земята, а и преди идването на 

Христос е имало християни, само че те не са били нари-

чани така.“ – Така казва св. Августин. 

Онзи, който прониква по-дълбоко в духовните тайни 

на човечеството, който може да проучи тайните на духов-

ния живот на човечеството с науката на Посвещението, 

ще трябва да потвърди обаче един такъв възглед като 

този на св. Августин, в най-дълбокия смисъл. Това е така. 

Само че тогава се явява дълбоката потребност да трябва 

да познаем как е живяло по-рано това, което чрез Мисте-

рията на Голгота е станало на Земята историческия Хрис-

тов Импулс… 

Онези демони, които не можаха да бъдат победени и 

се изплъзнаха от борбата против тях, слязоха долу на Зе-

мята и вдъхновяваха това, което беше материализмът на 

19-то столетие, с всичко, което го последва. Тези са вдъх-

новители на материализма на 19-то столетие. 

Душите, които бяха останали назад, които бяха изпи-

тали ученията на Михаел под сътрудничеството на инди-

видуалностите на Аристотел и на Александър, отново се 

преродиха на Земята в края на 19-то столетие и началото 

на 20-то столетие. Тази е Кармата на онези, които идват 

честно, вътрешно искрено в Антропософското Движение. 

И ние отново познаваме много от тези души в онези, ко-

ито идват в Антропософското Движение… 

Онези, които днес са антропософи в честния, истинс-

кия смисъл, ще изпитат силен стремеж да слязат отново 
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скоро на Земята. И в пророчеството на Михаел ние виж-

даме, предвиждаме, как множество антропософски души 

ще дойдат отново на Земята в края на 20 век, за да доведат 

до увеличение това, което днес трябва да бъде основано с 

мощна сила като Антропософско Движение. 

Това е всъщност онова, което трябва да движи антро-

пософите: „Тук стоя аз. Антропософският импулс е в мене. 

Аз го познавам като Импулс на арх. Михаил. Аз чакам, 

като за моето чакане се укрепвам чрез една истинска ант-

ропософска работа в настоящето и използвам кроткото 

междувремие, което е отредено на антропософските души 

между смъртта и едно ново раждане в 20-то столетие, за 

да дойда отново на Земята в края на 20-то столетие и да 

продължа движението с една много по-духовна сила. 

Аз се подготвям за тази нова епоха от 20-то и 21-то сто-

летие – така си казва една истинска антропософска душа 

– защото на Земята има много разрушителни сили. Це-

лият културен живот, целият живот на цивилизацията ще 

навлезе в упадък, ако духовността на Импулса на Михаил 

не обхване хората, ако хората не бъдат отново в състояние 

да повдигнат онова, което днес иска да се сгромоляса като 

цивилизация.“ – Ако се намерят такива честни антропо-

софски души, които искат да внесат по този начин духов-

ността в земния живот, тогава ще има едно движение на-

горе. Ако не се намерят такива души, тогава упадъкът ще 

продължава да напредва. Световната война с всички 

нейни лоши последствия ще бъде само началото на нещо 

още по-лошо. Защото днес човечеството е изправено пред 

една голяма вероятност: да види как се сгромолясва в 

пропастта цялата цивилизация или да повдигне тази ци-

вилизация чрез духовност, да я придвижи напред в сми-

съла на онова, което е вложено в Импулса н Михаил, 

който ни води към Импулса на Христос.“ (27) 

 

„Християнството не трябваше да бъде за малцина из-

брани, както древните Мистерии, а трябваше да стане 
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достояние за цялото човечество. То не трябваше да стане 

една народна религия – истината трябваше да бъде при-

готвена за всеки, „който има уши да чува". Древните мис-

тици бяха избирани измежду мнозинството, но тръбите 

на християнството прозвучават за всеки, който може да ги 

чуе. От него зависи да отиде той при тях…  

След като ни се показва как всичко, което е силно при-

вързано към преходното, намира своята смърт за да се из-

дигне до истинското християнство, явява се един мощен 

ангел с отворена книга в ръце и я подава на Йоан (Откр. 

10:9): „И той ми каза: „Вземи я и я изяж, и в стомаха ти тя 

ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.” 

Следователно, Йоан трябва не само да чете в книгата, той 

трябва изцяло да я приеме в себе си, да се проникне от 

нейното съдържание.  

Каква полза от всяко познание, ако човек не се про-

никне живо от него? Мъдростта трябва да стане живот; 

човек трябва не само да познае Божественото, но той сам 

трябва да стане божествен. Такава мъдрост, каквато се на-

мира в книгата, е болезнена за преходното естество: „Тя 

ще бъде горчива в корема ти”, но в замяна на това тя тол-

кова повече ще носи блаженство на вечното и „в устата ти 

ще бъде сладка като мед”. 

Само чрез едно такова посвещение Християнството 

може да стане нещо реално на Земята. То умъртвява 

всичко, което принадлежи на низшата природа. „И тру-

повете им ще лежат на площада на големия град, който 

духовно се нарича Содом и Египет, където и нашият Гос-

под Христос биде разпнат.“ (Откр. 11:8) – Тук се разбират 

последователите на Христос. Те са измъчвани от силите 

на преходното. Но това, което изтърпява страдания, са 

само низшите съставни части на човешката природа, над 

които ще бъде извоювана победа. Тогава тяхната съдба 

става символ на първообразната съдба на Исус Христос. 

„Содом и Египет в духовен смисъл" е символ на живота, 

който се придържа към външното и не се изменя чрез 
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Христовия Импулс. Христос е разпнат навсякъде в низ-

шата природа. Там, където тази низша природа побеж-

дава, всичко остава мъртво. Хората покриват като трупове 

площадите на градовете. Онези, които побеждават низ-

шата природа, които възкресяват Христос в себе си, чуват 

тръбата на седмия ангел: „Царствата на света станаха цар-

ство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще ца-

рува во веки веков." (Откр. 11:15)  

„Тогава на небето се отвори храмът Божи и се яви ков-

чегът на завета Му в неговия храм." (Откр. 11:19) – В съ-

зерцаването на тези събития, за посветения се възобно-

вява старата борба между низшата и висшата природа… 

На мястото на множеството Мистерии трябваше да 

застане Християнската Мистерия. Исус, в когото Словото 

стана плът, трябваше да бъде Посветителят на цялото чо-

вечество… Сега трябваше да стане не един подбор на изб-

рани, а обединение на всички. Според степента на своята 

зрялост, всеки един може да стане мистик.  

Посланието е за всеки, който има уши да го чуе и бърза 

да дойде за да чуе неговите тайни… Сега вече не трябва да 

бъде въвеждан в храма на Мистериите този или онзи, но 

Словото трябва да бъде отправено към всички и тогава 

едни могат да го чуят по-слабо, други по-силно. От Същес-

твото, което живее в гърдите на всеки човек, зависи той 

да реши до каква степен трябва да бъде посветен. Цялото 

човечество е храм на Мистерията. Вечното блаженство 

трябва да стане достояние не само на онези, които виждат 

процесите, свидетелстващи за Вечното, но „Блажени са, 

които не виждат, и въпреки това вярват“.“ (28) 

 

 „Омразата и борбите, които съществуват между хо-

рата, произлизат от това, че човечеството се е проникнало 

още само в слаба степен от Христовия Импулс и че това, 

което е съществувало преди неговото идване на Земята, 

още надделява. Това състояние на нещата ще може да 

бъде изменено само постепенно и в човечеството ще се 
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почувства Христовото действие… 

През първобитните времена хората са имали възмож-

ност да виждат духовните светове, след това те посте-

пенно са изгубили тази способност. Всичко, което днес е 

останало от това, е способността хората да имат духовни 

видения в определени анормални случаи, подобни на съ-

нуването… Всички стари легенди, приказки за феи и ми-

тове ни разказват до каква степен хората са имали въз-

можност да имат видения. Често се казва, че това са съ-

нища от пророческо естество и въпреки това тези, които 

са били по този начин предупредени, не можеха да упот-

ребят тази мъдрост, за да предотвратят борбите… 

Ако човек разбере цялото величие на Христовия Им-

пулс, той трябва да признае тази истина: без този импулс 

изолирането на всеки индивид, разделението между хо-

рата би довело скоро до една борба за живот също така 

остра, както между животните. Но това не трябваше да се 

случи с хората. Иначе Земята би ни предложила гледката, 

която ни описват материалистите привърженици на дар-

винизма, които заемат от животинския свят идеята за 

борбата за съществуване. Приложена към човечеството, 

тази идея е погрешна. Ако тя с право се прилага към жи-

вотните, това е защото не съществува този Импулс, който 

превръща борбата в Любов. Чрез своя Импулс, който е 

една духовна сила сред човечеството, Христос отхвърля 

материалистичния дарвинизъм!  

Нека си дадем добре сметка, че хората не могат да из-

бегнат в сетивния свят тези борби на мнения, на чувства, 

на действия, освен когато водят борба вътре в себе си и 

хармонизират в себе си тези сили, които иначе биха се 

разпространили във външния свят. Човек не ще може да 

се бори срещу мнението на другия, преди да е съумял да 

се бори против това, което трябва да победи вътре с себе 

си и да хармонизира различните влечения на своята соб-

ствена природа. Тогава той ще може да се утвърди във 

външния свят не чрез борбата, а чрез любовта.“ (12) 
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„Без Христовия Импулс човечеството би угаснало в 

края на земното развитие. Но този Импулс се намира едва 

в началото на своето развитие; само бъдещите времена 

ще видят какво е Христос за човечеството и какво ще бъде 

той до края на земната епоха… 

След 8-то столетие преди Христа от древната мъдрост 

бяха останали само оскъдни остатъци. Древната мъдрост 

на Египет, на Халдея, на Персия или Индия беше изпъл-

нена с истинска духовност, резултат на първичното ясно-

видство. Онези, които не притежаваха това ясновидство, 

получаваха наставленията на Посветените; през тези 

епохи не съществуваше „наука“, която да не почива на яс-

новидството. Даже и в началото на Гръцката епоха ясно-

видството още е основа на всяко познание. Но идва една 

епоха, когато това ясновидство угасва и ние виждаме да се 

явява една човешка наука, едно човешко знание, от което 

ясновидството е изгонено. 

Следователно това, което се нарича човешко знание, е 

започнало от към 6-7 век преди Христа. У Парменид, Хе-

раклит, Платон и даже у Аристотел в някои писания 

върху природата и у старите лекари можем да намерим, 

че техните познания първоначално са били проникнати, 

пропити от резултатите на ясновидството. Но това ду-

ховно знание достига във все по-голям упадък. То продъл-

жава да живее още само в душата, в чувството, във волята. 

То не прониква човешката мисъл… 

Твърде е възможно някой да носи в себе си едно много 

живо чувство за Христа, но все пак той да не може да на-

мери връзката между Христовия Импулс и научното мис-

лене. За това съществуват външни доказателства. Да 

предположим, че един човек от 12 век е дълбоко завладян 

от Христовия Импулс и че той е разбрал колко много но-

ви откровения произтичат от евангелията и могат да про-

никнат човечеството. Да предположим, че този човек си е 

поставил задачата да създаде една връзка между науч-

ното мислене и Християнството. През 12 век той вече не 
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би намерил нищо, което да може да му помогне за целта. 

Той би бил принуден да се върне назад чак до Аристотел, 

за да разбере чрез мисълта Християнството; защото Арис-

тотел още е могъл да образува понятия, които позволяват 

да се свърже научното мислене с Християнството.  

Колкото повече тази мисъл обедняваше в своите схва-

щания, толкова повече тя се обогатяваше в своите наблю-

дения. Скоро настъпи време, когато всяко понятие за 

древната мъдрост изчезна напълно от науката. Най-вели-

ките духове остават естествено деца на своя век даже и в 

своите мисли. Един човек като Галилей например не 

може да мисли в абсолютното, а само съобразно със сво-

ята епоха. Неговото величие се състои именно в това, че е 

положил основата на едно мислене, което е станало чисто 

механично.  

С Галилей настъпва един голям поврат. Най-простото 

явление, така както физиката го обяснява днес, е било 

описвано съвсем различно преди него. Ако хвърлим един 

камък днес се казва, че камъкът запазва своето движение 

чрез силата на инерцията, докато той не е спрян чрез 

действието на една друга сила. Но преди Галилей са мис-

лели, че за да продължава камъкът да се движи, необхо-

димо е някой да продължава да го тласка. Зад камъка се 

намираше една активна сила. 

Галилей съвсем е обърнал начина на мислене, но той 

е сторил това по такъв начин, че хората са започнали да 

схващат света като един механизъм. И днешният идеал е 

да се обясни вселената механично и да се прогони от нея 

всяка духовна сила. Причината за това е именно, че онези 

части на човешкия мозък, които са инструмент на ми-

сълта, днес са пресъхнали до такава степен, че не могат да 

вдъхнат никакъв нов живот на понятията, които все по-

вече обедняват… 

Частта от мозъка, служеща за научното мислене, е на 

път да изсъхне, защото онази част от етерното тяло, която 

трябва да оживотвори мозъка, още не е приела Христовия 
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Импулс. Докато тя не бъде проникната от този Импулс, 

научното мислене ще бъде без живот.“ (12) 

 

„Земята бе проникната от една нова сила, която трябва 

да я доведе до превръщането ѝ в Слънце и тази сила е за 

човека силата Христова, сияеща в неговото етерно тяло. 

Благодарение на астралната светлина, която със своите 

лъчи е проникнала етерното тяло, даден ни бе животът, 

от който имаме нужда за бъдещето. Сравнявайки по-

между им два периода от време – този преди Христа и 

една следваща епоха – можем да кажем: преди Голготс-

ката мистерия никакво сияние не можеше да проникне в 

етерното тяло.  

След идването на Христа етерното тяло на онези хора, 

които са установили връзка с Христовия Импулс, е про-

низано от лъчи. Онези, които са приели в себе си този Им-

пулс, са приели от сияещата сила, която той е вложил в 

Земята. Те са приели в своето етерно тяло Христовата 

светлина. От тогава етерните тела винаги съдържат в себе 

си една част от Христовата светлина.“ (12) 

 

„Събитието на Голгота отбелязва една централна 

точка в развитието. От тогава Христовият дух е съединен 

със Земята – Той е слязъл в Земята и живее в нея. Хората 

трябва да се научат да виждат в Земята, във всичко, което 

тя произвежда, този Христов дух. Онези, които не могат 

да Го познаят там, виждат всички неща под ъгъла на 

смъртта, но когато човек може да Го види, всичко се явява 

в светлината на живота. Ние се намираме едва в началото 

на това, което ще бъде развитие на Христовия Импулс. То 

ще се състои в това, че цялата Земя ще ни се яви като тяло 

на Христа. Той създаде в Земята един нов център на свет-

лина и сияе от там във вселената, изпълва земната аура за 

вечността. Следователно, ако днес разглеждаме Земята 

без Христовия дух, ние виждаме само това, което загива, 

което се разлага, което се превръща в труп.“ (12) 
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„Има голяма разлика между духовното течение, което 

дойде от Буда, и онова, което възникна от Христовия Им-

пулс. Нямам предвид поставянето на тези течения в опо-

зиция едно на друго; по-скоро е необходимо да разберем 

в какво отношение всяко от тези течения може да бъде 

плодоносно. И двете течения ще трябва да се обединят в 

бъдеще, а Християнството трябва да бъде оплодено от Ду-

ховната Наука.  

За известно време Християнството трябваше да отст-

рани учението за прераждането. То бе включено в езоте-

ричното учение, но не можеше да бъде прието в екзоте-

ричното Християнство поради някои всемирни педагоги-

чески причини. В противовес, прераждането беше осно-

вен принцип на Будизма. Там то бе свързано с учението 

за страданието – точно онова, което Християнството въз-

намерява да победи. След като веднъж осъзнаем целите и 

мисиите на двете течения, ще сме в състояние ясно да ги 

различаваме. Най-главното различие може да бъде ви-

дяно най-силно, когато изследваме Буда и Павел. 

Гаутама Буда достигна до знание чрез своето просвет-

ление под дървото Бодхи; тогава той проповядва, че този 

свят е Майя. Той не може да бъде считан за действителен, 

защото в него лежи Майя, великата илюзия, която човек 

вярва да е истина. Човекът трябва да се стреми да се осво-

боди от областта на елементите; тогава той навлиза в една 

област, Нирвана, където нито имена, нито неща същест-

вуват. Само тогава човек се освобождава от илюзията. Об-

ластта на Майя е страдание. Раждане, смърт, болест и ста-

рост са страдание. Жаждата за живот довежда човека до 

тази област. Когато веднъж той се освободи от тази 

жажда, няма нужда повече да се въплътява. Човек може 

да се попита защо великият Буда проповядва тази докт-

рина. Отговорът може да последва само от разглеждане 

на еволюционната насока на човечеството. 

Човекът не всякога е бил такъв, какъвто е днес. В по-

ранни времена човек не само е имал своето физическо 
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тяло на разположение за придобиване на знание, но е 

имало един вид ясновидско знание, разпръснато сред чо-

вешките същества. Човек е знаел, че има духовни йерар-

хии по същия начин, както ние знаем, че има растения. 

Той не е имал силата за преценка, ала е могъл да вижда 

самите творящи същества. Тази мъдрост постепенно из-

чезнала, ала останал споменът за нея.  

В Древна Индия, Персия, даже в Египет все още е 

имало спомен за предишни земни животи. Човешката 

душа по онова време е била такава, че човек знаел: „Аз 

съм произлязъл от Божествени същества, но моите въп-

лъщения постепенно са проникнали толкова силно физи-

ческото, че духовният ми поглед е бил затъмнен.“ 

Човек е преживявал напредъка по онова време като 

дегенериране, като стъпка назад. Това особено се е усе-

щало от всички онези, които все още са могли, дори в 

много по-късни времена, да напускат своите физически 

тела в дадени моменти. Ежедневният свят им е изглеждал 

през тези моменти като свят на илюзия, като Майя, вели-

ката измама. Буда е говорил само от онова, което живяло 

в човешката душа.  

Физическият, сетивният свят е бил преживяван като 

нещо, което е въвлякло човека надолу; той е желаел да на-

пусне този свят и отново да се изкачи. Светът на сетивата 

носел вината за слизането на човечеството. 

Нека сравним това понятие с Христовия Импулс и уче-

нието на Павел. Павел не наричал сетивния свят илюзия, 

макар че той е знаел така добре, както и Буда, че човек е 

слязъл от духовните светове и че неговата жажда за съ-

ществувание го е довела в този свят. Човек говори в хрис-

тиянски смисъл обаче, когато си задава въпроса дали тази 

жажда за съществувание е винаги лоша. Физическият се-

тивен свят само измама ли е?  

Според Павловото понятие не е самата жажда за съ-

ществувание, сама по себе си, която е зло; тази жажда 

първоначално е била добра, но е станала зловредна чрез 
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падението на човека под влиянието на Луциферичните 

същества. Тази жажда не всякога е била лоша, но е ста-

нала такава и е донесла болести, лъжи, страдания и пр… 

Не е крив светът на сетивата, а човешкото знание, ко-

ето е било притъпено чрез Луциферичното влияние. Раз-

личията в тези понятия носят в себе си и различни заклю-

чения. Буда търсеше спасение в един свят, в който нищо 

от този свят на сетивата не оставаше.  

Павел казваше, че човек би трябвало да прочисти сво-

ите енергии, своята жажда за съществувание, защото той 

самият ги е замърсил. Човекът би трябвало да премахне 

воала, който закрива истината и – като прочисти от себе 

си – отново да види истината. На мястото на воала, който 

скрива растителния свят например, човек ще види божес-

твено-духовните енергии, които работят зад растенията. 

Раздерете воала и светът на сетивата става прозрачен; 

накрая виждаме областта на духа. Ние вярвахме, че виж-

даме животното, растението и минералните царства; това 

бе нашата грешка. Всъщност ние видяхме йерархиите, 

обърнати към нас. 

Това е причината, поради която Павел казва: „Не уби-

вайте удоволствието от съществуванието, а го прочист-

вайте, защото то първоначално бе добро.“ – Това може да 

стане, когато човек поеме силата на Христос в себе си. Ко-

гато тази сила проникне в душата, тя прогонва душевната 

тъмнина. Боговете не са поставили човека на Земята без 

никаква цел. Дълг на човека е да победи онова, което му 

пречи да вижда този свят духовно…  

Това учение, което поставяше вината не на физичес-

кия сетивен свят, а на самия човек, по необходимост тряб-

ваше да стане световна доктрина. Точно поради тази при-

чина обаче тя не можеше да бъде дадена в своята цялост 

в началото. Само първоначалният импулс можеше да 

бъде даден, в който трябва да се проникне. Този импулс 

след това постепенно ще навлезе във всички сфери на жи-

вота. Макар, че почти 2000 г. са изминали от Мистерията 
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на Голгота, Христовият Импулс днес едва е започнал да 

бъде възприеман. Цели сфери на живота като философи-

ята и науката тепърва трябва да бъдат наситени с него. 

Буда можеше да даде цялостно своето учение, защото 

той се отнасяше към една древна мъдрост, която все още 

се изживяваше по неговото време. Христовият Импулс 

обаче трябва постепенно да надвие… 

Павел трябваше да напъти човешките същества в това, 

че работата във всяко индивидуално въплъщение е от ог-

ромна важност. В контраст с относително скорошната 

доктрина на Буда, че индивидуалното въплъщение е без-

целно, той почти трябваше да преувеличи това учение. 

Човек трябва да се научи да казва: „Не аз, а Христос в 

мен!“ – Това е прочистеният Аз. Чрез Павел духовният 

живот ставаше зависим от това единствено въплъщение 

за цялото бъдеще. Сега, когато такова едно възпитание на 

душата е завършено и достатъчен брой човешки същества 

са преминали през него през изминалите 2000 г., дошло 

е времето отново да се говори за прераждане и карма. Ние 

трябва да търсим да възстановим нашия Аз до състояни-

ето, в което е бил преди да започнат въплъщения. 

Винаги се казва, че Христос е непрекъснато сред нас. 

„Аз съм с вас всеки ден до края на Земята.“ – Сега обаче 

човек трябва да се научи да вижда Христос и да вярва, че 

това, което вижда, е действително. Това ще стане в близ-

кото бъдеще – през следващите 2000 г. все повече и по-

вече хора ще го преживеят.  

Как фактически това ще стане? Трябва да се попитаме 

например как сега виждаме нашата планета. Земята е 

описана механично, химично и физически от науката 

според теорията на Кант-Лаплас и тем подобни. Обаче 

ние приближаваме към едно преобръщане в тези области. 

Ще възникне концепция, която ще вижда земята не в тер-

мини на чисто минерални енергии, но в термини на рас-

тителни, т.е. етерни енергии… 

Не е от значение сега в лабораторията дали човек има 
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силен или слаб морален характер. Това не е случаят 

обаче, когато човек е свързан с етерните енергии. Тогава 

моралното устройство на човека въздейства върху резул-

татите. Поради тази причина не е възможно за съвремен-

ния човек да развие тази способност, ако остане такъв, ка-

къвто е. Лабораторната маса трябва първо да стане един 

олтар… 

Това скоро ще стане. Онези, които са в състояние да 

кажат „Не аз, а Христос в мен“, ще са в състояние да рабо-

тят с растителните енергии по същия начин, както сега се 

разбират минералните енергии… 

През това столетие и все повече през следващите 2500 

г. човешките същества ще бъдат в състояние да виждат 

Христос в Неговата етерна форма. Те ще виждат и етер-

ната Земя, от която изкача растителният свят. Те ще са в 

състояние да виждат обаче, че вътрешна доброта работи 

по-различно върху заобикалящата среда от злото… 

Вие трябва да предприемате трансформирането на аб-

страктните идеали в конкретни идеали, за да допринесете 

за една еволюция, която се движи напред.  Ако не успеем 

в това, земята ще пропадне в материализъм и човечест-

вото ще трябва да започне отново или на земята, след ог-

ромна катастрофа, или на следната планета.“ (29) 

 

„Ние се приближаваме до едно време, когато все по-

вече онова, което съществуваше в предхристиянските ве-

кове, ще бъде възобновено за човечеството, но всичко ще 

бъде потопено в онова, което човечеството е било в състо-

яние да спечели чрез великото Христово Събитие… 

Нека добре да си изясним какво означаваше събити-

ето пред Дамаск за Павел. Преди това събитие, Павел 

беше добре запознат с всичко, което бе съществено в древ-

ната еврейска езотерична доктрина… Той знаеше, чрез 

своята древна еврейска езотерична доктрина, че някой 

ден една индивидуалност ще слезе на Земята и ще предс-

тавлява за човечеството Онзи, който ще победи смъртта. 
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Той знаеше, че една индивидуалност веднъж ще се появи 

в плът. Чрез Своя живот Той ще покаже, че духът живее 

отвъд смъртта по такъв начин, че смъртта вече не ще оз-

начава нищо по-различно освен още едно физическо съ-

битие за тази индивидуалност през Неговото въплъщение 

на Земята. Павел знаеше това. Той също знаеше от своята 

древна еврейска езотерична доктрина, че когато Христос 

– Месията, Който щеше да дойде – присъства в плът, ко-

гато възкръснеше от мъртвите и спечелеше победата над 

смъртта, духовна сфера на Земята ще бъде трансформи-

рана; ясновидството ще преживее една трансформация.  

Преди това един ясновидец не можеше да види Хрис-

товото Същество в духовната атмосфера на Земята, а само 

когато погледнеше нагоре към Слънчевия Дух. Павел зна-

еше, че чрез Христовия Импулс трябва да се появи такава 

трансформация в земното съществуване, че след победата 

над смъртта Христос би се намерил за ясновидското зна-

ние в земната сфера. Следователно, когато човешкото съ-

щество стане ясновиждащо, трябва да види Христос в 

земната сфера като действения Земен Дух!  

Онова, за което Павел не можеше да убеди себе си, до-

като все още беше Савел, бе, че Онзи, който бе живял в 

Палестина, който бе умрял на кръста и за Когото учени-

ците Му казваха, че е възкръснал от мъртвите, беше дейс-

твително Онзи, за Когото бе говорила древната еврейска 

езотерична доктрина. Многозначителното нещо бе, че 

Павел не бе убеден от онова, което се разказва в Еванге-

лията, а само чрез онова, което той видя физически. Той 

започна да има убеждението, че Христос е предсказвания 

Месия само когато тази отхвърляща се напред светлина 

прояви себе си в него, когато той стана ясновиждащ чрез 

благодат и видя Христос в земната сфера. 

„Той следователно вече е бил тука; Той вече е възкръс-

нал от мъртвите!“ – навярно си бе казал Павел. След като 

самият той видя Христос ясновидски в духовната сфера 

на Земята, той разбра: вече Той е тук. От този момент той 
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вече бе напълно убеден относно Исус Христос… 

Това Христово събитие не е ограничено само до една 

точка във времето. В случая с Павел то просто последва 

бързо, за да може християнството да следва своята насока 

чрез Павел. Обаче през времето, когато завършва Кали 

Юга (до 1899 г.), развитието на човечеството не е било та-

кова, че едно лице без никакво усилие да преживее едно 

събитие като това на Павел; човешките способности не 

бяха узрели до тази степен. То можеше да бъде прежи-

вяно чрез благодат – и други също така преживяха по-

добни събития чрез благодат. Обаче сега ние живеем в 

един век, в който тази величествена революционна про-

мяна трябва да стане, в която първите семена на едно ес-

тествено ясновидство ще се развият… Сега се дава въз-

можността на известен брой хора, а след това на все по-

вече и повече да преживеят през следващите 2500 г. едно 

повторение на събитието по пътя за Дамаск.  

Величието и силата на следващата епоха ще се състоят 

във факта, че за много хора събитието по пътя за Дамаск 

ще се осъществи, че чрез тези способности, за които току-

що говорих, Христос ще стане видим в духовната сфера на 

Земята. Той ще се излъчва в тези способности. Така, както 

хората ще станат способни да виждат етерното тяло, те 

също ще се научат да виждат и етерното тяло на Исус 

Христос така, както Павел го видя.“ (29) 

 

„Понеже етеризираната кръв на Исус от Назарет при-

съства в етерното тяло на Земята, тя придружава теча-

щата нагоре от сърцето към мозъка етеризирана човешка 

кръв така, че течението на човешката кръв се обединява с 

течението на кръвта на Исус Христос.  

Обединението на тези две течения може да се осъщес-

тви само, ако лицето истински проумее това, което се съ-

държа в Христовия импулс. Иначе не може да има такова 

съединение; двете течения тогава взаимно се отблъскват 

и се отхвърлят едно друго.  
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Във всяка епоха на земната еволюция разбирането на 

Христовия импулс трябва да се придобива във форма, 

подходяща за тази епоха.  

По времето, когато Исус Христос живя на Земята, 

предшестващите събития бяха правилно разбрани от 

онези, които идваха при Неговия Предтеча Йоан и бяха 

кръщавани от него… Те преминаваха през кръщение с цел 

техният грях, т.е. узрялата карма на техните минали жи-

воти да може да бъде променена; и с цел да могат да раз-

берат, че най-мощният импулс в еволюцията на Земята 

наближава да слезе във физическо тяло.  

Но еволюцията на човечеството напредва и в нашата 

епоха важното е хората да могат да разберат нуждата от 

познанието, съдържащо се в Духовната наука.“ (29) 

 

„Най-големите врагове, за да се схване Христовия Им-

пулс, са свещениците и проповедниците на различните 

религии, независимо колко странно това може да проз-

вучи.  Онова, което държи човечеството далеч от Христо-

вия Импулс, е начинът, по който духовниците и теолозите 

тълкуват този Христов Импулс, защото те са много далеч 

от разбирането на онова, което той фактически е… 

Човешките същества се нуждаят да разберат, че Хрис-

товия Импулс трябва в най-дълбок смисъл да бъде разг-

леждан различно от други исторически импулси. Хората 

виждат, че това е така  ала те непрекъснато правят всевъз-

можни компромиси. Те говорят полуистини, нямат кураж 

да кажат цялата истина. Онова, което човек трябва да 

схване, е, че не е възможно да се говори за Христовия Им-

пулс по същите методи, по които се говори за обикнове-

ната история.  

Издигнати теолози казват, че е глупаво да се говори за 

Евангелията, че са истинни по обикновен исторически 

смисъл, защото всичко, което може да бъде предложено 

като историческо доказателство, че Христос е живял, 

може да бъде вписано на няколко листа хартия. Известни 
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съвременни теолози по този начин потвърждават, че е 

безсмислено да се обръща човек към Евангелията, ако же-

лае да борави с тях само като исторически източници. 

Няма начин да се докаже, че те разказват исторически 

факти. Това се смята за съвършено очевидно днес. 

Всичко, което може да се даде като историческо доказа-

телство, подобно на автентичните документи относно 

други личности от световната история, може да бъде на-

писано, според прочутите теолози, на няколко листа хар-

тия само. Истинското значение на това обаче е, че дори 

онова, което би било написано да няколкото листа хар-

тия, не е истина в обикновен исторически смисъл.   

Човечеството ще трябва да приеме факта, че такива 

исторически източници като тези, които има за Сократ 

или Цезар просто не съществуват за пребиваването на Зе-

мята на Исус Христос. Неговото съществуване трябва да 

бъде разбрано духовно. Това е същината на въпроса. Чо-

вечеството ще трябва да открие в Мистерията на Голгота 

нещо, за което няма доказателства, а което трябва да бъде 

разбрано по духовен начин. 

За всяко друго нещо човечеството винаги може да про-

дължава да търси исторически доказателства, но за Мис-

терията на Голгота те никога няма да бъдат, в най-дълбок 

смисъл, от никаква полза. Човечеството би трябвало да 

бъде подтиквано не да схваща това важно събитие на Зе-

мята по един физическо-исторически начин, а да се опита 

да се приближи до него с духовно разбиране.  

Онзи, който не може да разбере Мистерията на Гол-

гота чрез духовно разбиране на земната еволюция, без ис-

торически документи, никога няма да бъде в състояние да 

я разбере. Това е волята на боговете – може да се каже. 

Относно най-важното събитие на Земята човечеството 

трябва да прави духовни усилия.  

Мистерията на Голгота винаги може да бъде отречена 

исторически; човечеството може да я разбере само ако се 

издигне до духовно разбиране на света.“ (29) 
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„В бъдеще онези, които са стояли настрани и са се про-

тивопоставили на развитието, ще бъдат противниците, 

които ще воюват едни срещу други. Даже онези, които 

днес развиват най-високата интелигентност, ако в следва-

щата епоха не развият в себе си благородните чувства и 

морала, няма да имат никаква полза от своето сегашно ос-

троумие. В нашата епоха се развива най-високата интели-

гентност. Тук е постигната една върхова точка. Обаче, 

който сега развива интелигентност, а пропуска следва-

щите възможности за развитие, той сам ще се унищожи 

чрез своята интелигентност.  

Тогава тя ще действа като един вътрешен огън, който 

ще го изгаря, ще го направи толкова незначителен и слаб, 

че ще стане глупав и няма да може да върши нищо. Ще 

изживее един огън, който ще го унищожи в епохата, в ко-

ято моралните импулси ще са достигнали тяхната вър-

хова точка. Докато днес един човек може да бъде много 

опасен със своето неморално остроумие, тогава той ще 

стане безвреден. В замяна на това душата ще има все по-

вече и повече морални сили, а именно такава морална 

сила, каквато днес човек не може да си представи. За да 

приеме човек Христовия Импулс в себе си е необходима 

най-високата сила и моралност, така че Христовият Им-

пулс да стане сила и живот в него. Следователно виждаме, 

че Духовната наука има задачата да положи, да посее още 

сега в човечеството семена за бъдещо развитие.“ (15) 

 

„Когато някой твърди, че е възможна повторна инкар-

нация на Христос, подобно твърдение означава пълно не-

разбиране на Христовия Импулс. А това, което ще нас-

тъпи и което принадлежи към свръхсетивните светове и 

може да бъде наблюдавано само в свръхсетивните све-

тове, неотдавна беше обобщено в следното изречение: 

Христос става господар на човешката Карма. 

Или с други думи: занапред уреждането на кармич-

ните отношения ще става с посредничеството на Христос; 
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и бъдещите поколения все повече и повече ще усещат: „Аз 

преминавам през Портата на смъртта и държа в ръцете си 

моята кармична равносметка. От едната страна стоят мо-

ите добри, разумни и благородни действия и мисли, а от 

другата страна – всичките ми лоши, неразумни и грозни 

постъпки. Обаче този, който занапред ще поеме функци-

ите на съдия относно бъдещите инкарнации, за да внесе 

ред в кармичната равносметка на човека, е Христос!“ 

Нека да си представим нещата по следния начин: След 

като сме преминали през Портата на смъртта, ние отново 

ще се преродим в някоя от следващите епохи. И сега за 

нас ще настъпят такива събития, чрез които нашата 

Карма ще бъде поставена в ред; защото всеки човек 

трябва да жъне това, което е посял… 

Кармата привежда в ред примерно егоистичните стре-

межи на човека, но при всеки отделен човек това кар-

мично изправяне става така, че то се включва по въз-

можно най-добрия начин в кармичните отношения, зася-

гащи целия свят. Ние трябва да изправим нашата Карма 

така, че да улесним по възможно най-добрия начин нап-

редъка на целия човешки род.  

За тази цел ние се нуждаем от едно истинско просвет-

ление; за тази цел съвсем не е достатъчно простото убеж-

дение, че всяко от нашите дела ще бъде последвано от 

кармично уравновесяване, защото след едно от делата ни 

примерно ще настъпи това или онова кармично уравно-

весяване; но понеже едното от тях би могло да бъде по-

полезно за общия напредък на човечеството отколкото 

другото, ще бъдат предпочетени онези мисли, чувства 

или усещания, които ще изплатят нашата Карма, но съ-

щевременно ще бъдат и полезни за общия напредък на 

човечеството. Да бъде включена подредената лична 

Карма на човека в общата Карма на Земята, в общия нап-

редък на цялото човечество – ето мисията, която занап-

ред се възлага на Христос… 

Все повече хора ще имат следното изживяване: Да си 
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представим, че човекът извършва една или друга пос-

тъпка. Тогава той ще размисли, ще се вгледа в това, което 

е извършил, и пред него ще се появи един вид сънищен 

образ. Всичко това ще поражда у него едно изключително 

впечатление… Ако е вникнал в Духовната наука, човекът 

ще разбере за какво става дума; другата възможност е да 

изчака срещата си с Духовната наука, защото едва тогава 

той ще стигне до едно истинско обяснение на нещата. 

Обаче антропософът ще знае: „Това, което сега ти виждаш 

като една последица от твоите действия, е всъщност един 

образ, който ще се разгърне заедно с теб през следващите 

години; ти просто предварително виждаш кармическото 

изправяне на твоите действия!“ 

Да, започва епохата, в която хората – и то още в мига 

на своите постъпки и действия – ще имат едно предчувс-

твие или може би направо един ясен образ, едно усещане 

за кармичното изправяне на всичко онова, което те мис-

лят, чувстват или вършат. 

И така, през следващите епохи хората ще развият съв-

сем нови душевни способности, които ще са в тясна 

връзка с техните изживявания. Тези нови способности ще 

окажат могъщо въздействие върху моралното пречист-

ване на човека и ще означават нещо съвършено различно 

от това, което протича като един вид подготовка за тях-

ното утвърждаване; защото сега ще прозвучи не друго, а 

гласът на съвестта!  

Човекът вече няма да си въобразява: „Това, което си 

извършил, е нещо, което ще умре заедно с теб“, а ще знае 

съвсем точно: „Твоите действия няма да умрат заедно с 

теб; напротив, те ще имат съответните последици и тези 

последици ще продължат да живеят заедно с теб!“ – И 

нещо друго ще знае човекът: Времето, през което портите 

на духовния свят бяха затворени за човека, е вече към 

своя край. Хората отново трябва да се издигнат до духов-

ния свят. И техните душевни способности ще се развият 

по такъв начин, че те ще станат съучастници в духовните 
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процеси и събития. Ясновидството все още е нещо твърде 

различно от това истинско съучастие в духовния свят. Но 

както навремето е съществувало древното сумрачно ясно-

видство, така и занапред ще възникне един друг вид яс-

новидство, което няма да е сумрачно, а ще позволява на 

хората да знаят какво точно са извършили и какво озна-

чават техните постъпки и действия… 

Докато ориенталецът превръща това, което му е да-

дено като учение за преражданията, в една истина за не-

говото индивидуално спасение, Лесинг, например, смя-

таше за важно нещо съвсем друго: Как може да напредва 

цялото човечество? – И за себе си той направи следния 

извод: В хода на общочовешката еволюция ние трябва да 

разграничим отделни епохи. И във всяка от тях на чове-

чеството се дава нещо ново.  

Ако проследим историята, ние ще видим как в хода на 

нейното развитие периодично настъпват нови и нови кул-

турни постижения. И как бихме могли да говорим за едно 

истинско развитие на цялото човечество, пита Лесинг, 

ако една душа има възможност да живее само в една или 

друга епоха? Как биха могли да възникнат плодовете на 

културата, ако хората не се прераждаха и не пренасяха в 

следващата и в последващата епоха това, което са нау-

чили в предишната? 

Ето как идеята за преражданията се превръща за Ле-

синг в нещо, което засяга цялото човечество. От личен мо-

тив за индивидуално спасение той я превръща в двигател 

за цялото културно развитие на човечеството. И за да въз-

никне една нова, напредваща култура, душата, живееща 

през 19 век, трябва да обогати сегашната си инкарнация с 

всичко онова, което е постигнала в миналата си инкарна-

ция. Да, хората трябва да се прераждат заради Земята и 

нейната култура, а не само заради себе си! Ето основната 

мисъл на Лесинг.  

Тук мисълта за прераждането действително се явява 

като нещо, свързано с цялото човечество. Но тук е влязъл 
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в сила и Христовият Импулс. Защото именно Христовият 

Импулс свърза това, което човекът прави или може да 

направи, не само с неговите лични интереси, а с интере-

сите на цялото човечество. Само онзи може да бъде Негов 

ученик, който казва: „Аз правя това за най-малкия от мо-

ите братя, защото зная, че Ти ще го усетиш по такъв на-

чин, сякаш го правя за Теб!” 

Както цялото човечество е неразделно свързано с 

Христос, така се чувства и онзи, който изповядва принад-

лежащия на цялото човечество Христос. Тази идея се е от-

разила в мисленето и чувствата на цялото човечество. И 

когато идеята за прераждането отново се появи през 18 

век, тя се появи като една християнска идея… 

Хората ще разберат и друго: как индивидуалността, 

която напълно се губи в рамките на будисткия светоглед 

– както видяхме от разговора между цар Милинда и мъд-

реца Нагазена – ще получи истинското си съдържание 

едва след като се християнизира… 

Занапред в човешката природа ще възникнат нови 

сили и тяхното действие ще се изразява в това, че след 

постигането на определена възраст, ако даден човек има 

вярна представа за своя Аз, той ще усеща примерно след-

ното: „Тук в мен има нещо, което аз трябва да разбера.“ – 

И това усещане ще обхваща все повече и повече хора. 

През миналите епохи, колкото и хората да проявявах ин-

терес към своите личности, това съзнание, за което сега 

става дума, все още не съществуваше. Занапред то ще се 

прояви приблизително по следния начин: „Ето, сега аз 

усещам нещо в себе си, което е свързано с моя истински 

Аз. Но странно то изобщо не отговаря на нищо от моя 

опит, който съм натрупал в този живот!“ 

Тогава човек или ще разбере това, което действа по 

този начин, или не. Той ще може да го разбере само ако е 

вникнал в истините на Духовната наука. Тогава той ще 

знае: „Това, което сега аз чувствам като нещо чуждо, се 

дължи на обстоятелството, че то е свързано с моя Аз, 
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който идва от миналите прераждания.“  

У хората, които не могат да стигнат до подобно обяс-

нение, усещането ще бъде изключително потискащо, ще 

пробужда страх и ужас. Тези усещания, които вече не са 

теоретически съмнения, а истински заплашват душата, 

ще бъдат премахнати от антропософското познание, ко-

ето учи, че всички ние ясно трябва да си представим: „Да, 

моят сегашен живот е разпрострян над много от предиш-

ните ми животи на Земята!“ 

И тогава вече хората ще проумеят какво точно ще оз-

начава за тях да усещат връзката с Христовия Импулс. За-

щото именно Христовият Импулс е този, който ще из-

пълни с живот целия поглед към миналото, цялата сфера 

на нашето минало… 

Рано или късно тази промяна в душевната организа-

ция на човека ще настъпи. И за своя изходна точка тя ще 

има онова събитие, което започна през 20 век и което ние 

бихме могли да наречем един вид второ Христово Съби-

тие, позволяващо на хората с нови и по-висши душевни 

способности да виждат Господаря на Кармата… 

За да донесе спасение на човека, първото Христово Съ-

битие трябваше да стане в условията на физическия свят; 

по същия начин, за да разполага с ясен и непомрачен пог-

лед в свръхсетивния свят, т.е. за да разполага с образното 

изживяване на Христовото Събитие, което ще бъде въз-

можно през 20 век, съответната подготовка трябва да се 

извърши тук, в условията на физическия свят. Защото ако 

способностите за образно виждане на Христовото Съби-

тие се пробудят у човека, без той да е подготвен, тогава 

той няма да разбере нищо. Напротив, в този случай Гос-

подарят на Кармата ще застане пред него като едно 

страшно наказание. За да разбере напълно това, което 

вижда, човекът трябва да бъде подготвен.  

Ето защо нашата епоха се нуждае от разпространява-

нето на духовните истини: Те са необходими за подготов-

ката в условията на физическия свят, която ще позволи 
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образното виждане на Христовото Събитие и това може 

да стане както на физическия план, така и на по-висше 

равнище. Хората, които не успеят да се подготвят в усло-

вията на физическия свят и преминат неподготвени в жи-

вота между смъртта и новото раждане, ще трябва да изча-

кат някоя от следващите си инкарнации, за да постигнат 

чрез Духовната наука разбиране за Христос…  

Тази е и целта на цялото антропософско развитие: да 

пробуди у хората онези сили, чрез които те напълно да се 

вживеят в това, което трябва да дойде.“ (16) 

 

„Човешката интелигентност ще стане напълно арима-

ническа, ако Христовият принцип не проникне душите на 

хората… Съвременните хора трябва да се съвземат за едно 

истинско обгръщане на Христовия импулс, ако желаят да 

поемат по благотворен път на развитие. Днес вече може 

да се наблюдава от две страни: хора, които са много инте-

лигентни и имат силна склонност към злото, а от другата 

страна може да се наблюдава колко много хора потискат 

тази склонност несъзнателно, не се борят с нея като оста-

вят интелигентността си в едно спящо състояние.  

Дрямка на душата, а при будните души една силна 

склонност към злото и към заблуждението – това може да 

се наблюдава много ясно в съвременността.“ (31) 

 

„Възкръсналият Христос като Дух се откри и направи 

себе си разбираем за ясновиждащия поглед на учениците, 

за да им покаже, че сега духовните Му действия прониз-

ват от край до край цялата Земя: „Идете и научете всички 

народи, кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия 

Дух; като ги учите да пазят всичко, което Съм ви заповя-

дал. И ето, Аз Съм с вас през всичките дни до края на Зем-

ната епоха." (Мат. 28:19-20). – Антропософията ни дава 

истинското разбиране за това, което започна тогава: че 

Слънчевата аура се свърза със Земната аура. Tази връзка 

е видима за хората с отворено духовно око.“ (14) 
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Езотерично разбиране на 

Възкресението 
 

Учителя: 
 

„Настанал е последен час, всички трябва да възкръс-

нем и ще възкръснем. И при това възкресение трябва да 

се запитаме не дали Христос е възкръснал, а дали е наб-

лижило нашето време да възкръснем – ето въпросът. Пи-

тат дали Христос е лежал три дена в гроба. Вие от 8000 

години лежите все в този гроб и не е ли достатъчно това 

време? Достатъчно е. И този ангел отгоре е зов Христов, 

че второто пришествие иде. Как ще ви намери Христос? 

Ако камъкът на вашия гроб е затворен, как ще каже Хрис-

тос: „Лазаре, излез вън“? Вашите ближни и приятели 

трябва да ви направят тази услуга, да отместят камъка от 

гроба ви и тогава Христос ще каже: „Станете!“ – и ще въз-

кръснете. На всички, които ме слушате тази сутрин, аз от-

мествам вашите надгробни камъни: Христос иде!“ (32) 
 

„Съвременните хора трябва да се разделят с учението, 

което съсипа умовете и сърцата им. Ние трябва да го раз-

рушим. И ако някой умре, нека да умре заради Господа и 

да стане сила за повдигане на света… И когато пожертвате 

живота си за Слава Божия, тогава Бог ще ви възкреси в 

отплата. Затова ние трябва да обичаме Бога.“ (33) 
 

„Казвам: нека в днешния ден отпразнуваме не възкре-

сението на Христа преди 2000 години, а възкресението на 

Христа като вечно възкресение в нашите души, което въз-

кресение ще ни покаже пътя към истината, а този път ще 

ни донесе свобода и щастие не само за днес, но и за вечни 

времена. И всеки, който приеме тези думи, той ще бъде 

човекът, за когото ще пише: Свободен е!“ (34) 
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„Думата „възкресение“ заключава една велика идея в 

себе си. Тя съдържа Божествени тайни. Да възкръснеш – 

това значи да бъдеш господар на всички елементи, на 

всички сили, на всички мисли, на всички желания, на 

всички свои действия. И как човек може да възкръсне, ко-

гато не е господар на всички тия неща? Когато вас една 

жаба, едно змийче може да ви уплаши, как вие се готвите 

за възкресение? Когато вие на Земята не можете да поне-

сете най-малката мъка и да послужите на Господа, как мо-

жете да възкръснете? Ако един цигулар трябва да прекара 

12 години 10-часов труд на ден, за да се научи да свири, 

ние, християните, колко трябва да свирим, за да се нау-

чим на Христовото възкресение? Една от слабостите на 

съвременната църква е, където мисли, че всичко с дар 

може да се получи. Господ може да ни даде цигулка, 

струни и лък даром, и учител може да ни хване и за него 

да плати, но ние ще трябва да прекарваме на ден по 10 

часа, за да се научим да свирим – упражнението трябва да 

бъде от нас. И онзи, който не може да се упражнява така, 

той е човек ленив, неспособен, той не е достоен за Царст-

вото Христово… 

Възкресението е един процес, който Духът Божи из-

вършва в нашия живот, един велик процес, чрез който 

Бог възстановява тази първоначална хармония.“ (35) 

 

„Колкото повече същества обичате, толкова по-добре 

за вас. Кой досега е обикнал всички хора, цялото човечес-

тво? – Само Христос. Той слезе на Земята, обикна всички 

хора и с любовта си плати всичките им дългове. Ще ка-

жете, че и вие трябва да обичате всички хора. 

 За да ги обичате, трябва да умрете за тях и след това 

да възкръснете за тях. За да обичаш всички, първо трябва 

да си роден от Бога, после да умреш за тях и най-после да 

възкръснеш за тях. Всеки е роден, но не всеки е готов да 

умре. Защо? – Защото не е роден от Бога. Той не е готов 

да умре, затова не може да възкръсне.“ (36) 
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„Може да се опълчи против вас целият свят; може да 

ви плашат; не се плашете. Човек, който се плаши, не може 

да стане гражданин на Царството Божие. Вие сега вою-

вате в света и когато отидете на Небето, ще ви дадат по 

един св. Георгиевски кръст, който ще бъде кръст жив. Вие 

ще се върнете и тогава Христос ще ви каже: „Ела ти, добри 

рабе, който си воювал на бойното поле.“ – Човек страда с 

хиляди години, но той не е страдал за човечеството, за 

Правдата; досега е страдал все за себе си, за волове, коне 

и прочие. Най-после трябва да страда за Христа.  

В това страдание вие ще намерите истинския живот. И 

затова апостол Павел казва: „Ако се уподобим в страдани-

ето с Него, ще се уподобим и във възкресението“; понеже 

Бог по същия начин, както възкреси Христа, ще възкреси 

и нас, които живеем за Него. Да оставим да се всели Духът 

Христов в нас, да познаем Бога и да придобием вечен жи-

вот. Тогава ще излезем да работим за нашите по-малки 

братя и сестри, и те да се научат на изкуството да придо-

бият богатството на тоя Божествен живот.“ (37) 

 

„Който не обработва това, което Бог му е дал, не може 

да се спаси; той не вижда изходен път отникъде. Който не 

работи в съгласие с Божественото, не може да очаква ни-

какви блага. Всеки трябва да каже: Бог е вложил в мене 

известни дарби и способности и аз трябва да работя, 

за да ги развия… 

Не казвайте, че хората са лоши, че ви пречат да се про-

явите, но потърсете причината за това в себе си. Прило-

жете вяра, търпение и любов и ще видите, че в скоро 

време ще постигнете добри резултати. За да познаете 

ближните си, свалете горната обвивка от тях и ще опи-

тате, че вътре те са сладки. Зелената обвивка на ореха е 

горчива, но ядката му е сладка, вкусна за ядене. Само така 

можете да познаете качествата на човешката душа.  

Не казвайте, че човек за човека е вълк. Ако мислите 

така, вие виждате вълчата кожа, в която той временно се 
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е облякъл; вътрешно той не е вълк. Друг се е облякъл с 

кожата на лъва, но вътре не е лъв. Вие трябва да проник-

нете до вътрешното естество на човека, за да разберете, че 

човек за човека е брат, а не вълк. Който е работил и про-

дължава да работи върху себе си, той е запазил своята 

чистота като естествена дреха, дадена му от Бога. Срещ-

нете ли такъв човек, в неговото лице вие виждате Бога и 

се радвате, че сте Го видели. Вашата задача е да учите, да 

запазите всичко, което ви е дадено в далечното минало.  

Къде ще учите? – При Великия Учител – Господ, на 

Когото Учението няма начало, няма и край. То води към 

възкресение, към вечен живот. Да възкръснеш – това 

значи да започнеш отначало, да учиш и да работиш. Въз-

кръсналият е готов да се откаже от своя личен живот и да 

работи и живее само за Онзи, Който го е създал.“ (38) 

 

„Възкресението е самият процес на чистене. То става 

само чрез Божествената Любов. Без Любов няма възкре-

сение. Който изгуби Любовта, казва: „Аз съм мъртъв“. 

Обаче щом дойде Любовта, той усеща едно съживяване. 

Под думите на Христа: „След 3 дни Аз ще възкръсна“ се 

подразбира, че след 3 дни Той ще внесе Божествената Лю-

бов, която включва всичко в себе си… 

Днешният ръководител на християнския свят, Хрис-

тос, не е горе на небето. Той възстановява Царството Бо-

жие на Земята. У хората става едно събуждане на съзна-

нието и те виждат, че това, което са вършили досега, не е 

правилно… 

Ето, сега Христос е пред вас и ви пита: „Вярвате ли, че 

Аз възкръснах?“ – Не бързайте да ми кажете, на мене не 

отговаряйте… Това е един много сериозен въпрос… 

Ако българският народ не приеме това учение, нещо 

страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете. 

Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъ-

дете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте 

повярвали във възкресението на Христа.“ (39) 
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 „Хората ще се върнат на Земята по три начина: едни 

ще се преродят без да знаят, че са преродени; други ще 

знаят, че са преродени, а трети ще възкръснат. Който въз-

кръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички 

недъзи. Възкръсналият живее на Земята така, както на 

Небето, където всички изпълняват Божията воля с Лю-

бов. Тогава Земята ще бъде обетованата земя; хората ще 

бъдат красиви и млади, по на 33 години. Всички ще слу-

жат на Бога както Син Человечески служи.“ (40) 

 

„Като се говори за смъртното и безсмъртното начало в 

човека, явява се въпросът как ще възкръсне човек. Според 

някои човек ще възкръсне със същото тяло, с което е жи-

вял на Земята. Значи, ако някой борец е тежал 100 кг, 

след възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, 

тежък човек. Това е детинско разбиране, а не истинско 

възкресение на душата. Възкресението подразбира нов, 

Божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва 

по няколко пъти на ден. Достатъчно е да се откаже от едно 

свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него.  

Възкресението подразбира освобождаване. То няма 

нищо общо с гроба на човека.“ (41) 

 

„Сега мога да ви кажа 3 неща, от изпълнението на ко-

ито зависи познаването на Христа. Който познае Христа, 

и Христос ще го познае. Аз не говоря за историческия 

Христос, Който пострада на кръста, но за възкръсналия 

Христос. Възкресението подразбира проява на Великата 

Божия Любов.  

Без Любов никакво възкресение не съществува. Ако 

Любовта не те озари, не можеш да възкръснеш. Стремете 

се да придобиете трите елемента в себе си – справедли-

вост, истина и святост. Щом ги придобиете, Христос ще 

дойде във вас. Тогава може да кажете: „Аз и Христос едно 

сме.“ – Не дойде ли Христос във вас, може да Го обичате 

и да говорите за Него без да имате някакъв резултат.“ (42) 
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„Някои от вас още днес ще възкръснат, някои утре, ня-

кои след 10-15-20 дни, някои след една година, 2, 3, а ня-

кои може би след хиляда, две, след 10 000 години.  

И казвам: на когото времето е дошло, да не закъснява 

нито с една стомилионна част от секундата. Вие трябва да 

бъдете като онова пиле, което се е замътило, а черупката 

се изтрила и то каже: „чик-чик, чик-чик!“, а майката 

каже: „Клок-клок, клок-клок!“ Какво му казва? „Употреби 

този малък клюн да излезеш и ще влезнеш в новия живот, 

в който ще възкръснеш.“ И туй малко пиленце си покаже 

най-първо главичката, после цялата глава и най-после 

цялото излезе навън. И майката каже: „Браво, ето моето 

пиленце възкръсна“. Вие казвате: „Кога ще възкръснем?“ 

Аз казвам: „Клок-клок, клок-клок!“ – „Ама какво искаш 

да кажеш.“ – „Клок, клок, клок-клок!“ То е велика фило-

софия! Българите казват „клок“, и англичаните казват 

„клок“, което значи часовник, движение. Движение, дви-

жение, напред, напред към Божествено съзнание.“ (43) 

 

„Каквото и да ви дойде, казвайте: „Бог е Любов“. Изгу-

бите пари – казвайте: „Бог е Любов“; безпокойства, баща 

ви умрял – „Бог е Любов“; децата умрели – „Бог е Любов“, 

нещастия – „Бог е Любов“, поддържайте това до послед-

ния изпит и в последния изпит всичко у вас изгубено ще 

се върне към вас…  

Тогава ще видите вашия Баща, той ще ви даде една от-

лична целувка, каквато никога не сте получавали, и тази 

целувка ще бъде толкова топла, толкова приятна, толкова 

велика ще бъде, тя ще внесе този вечен живот и вие ще 

станете безсмъртни – това е второто възкресение. И аз 

бих желал да се приготвите за този ден, за да може този 

ваш Баща, Който ви даде тази целувка, да направи всички 

да оживеете и като се срещнем, да знаем, че ние сме в но-

вия живот и да кажем, че всичко старо премина, а новото 

остана. Само тогава ще можем да си дадем по една брат-

ска целувка и ще знаем, че сме братя и сестри.“ (44) 
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„Събудиш ли се, махни пелените и кажи: „Благодаря 

Ти, Господи, че си ми дал свобода, да се движа и да работя, 

да приложа волята, ума и сърцето си, да Ти служа, да из-

пълнявам Твоята воля.“ – Гответе се за небето, докато сте 

още на Земята, защото там няма спане, няма пелени. Ра-

ботете върху себе си, за да облагородите душата си, да раз-

виете духовното си тяло, с което ще възкръснете. Има 

хора, които ще възкръснат докато са още на Земята. – За 

тях именно апостол Павел казва, че външната им обвивка 

ще падне; те ще възкръснат и ще се изменят. Стремете се 

към възкресението като вътрешен процес. Това значи да 

се освободи човек от всички съмнения и ограничения. 

Вярвайте в ума и в сърцето, в духа и в душата си, които Бог 

е вложил във вас, и вие ще възкръснете.“ (45) 

 

„Днес всички хора се стремят към нова връзка с лю-

бовта, т. е. към възкресението. Значи възкресението не е 

нищо друго освен минаване на човешкото съзнание в по-

висока степен. По този начин и любовта влиза в нова фаза 

– във фазата на Божествената Любов. При това състояние 

в човека няма да стават резки промени, той няма да се 

ражда и умира… Онези, които са се сдобили с възкресени-

ето, ще бъдат Синове Божии и като такива пак ще идват 

между хората. Те могат да бъдат видими и невидими, спо-

ред желанието си. Така ще помагат на хората, ще ги обръ-

щат към Бога. Няма по-красиво нещо за човека от това – 

да обърне ближния си към Бога и да се създаде връзка 

между тези две души. Този човек ще слуша каквото му се 

говори и ще се радва, че разбира. Вие ще му говорите 

както говорите на себе си. Той ще слуша без никакво съм-

нение. Опасно е, когато съмнението бушува в човека… 

Така е било и в миналите времена, за които е казано в 

Писанието: „Любовта ви ще охладнее." Обаче, за онези, 

които разбират Бога, тяхната любов не само, че няма да 

охладнее, но ще се увеличи. Приложете Божията Любов в 

живота си, за да видите нейните резултати.“ (46) 
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„Проповядват ни за разпнатия Христос. Аз не ви про-

повядвам за разпнатия Христос, аз ви проповядвам за 

онова Христово възкресение на Божията Любов, Божията 

Мъдрост, Божията Истина, Справедливост и Добродетел 

и за онзи Христос, който носи живот в себе си, който носи 

Мъдрост, знание на света; за онзи Христос, който носи 

Истината, който иде да ни даде тази вътрешна светлина 

да устроим домовете си, да ни даде Справедливостта и с 

нейната мярка да мерим, да ни даде и Добродетелта… 

Този е великият Христос!  

Ще кажете: „Къде е?“ – Аз го виждам сега, шепне на 

ушите ви. Ето, виждам Христа, виждам го!“ (47) 

 

„Онзи народ, онова общество, онази църква, онзи дом 

или човек, в сърцето на които блика Любов, Мъдрост и 

Истина, за да може да помага на другите, този народ, това 

общество или тази църква – те са истинските. Тъй седи 

въпросът! Тъй го знаем ние, тъй е учил Христос. И ако 

дойде пак на Земята както го очаквате, това ще ви пропо-

вядва… И питат: „Как ще възкръснат хората – с тези си 

тела или с други тела?“ – Те не разбират въпроса.  

Възкресението е въпрос само на душата. То е пробуж-

дане на съзнанието. Не се ли пробуди у тебе съзнанието, 

възкресение няма. И сега може да се пробуди в тебе съз-

нанието… Нима с онези тела, с които сме заровени, с тях 

ще възкръснем?... Не, друго нещо се подразбира. С други 

тела ще възкръснем. Ние подразбираме ония тела, за ко-

ито се говори, че са храм на Живия Бог.“ (48) 

 

„Като дойде Великден, какво правят хората? Че Хрис-

тос е пострадал – за това се събират да ядат и пият, а че 

Христос се е освободил и възкръснал – за това не мислят. 

Христос се освободи и възкръсна, но ние, които сме в зат-

вора, казваме: „Дай ни едно агне да ядем.“ – Че така по-

трудно ще се освободиш. Ти, като си в затвора, почни да 

просиш, да се молиш.“ (49) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Възкресението е възвишено изживяване, невъз-

можно за описание извън стените на светилището. Пос-

ледната степен на Християнското посвещение отива от-

въд всички слова и всяка аналогия пропада.” (8) 
 

„Древните Мистерии бяха пазени в храмовите свети-

лища. Посветените бяха онези, които бяха пробудени… 

Посвещението, през което те преминаваха, се извърш-

ваше на 3 степени: живот, смърт и възкресение. Ученикът 

прекарваше 3 дни в саркофаг в гробницата на храма. Не-

говият Дух бе освобождаван от тялото му; но на третия 

ден, след призива на йерофанта, Духът слизаше отново в 

тялото от космическите пространства. Човекът бе преоб-

разено, новородено същество. Най-великите гръцки пи-

сатели говореха са тези Мистерии с огромна почит и вдъх-

новение. Платон отиде толкова далеч, за да каже, че един-

ствено Посветеният е достоен за името човек.“ (8) 
 

„Изживяването на Христос не се състои в изживяване 

на Бога в човешката душа, а от две неща – изживяването 

на смъртта в душата чрез тялото и възкръсването на ду-

шата чрез духа. И онзи, който казва, че не само чувства 

Бог в себе си – както твърдят и чисто реторичните тео-

софи, – а може да говори за двете събития, за безсилието 

и възкръсването от безсилието, той говори за истинското 

изживяване на Христос... Христовият импулс трябва да 

бъде предшестван от изживяването на цялото чувство на 

нищожност, което ни обхваща, когато без високомерие 

разгледаме собствените си сили. Някои умни мистици 

вярват, че е християнство, когато просто кажат: „Аз наме-

рих висшия Aз, божествения Aз в своя Aз.“ – Това не е 

християнство. Християнството трябва да се основава 

върху изречението: „Кръстът от Голгота не може да те 

спаси от злото, ако не бъде издигнат също и в теб.“ (22)  
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Петдесятница –  
идването на Светия Дух 

 
„Когато настана ден Петдесятница, те всички в едино-

мислие бяха заедно. И внезапно дойде шум от небето, 

като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, къ-

дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се 

разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички 

се изпълниха с Дух Светий и започнаха да говорят на 

други езици според както Духът им даваше да говорят. 

А в Йерусалим се намираха юдеи и човеци набожни от 

всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се 

много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да при-

казват на неговия език. И всички се чудеха и маеха, ду-

майки помежду си: „Тия, които говорят, не са ли всички 

галилейци? А как слушаме всички своя си роден език? 

Ние – партяни и мидяни, еламити и жители на Месопо-

тамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и 

Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на 

Кириния, и дошлите от Рим – както юдеи, тъй и прозе-

лити, критяни и араби, – как слушаме тях да говорят на 

наши езици за великите Божии дела?“ 

Всички бяха смаяни и в недоумение се питаха едни-

други: „Какво ли ще е това?“ – А други се присмиваха и 

казваха: „Със сладко вино са се напили.“ 

Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и за-

почна да им говори: „Мъже юдеи и вие всички, които жи-

веете в Йерусалим! Нека ви бъде известно това и внима-

вайте в думите ми: Тези не са пияни, както вие мислите, 

защото е трети час през деня; но това е реченото чрез про-

рок Йоил: „И ето, в последните дни – казва Бог – ще излея 

от Моя Дух върху всяка плът; синовете и дъщерите ви ще 

пророкуват; младежите ви ще виждат видения, а старците 
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ви ще сънуват сънища; и в ония дни върху рабите Ми и 

рабините Ми ще излея от Моя Дух и ще пророкуват.  

И ще покажа чудеса горе в Небесата и знамения долу 

на Земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се пре-

върне в тъмнина, и месечината – в кръв, преди да настъпи 

великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който 

призове името Господне, ще се спаси.“ 

Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Исус от На-

зарет – мъж, засвидетелстван пред вас от Бога със сили, 

чудеса и знамения, които Бог стори чрез Него между вас, 

както и сами знаете, по определената воля Божия преда-

ден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на безза-

конници, Го убихте; но Бог Го възкреси като Го освободи 

от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да 

Го удържи… Този Исус Бог Го възкреси, на което всички 

ние сме свидетели. И така, Той, след като бе възнесен с 

Божията десница и прие от Отца обещанието на Светлия 

Дух, изля това, което вие сега виждате и чувате.“ … 

Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби 

ставаха чрез апостолите в Йерусалим. 

А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше 

общо; продаваха имоти и стока и разделяха ги между 

всички, всекиму според нуждата. 

И всеки ден единодушно престояваха в храма и, пре-

ломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто 

сърце като хвалеха Бога и бяха обични на целия народ. А 

Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, ко-

ито се спасяваха.“ (Деяния на апостолите гл. 2) 

 

 

Учителя: 

 

 „Христос казва: „Моето царство не е от този свят.“ 

Oнези от вас, които искате да разрешите великия въп-

рос, трябва да си кажете в себе си: „Нашето царство не е 
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от този свят.“ – Образът на този свят е преходен. В света 

иде друг един свят, други хора идат, друга култура иде, 

друг ред иде. Сега, като казвам, че идат други хора, някои 

мислят, че те ще бъдат пак като сегашните.  

Ако бъдат като сегашните, те ще вложат същите за-

кони – законите на насилието. Не, онези хора, които ще 

дойдат, няма да бъдат от „този свят“. Те ще дойдат от ду-

ховния свят. Апостолите, след като се молиха дълго 

време, от невидимия свят слязоха хиляди духове във вид 

на огнени езици, вселиха се в тях и оттогава тия Христови 

ученици отидоха да проповядват. Така и днес ще дойдат 

тия духове с огнените езици и ще влязат в ония хора, ко-

ито са готови. И тогава в света ще има такова движение, 

каквото хората не са виждали и помисляли досега. В света 

ще настане ред и порядък и хората ще се свестят.“ (50) 

 

„Когато вие имате посещение на един Божествен дух, 

няма да се смущавате – той ще внесе едно светло чувство, 

една светла мисъл у вас и този ден ще бъде епохален, ка-

къвто беше денят на Петдесятницата за апостолите. Те 

имаха връзката с Невидимия свят… Питам: В кого е си-

лата? – В мълчаливата мисъл, мълчаливото желание и 

мълчаливата постъпка, които запалват, които внасят лю-

бовта, в това е силата. Не трябва да я търсите отвън. Колко 

любовта се е проявила отвън, у другите хора – вие не може 

да знаете, но във вас колко е – това може да знаете. Ва-

шето щастие седи в това да проявявате любовта.“ (51) 

 

„Около мене се бяха насъбрали стари братя. Както във 

времето на Христа, ще ги пратя да проповядват. Те питат: 

„Кога ще дойде Духът, Петдесятница?“ 

Казах: Петдесятница стана веднъж. Сега тази Петде-

сятница трябва да се поддържа. Сега, да отидеш да пропо-

вядваш, трябва да имаш любов, няма да чакаш Духа. Сега 

чакат Духа и някои от тях заминаха за другия свят. Вие 

сега очаквате да имате особено посещение.“ (52) 
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„Едва тези, малкото апостоли бяха готови, като дойде 

Духът, да Го възприемат и да работят. А Духът като слезе, 

слезе над целия град Ерусалим, но не целият град го въз-

прие. Само малцина го приеха… Та казвам сега: Учението, 

което Христос е проповядвал, различно го разбират хо-

рата. Някои го разбират като камъните – само се нагоре-

щяват от слънцето и казват: „Идеен живот е това!“ А мал-

цина има, които могат да го приложат.  

Единственото приложение е да се направи една вът-

решна връзка. Да се образува връзка между нас и Бога. Да 

се образува една правилна връзка, синовна връзка! Да 

имаш едно правилно синовно положение в душата си. Не 

да ме питаш: „Ти християнин ли си?“ – то е външната 

страна. Една синовна връзка да имаш!“ (53) 

 

„Срещам мнозина, които очакват да дойде Духът и 

казват: „Ще дойде време, когато Бог ще изпрати Духа Си.“ 

Щом хората подготвят сърцата и умовете си, щом искат да 

действат правилно, Божият Дух непременно ще дойде и 

ще заговори върху тях с огнени езици.  

Някои казват: „Това е било отдавна, Духът е слизал 

само веднъж.“ – Питам: Слънцето само веднъж ли изг-

рява, само веднъж ли залязва?  

То е изгрявало и залязвало милиони и милиарди пъти, 

но вие, като не разбирате Божия Закон, казвате, че слиза-

нето на Духа е станало в далечните времена на миналото, 

във времето на апостолите. Не, това и сега става – Петде-

сятницата и сега става. Откакто Христос е възкръснал, от-

тогава вече приблизително две хиляди пъти Духът е сли-

зал и възлизал.  

В Писанието се казва, че Духът няма да се върне, до-

като не принесе плода Си. Божият Дух всяка година слиза 

и ще повдигне тези души, които са подготвени да станат 

Негови съработници. А щом ги повдигне, те имат вече 

широки разбирания, схващат правилно света и казват: 

„Сега вече разбираме Божествения живот!“  
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Има хора, които от две хиляди години не могат да раз-

берат този живот. Някои казват: „Как няма да дойде Бо-

жият Дух, та да ни научи!“ – Тези хора не разбират дълбо-

кия смисъл. Аз ви казвам: Божият Дух иде и скоро ще 

дойде. Вашият възлюбен иде и трябва да го чакате; Той не 

е нито на един километър разстояние от вас, не е и на по-

ловин километър, а само на сто духовни метра от вас. Той 

може да завари някои от вас необлечени, може да ви за-

вари като се суетите с това-онова, като мислите какво ще 

стане, как ще се наредят работите ви и т.н.  

Няма защо да се тревожите, този свят е създаден за 

нас. Кой свят? Новият свят. Старият свят си заминава и 

ние всички трябва да сме подготвени да влезем в този нов 

свят с нови мисли, чувства, желания и методи.  

Със старото трябва да се простим окончателно.“ (54) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

 „Смисълът на християнството лежи, от една страна, в 

премахването на това, което свързва в племена, семейства 

и тясно ограничени общности, и от друга страна, в разде-

лянето на хората на индивиди, така че отделният човек да 

се чувства като индивид и като член на цялото човечес-

тво. Двете неща са полярни. В древните времена, когато 

са съществували малките кръгове кръвни роднини, чове-

кът се е чувствал като член на фамилията, като член на 

племето. Но индивидуалната самостоятелност ще израс-

тва и ще се увеличава в същата степен, в каквато кръвното 

родство умира… 

Всичко, което се е случило на Мистерията на Голгота, 

е било подготвено и е подготовка. Въздействието започва, 

когато на Петдесятница се излива Светият дух. Когато чо-

век говори така, като че ли говори от душата на другия, 

т.е. вече неегоистично, може най-добре да бъде сравнено 

с времето, когато апостолите започват да говорят с всички 
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хора на различни езици. Светият дух подготвя това, което 

следва да стане чрез кръвта на Сина – Христос. 

Нека да се върнем към древния посветителски прин-

цип. Той е бил свързан с авторитета. Всички гледали на-

горе към Посветените и получавали импулсите от тях. Но 

принципът на авторитета все повече отслабва… Същевре-

менно следва да се изгради цялостният братски съюз… 

Докато човекът е слушал отделния авторитет, сам е 

можел да се отдаде на живота. Той е можел да живее в те-

сен кръг. За цялото се е грижил авторитетният връх. Сега, 

щом принципът на авторитета е прекъснат, това вече не е 

възможно. Сега всеки отделен човек трябва да се грижи 

за обединението в братски съюз. Всеки отделен човек 

трябва да може да се грижи за социалното изграждане на 

братския съюз… 

Когато ще трябва да се основе големият братски съюз, 

трябва знанията на Посветените да се внесат в цялото чо-

вечество, за да може всеки сам да се грижи за това, за ко-

ето преди са се грижили Посветените… 

Словото на Светия дух разбира този, който може да 

разбере, че мъдростта е единна. Хората не са стигнали 

още толкова далеч, защото все още си казват: „Това е мо-

ята гледна точка, това го намирам така.“ – Другият може 

да има друга гледна точка. Такава гледна точка трябва да 

бъде преодоляна. Хората е трябвало да бъдат разделени 

на азове, да стигнат до егоизма. Те още не са намерили 

връзката с единната мъдрост…  

Когато човек е наясно, че няма особена гледна точка 

относно единната мъдрост, че всяко заставане на особена 

гледна точка не представлява друго, освен че човек не е 

стигнал достатъчно далеч, едва тогава може да се разбере 

идеята за Светия дух. Само несъвършеният човек има сво-

ята гледна точка. Човекът, който се доближава до духа на 

истината, няма гледна точка. Той знае, че се отдава само-

отвержено на праединната мъдрост. Както всички расте-

ния се накланят към единното Слънце, така хората ще се 
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обединят, ще се наклонят към Единия, понеже единният 

дух на мъдростта живее в тях. Щом от Христос е изтекло 

това, което първоначално е свързвало хората в кръвта, 

мъдростта отново ще ни обедини в братски съюз. 

В чудото на Петдесятница това е изразено по прекра-

сен начин така, че апостолите разширяват братския съюз 

до съюз на човечеството и говорят на език, който всички 

разбират… Това, което действа и живее, докато Земята 

стигне до своя завършек, е обединяващата мъдрост, която 

ни е разкрита както преди е била разкрита само на Пос-

ветените… 

Не е достатъчно да кажете на хората: „Ние трябва да се 

обединим“ или само да се проповядва братство. Голата 

морална проповед е безполезно говорене. Както на печ-

ката трябва да се даде гориво, ако следва да топли, така на 

човечеството трябва да се даде мъдрост, която го обеди-

нява в братски съюз. Да се говори на хората за братството 

означава да се говори на печката, че трябва да отоплява. 

Това, което ще ни доведе по-нататък във вярната посока, 

е истински да преподаваме с понятие след понятие, пред-

става след представа мъдростта за развитието на света и 

същността на човека. Проповядването на състрадание, 

както и изпитването на състрадание не означава нищо, 

ако човек не притежава мъдростта. Каква полза има ня-

кой, който е паднал и си е навехнал крака, ако 40 човека 

от улицата се съберат, препълнени със съжаление и лю-

бов, а никой не може да го намести? Няма да има полза и 

от 40-те. Един обаче, който го може, може да помогне, ко-

гато се наложи… 

Eдинната мъдрост, относно която не може да има спор 

и гледна точка, мъдростта, която в християнството е посо-

чена като напълно проясняваща астралното тяло, на-

пълно пречистваща го – тя е, която трябва да протече в 

човечеството чрез духовнонаучното движение. Това е ис-

тината за мисията на християнството… „Ще познаете ис-

тината и истината ще ви направи свободни“.“ (55) 
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„Нищо не ни дава такъв прекрасен символ за предсто-

ящото пронизване и проникване на света с потоците на 

духовния живот както разказът за чудото Петдесятница, 

в сливането с „огнените езици“. Всичко трябва отново да 

бъде духовно оживено. Също и това абстрактно разсъ-

дъчно отношение, каквото човек има към годишните 

празници, трябва да стане отново конкретно и живо.“ (56) 

 

 „Много неща в света, заобикалящ човека, които са из-

пълвали нашите предци с почитание, са станали мъртви 

и трезви. Много хора са станали отчуждени и безраз-

лични например към нашите годишни празници. 

Именно градското население има само оскъдни спомени 

за това какво са означавали Коледните празници, Велик-

ден и Петдесятница. 

На днешното човечество вече му липсва онова мощно 

чувствено съдържание, което нашите предци са изживя-

вали в празниците, понеже са знаели взаимната им 

връзка с големите факти на духовния свят. Хората днес 

очакват студено и трезво Коледа, Великден и особено 

Петдесятница. Но ще дойде друго време, изпълнено с жи-

вот и реалност, когато хората ще стигнат до истинското 

духовно познание за целия свят… 

Трябва да сме наясно, че човекът все повече се инди-

видуализира и че в бъдеще той трябва все повече да се 

свързва доброволно с други хора. По-рано свързването е 

съществувало в кръвното родство, при племената и ра-

сите. Но тази взаимна свързаност все повече се разпада. 

Всичко в човека постоянно се насочва към това – той да 

стане индивидуален човек.  

Само че е възможно и обратното. Представете си група 

хора на Земята, които си казват: „Ние поемаме нашия 

собствен път, искаме да си дадем сами посоката и целта 

на пътя в нашата собствена душа, всички ние сме на пътя 

да ставаме все по-индивидуализирани хора.“ – Тук лежи 

опасността от разединението. 
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Сега хората нямат повече и духовни връзки. Днес сти-

гаме така далеч, че всеки има своята собствена религия и 

поставя своето собствено мнение като най-висш идеал. 

Но ако хората приемат вътрешно истинските идеали, това 

води до обединение, до общо мнение. Ние вътрешно 

признаваме например, че 3 x 3 = 9 или че трите ъгъла в 

един триъгълник са равни на 180°.  

Това е вътрешно познание. Относно вътрешните поз-

нания няма нужда да се гласува, там няма разлика в мне-

нията, те водят до единство. Всички духовни истини са от 

такъв характер. Те водят до абсолютно съгласие, мир и 

хармония. Няма две мнения относно една истина, без ед-

ното от тях да е погрешно. Идеалът е възможно най-голя-

мото задълбочаване и то води до съгласие, до мир. 

Първо съществува една човешка групова душа. След 

това човечеството е било освободено в миналото от групо-

вата душа. Но в бъдещото развитие хората трябва да си 

поставят сигурна цел, към която да се стремят. Ако хората 

се обединят в името на една по-висша мъдрост, когато от 

естествените общности се породят свободни общности, 

тогава от висшите светове отново ще слезе една групова 

душа. Oт водачите на Антропософското движение се иска 

да открием в него една общност, в която да протече същ-

ността на мъдростта, както към растенията протича слън-

чевата светлина.  

Където общата истина свързва различните азове, там 

даваме възможност да слязат по-висшите групови души. 

Когато заедно насочваме сърцата си към по-висшата мъд-

рост, поемаме груповата душа. Ние създаваме в известна 

степен околността, в която груповата душа може да се 

въплъти. Хората ще обогатят земния живот като развият 

нещо, което ще привлече духовни същества от висшите 

светове. Това е целта на Антропософското движение. 

Това е било представено пред човечеството веднъж 

във величествена, мощна форма, за да се покаже, че без 

този жив духовен идеал човекът ще се отклони. Това с 
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непреодолима сила може да покаже на хората как чове-

чеството да намери пътя, предлагайки чрез душевното си 

обединяване възможност за въплъщаването на всеобщия 

дух. Тази емблема ни е дадена в общността на Петде-

сятница като общо усещане, пламенна любов и отдаде-

ност на група хора, събрани за общо дело.  

Там е група хора, чиито души още трептят от разтърс-

ващото събитие така, че във всички живее един и същ 

идеал. В изливането на това единно чувство те предоста-

вят това, което дава възможност да се въплъти нещо 

висше, една обща душа. Това се изразява с думите, които 

известяват, че Светият дух, груповата душа слиза и се раз-

пределя като огнени езици. Това е великият символ за чо-

вечеството на бъдещето… 

Във Великденското събитие на човека му е дадена си-

лата да възприеме такива мощни представи и да се 

стреми към единният Дух. Петдесятница е плодът от раз-

гръщането на тази сила… 

Когато хората знаят какво ще означава за човечест-

вото в бъдеще слизането на Светия дух, тогава празникът 

Петдесятница отново ще оживее. Тогава той няма да е 

само спомен за Събитието в Йерусалим, а за хората ще 

настъпи вечно траещият празник на душевния общ стре-

меж – Петдесятница. Той ще е символът за бъдещата го-

ляма общност, когато хората ще се обединяват в името на 

общата истина, за да дадат на висшите същества възмож-

ност да се въплъщават. От самите хора зависи колко 

ценна ще е Земята в бъдеще и колко резултатни ще могат 

да бъдат такива идеали за човечеството. Когато човечест-

вото се стреми към мъдростта по този правилен начин, то-

гава висшите духове ще се обединят с хората.“ (57) 

 

„Пред погледа на ясновидеца Петдесятница се предс-

тавя като един вид пробуждане, изпитано от учениците на 

Исус Христос… Те усетиха пробуждането по един забеле-

жителен начин: сякаш от Вселената към тях се спусна 
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нещо, което бихме могли да обозначим единствено като 

субстанция на всепобеждаващата Любов… Те усетиха 

като че ли се пробуждат чрез онази първична сила на Лю-

бовта, която прониква и изпълва с топлината си целия 

Космос, като че ли първичната сила на Любовта нахлу 

сега в душата на всеки един от тях. В очите на другите 

хора, които наблюдаваха техния говор, те изглеждаха съв-

сем странно. Защото другите хора добре знаеха, че досега 

Христовите ученици не се отличаваха по нищо и живееха 

един прост, затворен живот…  

Те изглеждаха като напълно преобразени като хора с 

нова душевна нагласа; като хора, извисени над всяка жи-

тейска ограниченост, над всеки егоизъм; като хора с нова, 

безкрайна широта на сърцето, с неизчерпаема търпимост 

и с дълбоко, сърдечно разбиране за човешката природа. 

Те се изразяваха по такъв начин, че всеки от околните ги 

разбираше без никакво усилие. Страничните хора вед-

нага усетиха, че апостолите вникват в сърцата и душите 

на всеки един човек и, разкривайки най-дълбоките ду-

шевни тайни, те могат да утешат всеки като се обръщат 

към него тъкмо с думите, от които той има нужда… 

Сега Петър знаеше, че Исус беше умрял на Кръста и че 

всъщност това умиране беше едно раждане – раждането 

на онзи Дух, който през Петдесятницата се изля в апос-

толските души като една всепобеждаваща Любов. Петър 

усети това като един лъч от правечната, неунищожима 

сила на Любовта и в душата си той го почувства като 

нещо, което се ражда тъкмо когато Исус издъхна на 

Кръста. Една могъща истина озари душата на Петър: На 

Кръста не беше на стъпвала никаква смърт!  

В действителност тази смърт, предхождана от безк-

райни страдания, беше раждането на онова, което сега 

прониза душата му, както и цялата Земя, като светъл лъч. 

Със смъртта на Исус, за Земята се роди онова, което по-

рано беше навсякъде около нея в духовния Космос: неу-

нищожимата, всепобеждаваща Любов.“ (20) 
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„Събитието на Петдесятница е единствено по рода си; 

както често съм имал възможност да подчертавам, то 

представлява слизането на едно висше, неземно Същес-

тво в сферата на Земята и свързването му с нея до онзи 

момент, когато под негово влияние в Земната сфера ще 

настъпи едно пълно преобразяване. Следователно Хрис-

товите действия в условията на Земята започват тъкмо от 

този момент… 

Христос слезе на Земята, идвайки тъкмо от този свят, 

в който бяха издигани окултните ученици в условията на 

древното Посвещение. Или с други думи: всичко онова, 

което можеше да бъде постигано чрез процедурата на 

Посвещението за отделни окултни ученици, сега в дните 

на Петдесятница се разигра като едно природно събитие, 

което дълбоко засегна апостолите на Христос. Докато по-

рано човешките души трябваше да се издигат до Христос, 

сега Христос слезе до апостолите. И в известен смисъл 

апостолите станаха такива души, които носеха в себе си 

онова душевно съдържание, което древните Посветени 

имаха в своите сърца. Духовната мощ на Слънцето се изля 

в апостолските души, за да работи и по-нататък в името 

на общочовешката еволюция. И за да може тази духовна 

мощ на Слънцето да тържествува над цялата Земя като 

една съвършено нова сила в планетарната и общочо-

вешка еволюция – ето защо беше необходима Мистери-

ята на Голгота… 

Ние виждаме как тълпата, която доскоро се удивля-

ваше пред свръхземните сили на Христовото Същество, 

вече не Го възхвалява, а – застанала около Кръста – се по-

диграва с безсилието на един Бог, който беше слязъл от 

Небето, за да стане човек: „Ако си Бог, слез от Кръста. Ти 

помогна на другите, помогни сега и на себе си!“ – Ето го 

мъченическия път на страданието, мъченическия път на 

Бога от божествената власт до пълната безпомощност. 

Едно неизмеримо страдание, към което се прибави и мъ-

ката за онова човечество, което в своето падение беше 
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стигнало до най-ниската точка именно тогава по времето 

на Голгота. 

Обаче тъкмо от понесеното страдание, от понесената 

мъка се роди онзи Дух, който се изля над апостолите. 

Тъкмо от тези неимоверни страдания се роди всепобеж-

даващата космическа Любов, която при Кръщението в 

Йордан слезе от космическите сфери и нахлу в нашата 

Земя, ставайки все по-близка и сродна с човека, с човеш-

кото тяло, минавайки през такова безкрайно страдание, 

каквото хората не могат дори да си представят, дости-

гайки до пълна безпомощност, за да роди един съвър-

шено нов еволюционен импулс: Христовия Импулс.“  (20) 

 

„Фактът, че един Бог навлезе в своето земно съществу-

вание, е представен в образа на Възнесението, докато то 

всъщност е едно съединяване с аурата на Земята – така се 

яви то на празника Петдесятница пред духа на апостолите 

и учениците. Сега за тях стана ясно какво се беше случило 

в еволюцията на Земята. На празника Петдесятница 

апостолите се почувстваха преобразени и изпълнени с 

едно ново съзнание: това беше слизането на Духа, вът-

решното просветване на едно ново духовно познание… 

Едва сега, обръщайки се към миналото, учениците 

разбраха целия тригодишен живот на Исус Христос от 

Йоановото Кръщение до Мистерията на Голгота… 

Прекрасен е разказът за това, че те започнали сега да 

„говорят различни езици“. Обаче е необходимо поне 

малко да си изясним какво се е имало предвид в древ-

ността под този израз. Вие съвсем не трябва да мислите, 

че тук се твърди, че апостолите са започнали да говорят 

на китайски, японски или даже на немски; не – такъв из-

раз в древността е означавал, че сега те – благодарение на 

размишленията през десетте дена след Възнесение до 

Петдесятница – са станали толерантни. За тях не същест-

вували повече разлики между религиите и те възвестя-

вали религия за всички хора, общочовешка религия.“ (58)
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