
Великден 

"Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и 

Сина и Светаго Духа.(Мат. 28:19.) 

 

В проповедите на целия християнски свят днес се взима текстът за Христовото възкресение. Само в 

Америка има от 80 до 100 хиляди проповедници, а в България около 3300 свещеници, които 

проповядват днес върху възкресението и навсякъде се говори за него. Понеже толкова души 

говорят за възкресението, аз ще направя едно малко отклонение. 

Мнозина разглеждат въпроса исторически и философски и възможно ли е възкресение? По този 

въпрос има спор и от чисто физиологическо гледище и възможно ли е човек да възкръсне? 

Идеолози и богослови пишат и се мъчат да докажат, че възкресението е възможно, но и те не могат 

да го докажат. 

Спирам се върху думите: "Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца 

и Сина и Светаго Духа." Дълбоко е учението за Отца и Сина и Светаго Духа. Какво е това учение? 

Често вие изговаряте думите: "Отец, Син и Свети Дух", но какъв смисъл имат те за вас? Те имат 

смисъл само тогава, когато могат да произведат известен ефект върху вас. Когато държите в ръката 

си една кибритена клечка, вие не можете да опитате нейната сила, ако не я запалите; щом я 

запалите, ще разберете силата . И възкресението ще бъде неизвестен предмет за вас дотогава, 

докато не запалите тази дума като кибритената клечка, да произведе светлина във вашия ум и 

топлина във вашето сърце, или докато не я посеете като семка в земята, да изникне, да видите 

плода . Достатъчно е човек в живота си да има само една такава дума, която да разбере както 

трябва, за да стане гений; ако разбере две такива думи, той ще стане светия; разбере ли три, той ще 

стане едно с Христос. 

И тъй, във всеки език, който говорим, има думи, които, ако разберем, добиват магична сила за нас. 

Когато дигна своя жезъл при Червено море, Мойсей изрече една дума и то се раздели. Когато бе 

пред гроба на Лазар, Христос дигна очи нагоре, каза само една дума: "Лазаре, излез из гроба!", и 

Лазар възкръсна. Господ в началото на Битието изрече само една дума, и светът стана. Вие говорите 

и пишете граматически правилно и със запетаи и точки, с въпросителни и възклицателни, 

разисквате върху важни философски въпроси, а не знаете как да наредите живота си. Вие приличате 

на онзи философ, който излязъл да се разходи с лодка по морето и влязъл в разговор с лодкаря: Ти 

учил ли си? Знаеш ли нещо от астрономия? и Нищо не зная. и Ти си изгубил четвърт от живота си. и 

Знаеш ли нещо от геология? и Не зная. и Изгубил си две четвърти от живота си. и Знаеш ли нещо от 

математика? и Не зная. и Изгубил си три четвърти от живота си. По едно време се явила страшна 

буря в морето и лодката се намирала в опасност да се преобърне и потъне във водата. На свой ред 

лодкарят запитал философа: Знаеш ли да плуваш? и Не зная, не съм се учил. и Ти можеш да изгубиш 

четири четвърти от живота си, т.е. всичкия си живот. Сега и вие седите като този философ, 

разисквате по въпроса как се е родил и как е дошъл Христос на земята, но щом се яви буря в живота 

ви или се натъкнете на някакви мъчнотии и страдания, не знаете да плавате и започвате да потъвате 

във водата. Къде е вашата философия за живота? Къде остана вашата математика, геология, 

астрономия? Защо са тези науки, ако не могат да ви помогнат в такива критични моменти? 



Математиката е наука, която трябва да научи хората да построят правилно живота си. Биологията е 

наука, която трябва да научи хората да поставят клетките на своя организъм в пълен ред и порядък. 

Геологията трябва да научи хората на правилни отношения към земята. 

В живота на Христос се забелязват три главни периода: раждане, смърт и възкресение. Тези фази 

трябва да бъдат присъщи и на обикновения човек. Когато Христос се роди, ангели се явиха на 

небето и възвестиха мир между човеците. Значи тържествено беше раждането на Христос, но 

същият този Христос беше изложен на позорна смърт. Хората и до днес се запитват: Защо трябваше 

Христос така да умре? и Има ред причини за това. Христос беше изложен на позорна смърт, но в 

заключение Той възкръсна. И съвременните хора умират, но досега никой от тях не е възкръснал. И 

затова има причини. 

Сега ще направя едно съпоставяне между живота и смъртта. Когато Адам беше в рая, Бог му 

представи живота във вид на две плодни дървета, едното от които нарече "Дърво на живота", а 

другото и "Дърво за познаване на доброто и злото." В окултен смисъл под "Дърво на живота" се 

разбира стремеж на всичко живо в природата към Божественото. Този стремеж върви от долу на 

горе. Той е прилив в Природата, който постепенно се увеличава, расте. Под "Дърво за познаване на 

доброто и злото" се разбира стремеж на съществата да излязат от центъра на живота и да отидат 

към периферията. Този стремеж има посока от горе на долу и представлява отлив в Природата. 

Щом тези две течения съществуват в Природата, лесно е вече да се обясни произходът на смъртта. 

Два влака излизат от две противоположни посоки и се движат към една и съща точка. Какво ще 

стане с тях? и Катастрофа. Адам се намери между два такива влака и като не можа да избегне 

катастрофата, умря. Който се опита да яде от плода на забраненото дърво, той ще свърши живота 

си като Адам. Това значи: в дена, в който човек хапне от плода на забраненото дърво, той влиза в 

отлива на живота, т.е. в течението, което върви от горе на долу, към центъра на земята. Само Бог е 

в състояние да избави човека от това течение. Христос дойде на земята именно затова и да извади 

хората от това течение и да ги постави в обратното течение, в прилива на живота, който наричаме 

възкресение. 

За да се възприеме животът, който води към възкресение, трябва да се разбере учението на Отца и 

Сина и Светаго Духа. Какво се разбира под Отца? и Учението на Божията Мъдрост. Под Сина? и 

Учението на Божията Любов. Под Духа? и Учението за въздигането, за еволюцията на човека. Казано 

е в Писанието: "Който повярва в това учение, той спасен ще бъде." Всеки трябва да разбере 

законите на това учение. Какво се изисква от вас? Мнозина от вас сте в положението на баща, но 

разбирате ли призванието си като баща? Всеки от вас е бил в положението на син, но знае ли какви 

трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? В положението на Духа още не сте били, но ще 

бъдете. Сега именно се готвите да минете през Духа, който въздига хората, въздига Христос в тях. 

За да разберете правилно Христовото учение, вие трябва да се освободите от някои връзки със 

света. Това не значи, че трябва да се отречете от света. Не, това е криво разбиране. Светът има две 

лица: едното е вътрешно лице, чисто, светло и Божествено лице; другото е външно лице, изложено 

на постоянни промени. Ето защо, когато се говори за отричане от света, трябва да разбирате 

отричане от външното му лице, от ония негови елементи, които имат преходен, измамлив характер. 

Тия елементи не носят нищо съществено за живота на човека. Обаче всичко друго, което служи за 

вашето повдигане, вие трябва да го пазите, защото е казано: "Бог толкова възлюби света, щото даде 

Сина Своего Единороднаго, да не погине всеки, който вярва в Него." Че наистина светът има две 



лица, се разбира от стиха, който апостол Павел казал: "Образът на този свят прехожда." Значи 

едното лице на света, което се мени, прехожда. Остава другото лице, което не се мени. Човек се 

ражда, расте и мисли, че може да оправи и да завладее света, но като достигне 45и50-годишна 

възраст, забелязва известно отслабване на силите и се отказва от тази идея. Той става любезен, 

внимателен и кара младите да работят за него. Той започва да мисли само за старостта си, че ще 

заболее, ще умре. Питам: Защо старият човек отправя погледа си все към центъра на Земята? Защо 

не държи в ума си светли мисли, които ободряват духа му, които обновяват и водят към 

възкресение? Съвременните хора са заразени от мисълта, че човек не може да възкръсне, да 

оживее, да се роди изново. Там именно е най-голямата измама в света. Човек може да възкръсне 

тъй, както може и да умре. Смърт и живот са две относителни неща. Ако влезеш в противоречие със 

силите, със законите, които действат в разумната Природа, ти ще бъдеш смачкан, разрушен. Влезеш 

ли в съгласие със силите, със законите на разумната Природа, ти ще бъдеш въздигнат, ти ще 

възкръснеш от гроба. За да дойде възкресението, вие трябва да се освободите от известни спънки, 

от известни препятствия, които са предадени по наследство във вашите души. 

Ще приведа един пример за обяснение на един велик закон, който регулира живота. Няколко 

английски моряци излезли един ден от парахода, на който работели, за да посетят един европейски 

град. Те обикаляли града, ходили тук-там, влизали в разни кръчми, докато се напили добре. Вечерта 

се върнали на пристанището, качили се в лодките си и започнали да гребат, но забравили да 

развържат лодките от колците, за които били завързани. Те гребали цяла нощ и мислили, че 

наближават парахода. Каква била изненадата им сутринта, когато видели, че са все още на брега! 

Защо не стигнали до парахода? Те едва сутринта разбрали грешката си, че забравили да развържат 

лодките си. Малкото въже, с което лодките им били завързани за колците, ги задържало цяла нощ 

на едно място. То ги свързвало. Това въже било тяхната спънка. И ако съвременните хора не могат 

да възкръснат, тази е причината и и те са завързани с по едно малко въже за някой колец. Същото 

правят и малките деца. Някое малко дете хване една птичка, върже я за единия крак с конец и я 

пусне да хвърчи. Птичката литне нагоре, но скоро след това пада на земята. Защо? и Вързана е с 

конец. Така са вързани и съвременните хора. Хората трябва да имат висок идеал! Какъв? и Който да 

ги тегли към небето. Някой казва: Хвръкнах, но скоро паднах на земята. Защо? и И аз сам не зная. 

Казвам: Вързан си бил. Имал си някакво съмнение в ума си, или си искал да разрешиш някакви 

важни въпроси, а не си могъл. и Какво да правя тогава? и Развържи лодката си от кола, загреби с 

веслата си и тръгни напред и нагоре към целта. Каквото да прави, човек не може да избегне от 

последствията на своя живот. Не мислете, че вашите мисли и чувства не упражняват влияние върху 

самите вас! Всяка мисъл и всяко чувство, колкото и слаби да са, упражняват влияние не само върху 

вас, но и върху вашите ближни. Във Второзаконието е казано, че за всяко престъпление Бог въздава 

на човека до четвъртото коляно, до четвърти род. Оттук следва, че в продължение най-много на сто 

години трябва да се ликвидира с всяко престъпление. Онези, които са изучавали този закон, са 

забелязали следното: ако жена от черната раса има сношение с мъж от бялата раса, в първото 

поколение детето може да бъде бяло. Обаче във второто, третото или четвъртото поколение 

непременно ще се роди черно дете. Ако пък още в първото поколение се роди черно дете, с това 

се прекратява кармата. Обаче този закон има и обратно действие: ако жена от бялата раса има 

сношение с мъж от черната раса, в едно от четирите поколения непременно ще се роди черно дете. 

Ако едно черно дете се роди от жена и мъж от бялата раса, те ще се чудят, откъде е дошло това дете 

при тях. Те не подозират даже, че някоя тяхна прабаба, преди сто години е имала сношение с черен 

мъж. 



 

 

 


