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Първа лекция 

Скъпи приятели, преди да започнем своето основно разглеждане, нека кажем 
няколко думи за импулса, който породи изнасянето на тези три лекции, и кои бяха 
въпросите, чиито отговор бе нужен, за да може духовното разбиране за света и за 
човека, което ние познаваме от духовната наука, и което ние се стремим да изграждаме 
всеки ден в своите души, да може да бъде издигнато на една по-висока степен, и да се 
опитаме да погледнем на света от една възможно най-обширна гледна точка – 
доколкото е възможно това днес в рамките на обикновеното земно съзнание. 

В един от своите ранни лекционни цикли Рудолф Щайнер говори за Трите 
Логоса и дава символите, с които те са били обозначавани в окултизма през всички 
епохи.1 Според Рудолф Щайнер тези символи за следните: 

Първи Логос
Бог

Втори Логос
Макрокосмос

Трети Логос
Микрокосмос

 
Ние имаме като Първи Логос “непроумяемият Бог”, като Втори Логос – 

Макрокосмоса и като Трети Логос – Микрокосмоса. В същата лекция Рудолф Щайнер 
изказва едно твърдение, което на пръв поглед противоречи с други изследвания на 
Духовната Наука – а именно, че “Аз-принципа на човека е създаден от Третия Логос”. 

И нека сега, изхождайки от познанието на духовния свят, да се опитаме да 
обясним смисъла на тези символи и какво е тяхното значение за човечеството днес. За 
да направим това, ние трябва да започнем от седемчленното устройство на човешкото 
същество. Ние знаем, че най-низшето тяло на човека е неговото физическо тяло, което в 
съвременния етап от Еволюцията е проникнато от минералния елемент – затова можем 
да го наречем физическо-минерално тяло на човека. Като цяло – с изключение на най-
фините му части - то е обект на изследване на съвременната естествена наука. Чрез 
него духовно-търсещият ученик развива онова, което наричаме “мислително познание” 
– първата степен на съвременното християнско-розенкройцерско Посвещение. Нека 
наречем това физическо тяло първото тяло на човека. 

Издигайки се една степен по-нагоре, ние вече преминаваме границите на 
видимия и на материалния свят, и достигаме до следващата същност на човека, 
неговото етерно тяло. То е онази част на човешкото същество, която оживотворява и 
изгражда физическото тяло, поддържайки процесите на хранене и на обмяна на 
веществата. Чрез своето етерно тяло човекът е сроден с растителния свят, доколкото 
растенията са живи същества за разлика от минералите. Научавайки се да използва 
съзнателно своето етерно тяло, духовният ученик постига втората степен на 
съвременното Посвещение – имагинативното познание, възприемането на духовния 
свят под формата на подвижни и живи образи. И това етерно тяло ние можем да 
наречем второ тяло на човека. 

Когато се издигнем още една степен нагоре, ние виждаме човешкото астрално 
тяло, което дава на човека способността за душевни изживявания. Животните също 
имат астрално тяло, доколкото те са същества с вътрешни душевни изживявания. 
Овладявайки съзнателно своето астрално тяло, ученикът на Посвещението постига 
                                                 
1 Рудолф Щайнер - GA-92 “Езотерична Космология”, лекция от 9 юни 1906 год. в Париж. 
Нередактиран превод е наличен в антропософските библиотеки. 
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инспиративно познание, и се научава да възприема духовния свят под формата на звуци 
и на слово. Така астралното тяло е за нас третия член на човека като духовно същество. 

Когато се издигнем на следващата степен обаче, ние вече се намираме в областта 
на човешкия Аз, на четвъртата съставна част на човека. Азът е това, което отличава 
човека от животните, защото именно Азът дава на човека способността за 
самосъзнание, способността за осъзнаване на собствената душевна и духовна същност. 
В Аза човекът изживява себе си като едно напълно независимо и самостоятелно 
същество, като едно същество, напълно отделено от духовния свят, и именно това 
състояние на Аза е предпоставката за развитието на свободата. 

Степента на Посвещение, съответстваща на Аза, е интуитивното познание – 
сливането със съществата и процесите на духовния свят. На Земята принципът на 
човешкия Аз бе проявен в най-пълна степен в личността на Христос Исус през трите 
години от Кръщението на река Йордан до Разпятието на Голгота. И именно понятието 
на Аза, за вечната и божествената същност в човека, е това, което винаги е стояло зад 
символа на кръста, на кръстния знак. Четвъртата съставна част на човешкото същество 
бива представяна от един символ с четири края, с четири върха, от символ свързан с 
числото четири. Тук ние виждаме една дълбока окултна и в същото време числова 
закономерност. 

Продължавайки нагоре ние намираме следваща, пета съставна част на 
човешкото същество, която наричаме Дух-Себе, или Манас. Как бихме могли да 
опишем съзнанието в Духа-Себе, при положение, че то ще настъпи за по-голямата част 
от човечеството едва в далечното бъдеще, на следващото планетарно състояние – 
Бъдещия Юпитер? Изхождайки от съвременните представи на духовната наука, ние 
бихме могли да кажем следното: Ако в своя Аз човек чувства себе си като едно 
независимо и напълно самостоятелно същество, като едно същество, което не съзнава 
по никакъв начин своята връзка с духовния свят, то когато човек се издигне до Духа-
Себе, това вече не е така. В своя Аз човек се чувства напълно откъснат, отделен от 
духовния свят; в своя Дух-Себе той се чувства свързан с целия свят, с целия Космос. 
Той пак изживява себе си като самостоятелно, отделно същество, но е напълно 
съзнателен, че това същество, макар и самостоятелно, е свързано по определен начин с 
цялата Вселена, с целия Макрокосмос. Човекът изживява себе си като една 
самостоятелна част на Космоса, но съзнателна за своята връзка с него. Можем да 
кажем, че тук човекът напълно осъзнава и разбира себе си като Микрокосмос, като 
отражение на необятния Макрокосмос. С това е свързана и следваща, пета степен на 
съвременното Посвещение – “познаване на връзките между Микро- и Макрокосмоса”. 

Но от друга страна, Духът-Себе е отражението на Светия Дух вътре в човешкото 
същество, а всяко съзнание в Космоса има своя първообраз и източник в Светия Дух, в 
Третия Логос. И действително, именно отражението на Третия Логос в човека, Духа-
Себе, дава на човека една по-висша форма на самосъзнание спрямо Аза – съзнание за 
истинската духовна същност на човека. Така ние виждаме връзката между Третия 
Логос и Микрокосмоса, и разбираме защо и двете неща символично се представят чрез 
един и същи знак – пентаграмата, звездата с пет върха. Числото пет ни отвежда именно 
към петия член на човешкото същество, към Духа-Себе, който ни дарява съзнанието на 
Микрокосмоса, и то именно защото е отражението на Светия Дух - като Трети Логос - 
вътре в човешкото същество. 

Тази връзка между символа на пентаграмата и Светия Дух може да бъде открита 
също така и в някои произведения на християнското изкуство, в които Светият Дух е 
изобразен под формата на устремен нагоре гълъб с разперени криле и опашка – 
например в следните фрагменти от картини на Маргарита Волошина: 



 
В лявата картина ние виждаме как главата, крилете и опашката на гълъба 

образуват пет върха подобно на пентаграма, а вдясно образуват по-скоро правилен 
петоъгълник (пентагон) – отново насочващ ни към връзката с числото пет.2

И от определена гледна точка човешката свобода се корени именно в Духа-Себе, 
и трябва да бъде постигната именно в съзнанието и развитието на Духа-Себе в човека. 
Защото Светият Дух е носител на истината, а именно истината е това, което прави 
човека свободен – неслучайно тези думи Христос Исус произнесе не в отговор на 
Пилат Понтийски3, не към един човек, а към група хора: “Вие ще познаете истината и 
истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32). Тук в определен смисъл Пилат бе 
символ на отделния човешки Аз, докато тълпата, следващата Христос Исус, бе символ 
на хората, чувстващи се вече не като отделни човешки Азове, а усещайки се свързани 
един с друг, така както чрез Духа-Себе човекът се чувства свързан с духовния свят. И 
понеже Светият Дух е водач на човечеството по пътя към неговата свобода, ние можем 
да кажем, че Светият Дух дарява индивидуалната човешка душа със свобода. 

В “Медитацията на Основополагащият Камък”, която е и духовното завещания 
на Рудолф Щайнер, в третия куплет, посветен на Светия Дух, ние намираме думите: 
“На собствения Аз за свободна воля даряват”. “Собственият Аз” ни насочва именно 
към човешкото същество като индивидуалност, водено по своя път към свободата от 
светлината и истината на Светия Дух. 

Следващата, шеста съставна част на човека, е неговият Дух-Живот, или Будхи. 
Ако човек издигне своето съзнание в Духа-Живот, то той вече не би чувствал себе си 
като самостоятелно същество както в Духа-Себе. Напротив, той би чувствал себе си – 
напълно съзнателно – разлят върху целия Космос, сякаш неговото съзнание се 
разпростира и обгръща целия Макрокосмос. И точно това е шестата степен на 
християнско-розенкройцерското Посвещение – “сливане с Макрокосмоса”. Макар и 
запазващ своето съзнание, ученикът, постигнал тази степен, чувства себе си едно с 
цялата Вселена. 

От друга страна Духът-Живот е отражението на Бог Син вътре в човека, 
отражението на Втория Логос. От Него произлиза всеки живот в Космоса, така както от 
Светия Дух идват силите за всяка форма на съзнание. И ние можем да кажем, че целият 
Макрокосмос се явява един вид проявление, отражение на Бог Син – затова и Христос 
може да бъде наречен “Аз съм” на цялата Вселена – като Същество, Което обхваща и 
обгръща в Себе Си целия духовен и материален Космос. Както Светият Дух (Третият 
Логос) проявява Себе Си в отделните същества като Микрокосмос, така и Синът 
(Вторият Логос) проявява Себе Си в цялата Вселена като Макрокосмос. 
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И символът, използван в окултизма за обозначаването на Макрокосмоса, а също 
и за Втория Логос, е хексаграмата – шестлъчевата звезда, звездата с шест върха. Тук 
отново намираме числова закономерност – в шестото тяло на човека, в Духа-Живот, се 
отразява онази Духовна Същност, Чието отражение е целия Макрокосмос – и това е Бог 

 
2 Маргарита Себашникова-Волошина (1882-1973). Левият фрагмент е от “Erzengel Uriel” (1935), 
а десният – от “Altarbild”. 
3 Става въпрос за Йоан 18:38. 
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Син от Светата Троица в християнските традиции, или Вторият Логос в окултизма. 
Така както пентаграмата олицетворява Светия Дух и Микрокосмоса, така хексаграмата 
е символ на Сина и на Макрокосмоса. 

В “Медитацията на Основополагащия Камък”, във втория куплет, посветен на 
Бог Син, ние откриваме думите: “Собствения Аз с Мировия Аз съединяват”. Мировият, 
Космическият Аз на Бог Син – или Космическият Христос – е това, към което ни 
насочват тези думи. И дейстствието, което те изразяват, е съединяване, свързване – 
защото в Духа-Живот човекът се слива с целия Космос и става едно с него, като вече не 
принадлежи само на себе си, но и на целия свят. 

Издигайки се до последната, седма степен на човешкото същество, ние вече 
навлизаме в една област, където описанията са изключително трудни. Тази седма 
степен в Духовната Наука се нарича Човек-Дух и за нея можем да кажем, че когато се 
издигне до степента да осъзнава своя Човек-Дух, в цялото си същество човекът се 
чувства съединен и проникнат от онази Същност, което обикновено наричаме с думата 
“Бог”. Както в Духа-Живот той се чувства едно с Макрокосмоса, така и в Човека-Дух 
той се чувства едно с Бога, с Божествената Първопричина на света – Христос Исус 
изрази това с думите “Аз и Отца сме едно” (Йоан 10:30). Това е и съответната, седма 
степен на Посвещение – “блаженство в Бога”, за която Рудолф Щайнер казва, че не 
може да бъде описана на съвременния език и със съвременните понятия. 

Човекът-Дух е отражението на Бог Отец вътре в човека, и именно поради тази 
причина в Човека-Дух съзнанието може да намери своя път непосредствено към Бога – 
“непроумяемият Бог”, или Първият Логос. Той се явява център на проявлението и 
източник на всяко Битие, на всяко съществуване. Светата Троица е изразът на този Бог 
- както Светият Дух отразява Себе Си в отделните същества, а Синът – в 
Макрокосмоса, така и Бог Отец отразява Себе Си в самата Света Троица. Оттук идват и 
самите основи на християнското разбиране за “триединството” на Бога – защото трите 
същности - на Отеца, Сина и Светия Дух – са едно отражение на единствения принцип 
на Отеца – така единството прониква троичността и точно в този смисъл можем да 
говорим за триединния Бог на християнската религия. 

Ако изхождаме отново от числовите закономерности, символът използван за 
Първия Логос би трябвало да бъде седемлъчева звезда – защото Той се отразява в 
Човека-Дух като седми член на човешкото същество. Такава звезда е нарисувана по 
скици на Рудолф Щайнер в печатите на Апокалипсиса през 1907 год.4 Но Богът е отвъд 
всяко човешко разбиране, за Него не би било подходящо да използваме същата логика, 
която използвахме досега. Затова Той бива обозначен с друг символ, с геометричната 
фигура на кръга с отбелязан център - това ни показва Бога като център и източник на 
Битието и на Съществуването. Освен това кръгът е символ на безкрайността – защото 
математически кръгът може да се дефинира като правилен многоъгълник с безкраен 
брой страни. Самото понятие за безкрайност е в основата на този символ – и за Бога, 
Който е отвъд всяко човешко разбиране, може да бъде използван именно този знак. Със 
седемлъчевата звезда ние бихме могли да означим Човека-Дух като седма съставна част 
на човешкото същество, но не бихме да означим вечния Бог – защото седем е крайно 
число, носещо ограничение – а Бог е отвъд всяко ограничение. Затова ни е нужен друг 
символ, който не носи земни ограничения – и това е символът на кръга. По-нататък ние 

 
4 И по-точно в третия печат. Рисунките са направени от Клара Ретих по скици на Рудолф 
Щайнер, и са били изложени в залата, където на Петдесятница 1907 год. се е състоял конгресът 
на Теософското Общество. Виж Рудолф Щайнер - GA-104 “Апокалипсисът на Йоан”, 
Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 год. 



ще разгледаме още по-подробно този символ и защо именно той е избран за израз на 
Божествената Същност. 

В първия куплет на “Медитацията на Основополагащият Камък”, посветен на 
Бог Отец, ние намираме думите: “Собственият Аз в Божия Аз пребъдва”, което ни 
показва съзнателното изживяване на индивидуалното съзнание в Божието Съзнание. А 
глаголът “пребъдва” ни показва именно Битието, самото съществуване, което идва само 
и единствено от Бога. 

Схематично ние можем да отразим всички тези закономерности в следната 
таблица (за символ на Човека-Дух е използвана седем-лъчевата звезда, тъй като за 
кръга ще говорим подробно по-късно): 

 

N Човешки 
принцип 

Света 
Троица Окултизъм Символ Степен на 

Посвещение 
Основополагаща 

Медитация 

7. 
Човек-Дух 

(съединяващ с 
Бога) 

Отец 
/Битие/ 

I Логос 
Бог 

 Блаженство в 
Бога 

“Собственият Аз 
в Божия Аз 
пребъдва” 

6. 
Дух-Живот 

(съединяващ с 
Макрокосмоса) 

Син 
/Живот/ 

II Логос 
Макрокосмос

 
Сливане с 

Макрокосмоса 

“Собственият Аз 
с Мировия Аз 
съединяват” 

5. 
Дух-Себе 

(осъзнаване като 
Микрокосмос) 

Св. Дух 
/Съзнание/ 

III Логос 
Микрокосмос

 Познаване на 
връзките между 

Микро- и 
Макрокосмоса 

“На собствения Аз 
за свободна воля 

даряват” 

4. 
Аз 

(откъсване от 
духовния свят) 

Христос Исус 
 Интуитивно 

познание  

3. Астрално тяло    Инспиративно 
познание  

2. Етерно тяло    Имагинативно 
познание  

1. Физическо тяло    Мисловно 
познание  

 
И така ние можем да обобщим: троичният Бог проявява себе си по следния 

начин: Бог Отец се проявява в Светата Троица, Бог Син – в Макрокосмоса и Светия 
Дух – в Микрокосмоса, в човешкото същество. Нека сега разгледаме още по-
задълбочено тези отражения. 

Както вече отбелязахме, символът използван за обозначаването на Бог Отец е 
кръгът с точка с средата, с отбелязан център. Този символ ни говори още и за единство, 
за център – а според Питагор “Единството е законът на Бога”. В окултизма Бог Отец е 
наричан Първият Логос, и е свързван още и с числото едно – което означава единство, 
монада. И нека сега разгледаме една интересна историческа закономерност, свързана 
със символа на кръга. 

Както знаем, в съвременната бройна система се използват десетте арабски цифри 
– всъщност арабите само са ги пренесли в Европа, те водят своето начало от Индия. И 
арабската цифра нула се изписва точно като кръг – 0. Всъщност историята на числото 
нула е едно забележително явление в световната история. В миналото не е имало 
символ за означаване на нищото, на празнотата. Например, в римските цифри ние 
нямаме нула, нямаме цифра за означаване на тази стойност. Нулата е абстракция, зад 
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нея не стои нищо конкретно. Докато с останалите числа, макар че те също са 
абстрактни, ние можем да преброим конкретни предмети – да речем, с две ябълки ние 
показваме числото две – то за нулата ние нямаме никакъв физически еквивалент. 
Нулата символизира нищото, празнотата. И първоначално в Китай, където за пръв път е 
било отбелязвано числото нула, не е имало символ за него – вместо цифра или знак се е 
оставяло празно място, и това се е разчитало като цифрата нула. 

Но нека сега разгледаме следния факт: с числото нула ние отбелязване 
физическото нищо, физическата празнота. Но какво е онова, в което няма нищо 
физическо, къде физическото съществуване напълно изчезва? В миналото това, в което 
няма нищо физическо, което е отвъд всяка физика, е било наричано Божественост, Бог, 
или още Дух. Богът е чисто духовна същност, а материята е била разглеждана като 
Негово творение. Наистина, Богът се изявява в Природата и във физичните закони, но 
те са Негово творение и отражение, а не Неговата Същност. В нея няма нищо 
физическо, нищо материално; тя е чисто духовна. И когато е трябвало да бъде означена 
физическата празнота – а в математиката за това служи числото нула – е можело да 
бъде избран точно символът на кръга – защото той символизира Бога, Който е само Дух 
и в чиято Същност няма нищо физическо, нищо материално. Тук ние се докосваме до 
това колко дълбоки сили действат в човешката история и във формирането на 
човешката писменост. 

Нека сега да разгледаме Втория Логос, или Бог Син. Казахме, че Той проявява 
Себе Си в Макрокосмоса. Но когато говорим за Космоса, ние можем да кажем, че в 
него действат два вида сили – правилно напредващите Духовни Същества, наречени 
Съществата на Висшите Йерархии, и противодействащите – или още тъмните – сили и 
Същества, които се борят срещу тях. С други думи, ние имаме двойнственост под 
формата на Добро и Зло, на борбата на две противоположности, от която се пораждат 
силите на бъдещото развитие. Това е така, и то трябва да бъде така, защото Космосът е 
отражение на Втория Логос, и е устроен според принципа на числото две – което 
означава двоичност, двойнственост, а също и противоположност, сблъсък и борба межу 
две различни Начала. Тук ние се докосваме до една голяма тайна относно 
съществуването на Злото – въпрос, който винаги е вълнувал човешките души. Вторият 
Логос проявява себе си в Макрокосмоса според числото две – и затова във Вселената 
ние имаме две противоположности, според които тя е устроена. Ние можем условно да 
ги наречем Добро и Зло – и те се пораждат именно от дълбоките окултни закони за 
отражението на Бога. 

В древен Китай е била създадена цяла една философска система, разглеждаща 
света като борба на две противоположности – Ин и Ян, мъжкото и женското начало, 
или още Доброто и Злото. Нейният символ е кръгът, разделен на черна и бяла половина 
– и тази философска система се основава именно на това, което ние казахме по-горе за 
двойственността в Космоса. 

Друго съществено отражение на този факт е това, че Духовните Същества – 
както знаем от Духовната Наука – са двоични, двойствени същества – доколкото са 
съставени само от душа и дух. Докато човекът е троично същество, което е съставено 
от тяло, душа и дух, то Духовните Същества нямат физически тела и имат само 
душевна и духовна същност. И докато Съществата на Висшите Йерархии постигат 
съвършена хармония и равновесие между своята душевна и духовна същност, то 
противодействащите духове усилват до крайност единия от двата принципа. 

Например, луциферическите същества усилват до крайност душевния принцип – 
те влияят на човека така, че душевният му живот да стане толкова бурен и стихиен, че 
да не може да бъде овладян от разума, т.е. от духа. Така вътрешният живот на човека се 
превръща в сбор от хаотични емоции, които не подлежат на никакъв контрол от страна 
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на разума. Затова понякога Луцифер е наричан “бездуховната душа”, душата лишена от 
духа. 

Напротив, ариманическите същества правят точно обратното - те усилват до 
крайност принципа на духа и влияят по такъв начин, че човекът изцяло се лишава от 
своята душа, от своя душевен живот, включително от всяко състрадание и любов към 
своите ближни. Човекът се превръща в едно много интелигентно същество, с колосален 
интелект, но лишено от всякаква топлота и обич към околния свят и към останалите 
хора. И ако Луцифер можем да бъде наречен “бездуховната душа”, то Ариман може да 
бъде наречен “бездушният дух”, духът лишен от душа и от всякакви душевни емоции. 
Това е много близко до съвременното понятие за машините и за технологията. 

Има още един прекрасен израз на двойнствеността в Макрокосмоса – 
зодиакалният знак, съответстващ на първата от деветте Висши Йерархии, Йерархията 
на Серафимите, е Близнаци – обозначаван със символа .5 Близнаци е знак на 
двойствеността и на двоичността – което се вижда и от двете отвесни линии в неговия 
символ. Още в самия връх на Космоса, в най-висшата Духовна Йерархия, ние намираме 
израз на двойчността, породена от Втория Логос. 

И това е в пълно съгласие с думите на Питагор, че “числото е законът на 
Вселената”. Посветените в древните питагорейски Мистерии са вярвали, че целият свят 
може да бъде обяснен с числа и с числови закономерности. И това наистина е така – ако 
можем да погледнем отвъд абстрактното значение на числата, което използваме в 
съвременния свят, и се докоснем до тяхната жива духовна същност, ние ще видим 
целия свят като отражение на духовната същност на числата. 

И ние можем да намерим още едно дълбоко числово отражение във факта, че 
Висшите Йерахии по своята същност действат в прекрасна хармония и единство – и 
това е така, защото те са израз на Първия Логос във Вселената. Целият Космос, 
Космосът като цяло, е отражение на Втория Логос. Но в него има още едно, така да се 
каже, вътрешно отражение – Първият Логос отразява Себе Си в единството и хармония 
на Висшите Йерархии. Това е и произходът на думата “йерархия” на гръцки – от 
“ιερος” (свещен) и “αρχια” (власт), т.е. “йерархия” означава “свещена власт” – или с 
други думи, волята на по-висшите същества е свещена и не може да не бъде изпълнена. 
Така за Висшите Йерархии ние имаме единство, породено от отражението на Първия 
Логос. 

Не е така с противодействащите същества, или тъмните духове. При тях ние 
имаме двоичност – луциферическа и ариманическа – две крайности, борещи се 
помежду си за надмощие. На всички нива на еволюцията е имало изоставащи същества, 
и тук не става въпрос за луциферическите и ариманическите същества от Земната 
Еволюция, т.е. изостаналите Ангели и Архангели, а за двата принципа на изоставане – 
луциферически (неправомерно внасяне на миналото в настоящето) и ариманически 
(преждевременно пренасяне на бъдещето в настоящето). Всяко изоставащо същество 
изостава по един от тези два начина, без значение неговото ниво на дотогавашна 
еволюция. Докато при Висшите Йерархии ние имаме единство и пълна хармония, 
съобразно числото едно, то тук ние имаме двойнственост, двоичност – съобразно 
числото две. И това е така, защото в тази двоичност виждаме вътрешното отражение на 
Втория Логос в Макрокосмоса. 

Неговото цялостно проявление се изявява в самия Космос. Но вътрешно в този 
Космос ние намираме още две отражения – на Първия Логос – в единството на 
Висшите Йерархии и на Втория Логос – в двойствеността на тъмните сили. Оттук идва 

 
5 Рудолф Щайнер - GA-102 “Въздействието на Духовните Същества върху човека”, лекция от 
27 януари 1908 год. в Берлин. Нередактиран превод е наличен в антропософските библиотеки. 
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и едно от обясненията на факта защо числото на Звяра в Апокалипсиса на Йоан е 6666. 
Защото числото шест е свързано с Духа-Живот, шестата съставна част на човешкото 
същество, и с Втория Логос, проявен в Макрокосмоса. Но именно в Макрокосмоса се 
появява принципа на Злото, и то като отражение именно на Втория Логос в 
двойнствеността на луциферическия и ариманическия принцип. Първият Логос 
вътрешно отразява Себе Си в принципа на Доброто, Вторият Логос вътрешно отразява 
Себе Си в противоположния принцип - този на Злото. И изопаченото разбиране на този 
факт води към това да бъде изкривено значението на числото шест – от число на Бог 
Син – или Христос – то да бъде превърнато в число на Злото, или на Звяра от 
“Апокалипсиса на Йоан”. 

Защото основната разлика между Висшите Йерархии и тъмните Духове е, че 
първите изпълняват волята на Бога, докато вторите се бунтуват срещу нея и изпълняват 
не Божията, а своята воля7. По същия начин, изопаченото разбиране на числото шест 
като число на Звяра е свързано с това то да бъде разбирано не според своя духовен 
първообраз – т.е Бог Син – а според своето отражение в принципа на Злото. Така както 
тъмните Същества заявяват: “Ние няма да изпълняваме Божията, а нашата воля”, така 
също те казват: “Числото шест няма да бъде разбирано според Божия замисъл, а според 
нашето тълкуване.” 

И нека сега продължим своето разглеждане с Третия Логос, този на Светия Дух. 
Ние казахме, че като цяло Той се отразява в индивидуалното съзнание на отделните 
същества, но най-пълно Той се отразява в човешкото същество – защото човекът по 
своята същност е троично същество, съставено от тяло, душа и дух, а не двоично както 
останалите Духовни Същества. Светият Дух намира Своето пълно проявление и 
отражение в троичното човешко същество. Затова и човекът понякога е наречен “Венец 
на Сътворението” – и това е така в най-пълния смисъл на този израз. В човешкото 
същество проявява Себе Си Светият Дух така, както в Светата Троица проявява Себе 
Си Отеца, а в Космоса се проявява Сина. И в известен смисъл, когато човешкото 
същество завърши своята Еволюция и стане “образ и подобие” на Бога, Сътворението 
ще бъде завършено – Бог ще е отразил цялата Си Същност в Битието, цялото 
Съществуване ще бъде отражение на Неговата Същност. Защото в човешкото същество 
ние ще имаме външно отражението на Светия Дух, а вътрешно – на Отеца в човешкото 
тяло, на Сина в човешката душа, и на Светия Дух в човешкия дух. И именно поради 
това човекът ще бъде “образ и подобие” на Бога, защото Богът е троичен и може да се 
прояви напълно само в едно троично същество – т.е. само в човешкото същество. Той 
не би могъл да отрази Себе Си в едно същество от Висшите Йерархии, защото то е 
двоично – понеже е съставено само от душа и дух. 

Като цяло ние можем да обощим всичко това по следния начин: 
 

 Бог Вселена Човек 
Отец Света Троица Добро Тяло 
Син  Зло Душа 

Св. Дух   Дух 
 
С това ние се докосваме до самия смисъл и цел на мирозданието – пълното 

проявление на Бога в сътвореното от Него Битие. 

                                                 
6 Откровение 13:18, както и Рудолф Щайнер - GA-104 “Апокалипсисът на Йоан”, лекция от 29 
юни 1908 год. в Нюрнберг, Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 год. 
7 Сергей О. Прокофиев – “Някои основни антропософски понятия”. Статията е налична в 
антропософските библиотеки. 



И ние можем да означим от тази гледна точка степените на духовно развитие на 
човешкото същество по следния начин: Най-напред в хода на Еволюцията човекът се 
научава да казва “Аз съм” и да осъзнава своята собствена духовна същност. Това е 
дарът за човечеството от Светия Дух, пораждащ силите за индивидуалното съзнание на 
човешкото същество. След това, с Мистерията на Голгота, стана възможно за човека да 
се издигне на една още по-висока степен и да каже: “Не Аз, а Христос в мен”. В тези 
думи ние виждаме противоположност, двойственост – отричането на низшия Аз и 
приемането на Висшия Аз на Христос. Това стана възможно благодарение намесата на 
Бог Син в Земната Еволюция. И занапред човечеството ще се издигне до думите: “Аз и 
Отца сме едно” – и това ще стане именно благодарението силата на Отеца, която ще се 
прояви в човешките души. Така в духовното развитие на човечеството ние имаме 
следните три степени: 

Св. Дух – “Аз съм” 
Бог Син – “Не Аз, а Христос в мен” 
Бог Отец – “Аз и Отца сме едно” 

Нека сега с оглед на всичко, което казахме дотук, да подходим към една от 
лекциите на Рудолф Щайнер, включени в неговия лекционен цикъл “Откровения на 
Кармата”.8 В нея Рудолф Щайнер говори за това, че материята може да се разглежда 
като втвърдена, кондензирана светлина, а душевния свят – като кондензирана, сгъстена 
любов. Нека с оглед на това да разгледаме човешкото същество, както е съставено то от 
тяло, душа и дух, чрез следната схема: 

 8
8 8

8

любов любов

светлина

све
тли

на

све
тли

на

светлина

 
Схема 1 

От безкрайността на Вселената, от необятния Макрокосмос към човека се излива 
Космическата Мъдрост под формата на светлина, и тази Мъдрост се отпечатва и 
формира човешкото физическо тяло, най-великото творение на Макрокосмоса. В това 
ние виждаме откровението на Бог Син към човечеството. В същото време, от най-
големите дълбини на човешката душа в посока отвътре навън се излива Любов, и тази 
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8 Рудолф Щайнер - GA-120 “Откровения на Кармата”, лекция от 28 май 1910 год. в Хамбург, 
“Антропософско издателство Даскалов”, 1995 год. 
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любов идва от откровението на Бог Отец в най-вътрешната част на човешката душа, и 
се излива навън – през тялото – към целия свят. Мъдростта на Сина се носи от 
безкрайността на Всемира към човека под формата на светлина. Любовта на Отеца 
извира от вътрешната на душата и се устремява навън към целия свят. И тези две сили 
се срещат именно в човешкото същество – идващата отвън Космическа Мъдрост и 
извиращата отвътре Божия Любов. 

От древните религиозни и езотерични традиции е останала една истина, която за 
съвременния човек, дори и той да има сравнително добро религиозно образование, 
звучи доста абстрактно и дори неразбираемо – това е древната мъдрост, че Синът 
произлиза от Отеца, а Светият Дух произлиза от Отеца и от Сина. Това твърдение е 
наложено под формата на догма в Католицизма, докато в Православието е наложена 
друга догма, а именно, че Светият Дух произлиза само от Отеца, но не и от Сина. 

Според това, което ние казахме по-горе, става ясно, че принципът на Отеца 
(Любовта) и принципът на Сина (Мъдростта) се срещат в човешкото същество, което от 
своя страна е отражение на принципа на Светия Дух. Това е израз на тази древна 
религиозна истина, че Светият Дух произлиза от Отеца и от Сина – чието отражение 
ние намираме във факта, че Любовта и Мъдростта се срещат вътре в човешкото 
същество, в цялата човешката същност. 

Тук отново виждаме дълбокото окултно значение на символа на кръга с 
отбелязан център – кръгът е границата между това, което е извън него, и това, което е 
вътре в него. В случая извън него в Космическата Мъдрост, вътре в него е Божията 
Любов извираща от центъра, а самият кръг е човешкото същество. В Божествен аспект 
извън кръга е Бог Син, вътре в него е Бог Отец, а срещата между тях създава Светия 
Дух – и така ние можем да разбираме думите, че “Светият Дух изхожда от Отеца и от 
Сина”. 

С това е свързано и още нещо - преди Мистерията на Голгота откровението за 
човечеството бе по-скоро външно. В древните Мистерии хората виждаха Божествената 
Мъдрост, вложена в природните царства и в целия видим свят. Те виждаха светлината 
на Духа, но не можеха да породят в самите себе си силата на Любовта. Това стана 
възможно едва от мига, в който кръвта потече от раните на Спасителя и потъна в 
Земята. Оттогава всяка човешка душа може да породи в себе си силата на любовта – 
нещо, което дотогава не беше възможно. Преди Голгота хората имаха откровението на 
Бог Син в лицето на мъдростта, след Голгота те вече можеха да получат и откровението 
на Бог Отец като вложат Любовта в своите сърца. И от срещата на двете идва 
Петдесятница – откровението на Светия Дух. 

И ние можем да намерим това прекрасно отразено в “Медитацията на 
Основополагащият Камък”, в която първите три куплета започват с думите: “Душа 
човешка”, след което чуваме: “Ти живееш в крайниците / в ударите на сърцето и белия 
дроб / в почиващата глава”, т.е. в тялото. Първо имаме призив към душата, и след това 
към тялото – т.е. акцентът вече е поставен на вътрешното откровение, това на Любовта, 
вместо на външното откровение, това на Мъдростта, както е било преди Мистерията на 
Голгота. А в четвъртия куплет ние чуваме: 

“Светлина, която сгрява 
бедните сърца на пастирите, 
светлина, която озарява 
мъдрите глави на царете” 

Сърцата на пастирите биват сгряни отвътре, от Любовта, докато главите на 
царете биват озарени отвън, от Мъдростта. И първо са посочени пастирите, и след това 



царете – защото след Мистерията на Голгота за човека е изключително важно към 
външното откровение на Мъдростта да прибави и вътрешното откровение на Любовта. 

В своята книга “Въведение в Тайната Наука” Рудолф Щайнер говори за това, че 
когато Космическата Мъдрост се превърне във вътрешно съдържание на човешката 
душа, тя се превръща в Любов.9 И нека от тази гледна точка разгледаме Мистерията на 
Голгота – какво всъщност се случи за трите години, когато Христос живя в тялото на 
Исус от Назарет? Тогава цялата Космическа Мъдрост, носена от Христос (Бог Син), се 
въплъти в едно човешко тяло, в тялото на Исус от Назарет, и се превърна в Любов. 
Цялата макрокосмическа мъдрост, носена от Христос, стана вътрешно достояние на 
едно човешко същество поради факта, че самият Христос живя като едно човешко тяло 
в трите години от Кръщението на река Йордан до Разпятието на хълма на Голгота. И 
именно това даде потенциалната възможност оттогава нататък всяка една човешка 
душа да може да породи в себе си силата на Любовта – Любовта като “новородената в 
Аза Мъдрост”. 

Ако вземайки в предвид всичко казано дотук разгледаме началото на книга 
Битие, първата книга на Библията, ние можем да стигнем до следната схема: 

творение образ

подобие

 
Схема 2 

Нека разгледаме първо думите: “В началото Бог сътвори Небето и Земята” 
(Битие 1:1). В този израз Сътворението ни се разкрива не като единност – забележете, 
че не е казано: “Бог сътвори света”, а напротив, като двойственост: “Бог сътвори 
Небето и Земята” – защото Макрокосмосът е устроен според принципа на числото 
две, според принципа на противоположностите. Тази противоположност е показана тук 
в полярността Небе-Земя, която често се е използвала в миналото за обозначаване на 
двойствеността Дух-Материя. И е важно да отбележим, че действието на Бога върху 
Макрокосмоса е творение, сътворяване. 

По-нататък в Библията ние откриваме думите “Да създадем човека по свой образ 
и подобие” (Битие 1:26). Тук ние имаме отражение на факта, че в сътворяването на 
човека участва както Бога, така и целия Макрокосмос – в лицето на всичките девет 
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9 Рудолф Щайнер - GA-13 “Въведение в Тайната Наука”, гл. “Настояще и бъдеще в развитието 
на света и на човечеството”, Антропософско издателство “Даскалов”, 1998 год. 
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Висши Йерархии. От Бога човекът получава Неговия образ като троично същество – и 
отражение на троичния Бог. От Макрокосмоса той получава подобието – защото като 
Микрокосмос той е едно пълно отражение на необятния Макрокосмос. Човекът като 
Микрокосмос бе създаден според Божия образ (троичността) и космическото подобие 
(Макрокосмос). Така стоят нещата, доколкото се касае за човешкото същество. 

От друга страна ние виждаме, че Първият Логос (Бог) поражда Втория 
(Макрокосмос), а те заедно пораждат Третия (Микрокосмос). Ние вече казахме онази 
древна истина на Християнството, че Бог Син произлиза от Отеца, а Светият Дух – от 
Сина и от Отеца. Тук ние виждаме как това се проявява в Сътворението и в Битието – 
Макрокосмосът се създава от Бога, а те двете заедно създават Микрокосмоса. Тук 
Сътворението на света и на човека отново застава пред нас като проявление на 
Божествената Същност и като отражение на Самия Бог. 

По тази причина и триъгълникът с насочени по следния начин върхове е един от 
езотеричните символи за Светата Троица. 

Схема 3 

Има още един стих от Библията, който има отношение към това, което ние 
казахме – “И Господ Исус Христос се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога” 
(Марко 16:19). “Отдясно на Бога” тук може да бъде интерпретирано точно в 
пространствения смисъл на този символ – в горния връх на триъгълника е Бог Отец, а 
отдясно на Него – Бог Син. “Отдясно на Бога” е израз, показващ ни Христос Исус като 
въплътеният на Земята Бог Син. Тук отново се докосваме до дълбото символично 
значение на Библията и на Евангелията. 

А сега, скъпи приятели, бих искал да обърнем внимание на един интересен 
исторически факт, който макар и малко известен, е от голямо значение за нашето 
разглеждане тази вечер. Става въпрос за това, че до VI век Дева Мария изобщо не е 
била почитана по начина, по който това е ставало по-късно, и чак до наши дни. 
Напротив, дотогава като върховен женски образ на духовността се е почитала св. 
София, а още по-рано – особено в източна Европа – като женски образ се е почитал и 
Светият Дух. Днес това под влиянието на църковните догми е заличено от духовния 
живот на човечеството, но то е изпълнено с изключително дълбок смисъл. 

Нека първо да кажем няколко думи за това какво всъщност са мъжкият и 
женският принцип. Най-характерното за тях дали това е активен или пасивен принцип, 
дали става въпрос за отдаване или за приемане, за творчество или за резултат от 
творението. Мъжкият принцип се свърза с отдаването и активността, а женският – с 
приемането и пасивността. 

И сега ние разбираме защо Бог Отец винаги се е почитал като мъжки принцип – 
защото при него ние имаме два процес на творчество, на активност – Той сътворява 
Макрокосмоса и дава образ на човека (схема 2 и схема 3). От друга страна, ние нямаме 
процес на влияние отвън върху този принцип. Виждаме два процеса на активност и 
нито един на пасивност – и затова можем да обозначим Бог Отец като мъжки, 
творчески принцип. 
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За разлика от него Микрокосмосът приема две влияния отвън – приема образа на 
Бога и подобието на Макрокосмоса. Или както вече казахме, това е отражение на факта, 
че Светият Дух произлиза от Отеца и от Сина. Тук имаме два процеса на приемане на 
влияние отвън, на формиране отвън. За сметка на това нямаме активен процес на 
творчество. И поради това можем да кажем, че за Светия Дух е характерен женският, 
пасивният принцип. 

При Макрокосмоса обаче нещата са по-различни – при него ние имаме един 
процес на приемане – това е сътворяването от Бога. Но имаме също така и един процес 
на отдаване на подобието към Микрокосмоса. Това е израз на факта, че Синът 
произлиза от Отеца, но от своя страна поражда Светия Дух. Тук имаме един пасивен и 
един активен процес – или с други думи, имаме равновесие. Не можем да говорим нито 
за изцяло мъжки, нито за изцяло женски принцип. Затова и Бог Син не се 
характеризира с мъжкия принцип, както Отеца. 

В предхристиянските времена отглас от тази истина може да бъде намерена в 
индийските предания за Брама, Вишну и Шива – които заедно съставляват върховното 
Божество на индуизма. В древните текстове на Упанишадите се съдържат следните 
думи:  

“Онзи, който непрестанно създава светове, е тройствен. Той е Брахма, Бащата; 
той е Мая, Майката; той е Вишну, Синът; Същност, Вещество и  Живот. Всеки съдържа 
двамата други, а и трима те са един в лицето на Неизразимия.” 

Тази троичност на Бащата, Майката и Сина по-късно ще се превърне в 
триединния Бог на Християнството – Отец (Баща), Син и Св. Дух (Майка). Оттам идва 
и тясната връзка в християнските традиции между Дева Мария и Светият Дух – както и 
преданието за “непорочното зачатие” на Исус от Светия Дух.10 Всъщност може да се 
каже, че дълбокият смисъл на образа на Светия Дух постепенно преминава в образа на 
Дева Мария – макар и по този начин да губи някои от характерните си черти. 

В египетската епоха например ние откриваме като основни божества Озирис, 
Изида и техния син Хор. Това също е едно от предхристиянските разбирания за Светата 
Троица – Озирис е Богът на мъртвите, Богът на отвъдното, на това, което е отвъд всяко 
човешко разбиране – всъщност това е Бог Отец. Изида е Богинята на Мъдростта – а в 
Християнството именно Светият Дух е носител на Мъдростта, така както Синът е 
носител на Живота и Отеца – на самото Съществуване. Именно поради тази причина в 
раннохристиянските векове двата образа – на Изида и на София – често са се покривали 
на местата, където Християнството тепърва се е разпространявало. А синът на Озирис и 
на Изида, Хор, е древноегипетския израз на Бог Син – като тяхно дете той е лишен от 
техния мъжки (Озирис) и женски (Изида) елемент. Това проличава дори от близкото 
фонетично звучене на думите Chorus (Хор) и Christus (Христос) – подобно близко 
фонетично звучене съществува и с името Кrishna (Кришна), но това не е обект на 
настоящото разглеждане. 

Така ние разбираме дълбоките основи на понятията за мъжки и женски принцип, 
които водят своето начало от взаимодействията между трите принципа на Битието – 
Бога, Вселената и Човека като отражение на Отеца, Сина и Светия Дух. 

Но не само човекът е отражение на Светия Дух, но и цялата Земна Еволюция е 
свързана с Неговия принцип. Ние знаем, че на предишните планетарни състояния на 
Земята своята човешка степен са постигнали съответно Архаите (на Стария Сатурн), 
Архангелите (на Старото Слънце) и Ангелите (на Старата Луна). Това са трите най-
близки до човека духовни същества, наречени още Съществата от Третата Йерархия. 

 
10 Рудолф Щайнер говори за това в GA-123 “Евангелието на Матей”, лекция от 4 септември 
1910 год. в Берн, Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 год. 
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Но от духовната наука ние знаем, че Първата Йерархия (Серафими, Херувими, 
Престоли) е отражение на Отеца във Висшите Йерархии, Втората Йерархия 
(Господства, Сили, Власти) е отражение на Сина, и Третата Йерархия (Архаи, 
Архангели, Ангели) е отражение на Светия Дух. Така през Земната Еволюция своята 
човешка степен постигат Съществата, които са отражението на Светия Дух във 
Висшите Йерархии, а също и човешкото същество, което е отражение на Светия Дух в 
Битието. Така ние виждаме, че цялата Земна Еволюция е тясно свързана с принципа на 
Светия Дух. 

Но ако разгледаме още по-дълбоко същността на Съществата от Третата 
Йерархия, на Архаи, Архангели и Ангели, ние виждаме още едно вътрешно отражение 
– Архаите са проводници на импулсите на Първата Йерархия и на Отеца, Архангелите 
– на тези на Втората Йерархия и на Сина и Ангелите – на Третата Йерархия като цяло и 
на импулсите на Светия Дух. И действително, Ангелите работят с индивидуалните 
човешки същества – всеки човек си има свой Ангел, който се грижи на неговото 
правилно развитие. Както Светият Дух е свързан с индивидуалното съзнание и с 
Микрокосмоса, така и Ангелите работят с индивидуалните човешки души. 

За разлика от тях Архангелите работят с отделните народи като цяло, с групи от 
хора. И както човекът като Микрокосмос все пак принадлежи на Макрокосмоса и е част 
от него, така и тук на Земята той принадлежи на своя народ, бидейки част от него. По 
този начин Архангелите влияят на общността, за разлика от Ангелите, които влияят на 
индивидуалността. И тук ние виждаме проявление на принципа на Макрокосмоса, 
който обхваща Микрокосмоса. И точно така в Архангелите се проявява принципът на 
Сина – както Синът се проявява с Макрокосмоса, а Светият Дух – в Микрокосмоса, 
така и Архангелите ръководят даден народ – т.е. група хора, общност, а Ангелите – 
отделните хора. 

Над тях стоят Съществата от Йерархията на Архаите, които ръководят вече не 
отделните народи, а цели епохи от Земното развитие. Т.е. на Архаите е подвластен 
принципа на времето, т.е. на нещо, което е отвъд отделния човек и неговия народ – по 
подобен начин, както Бог Отец е отвъд всяко човешко разбиране. Още от Стария 
Сатурн принципът на Времето е основа на цялата Земна Еволюция, както Бог е основа 
на Битието – по този начин ние можем да разбираме духовната истина, че Архаите са 
проводници на импулсите на Отеца в Земния свят. 

Подобно разглеждане може да се направи и на противодействащите сили, което 
се явяват изостанали в своята еволюция същества от Първата, Втората и Третата 
Йерархия. Изостаналите същества от Третата Йерархия – луциферически Ангели, 
ариманически Архангели и азурически Архаи – действат непосредствено в човешката 
душа (като Микрокосмос), тласкайки я към зло и към отдалечаване от нейния правилен 
еволюционен път. За разлика от тях, изостаналите същества от Втората Йерархия не 
могат да се намесват в човешката душа и действат обективно в природата (като 
Макрокосмос), причинявайки природни бедствия, особено когато те носят смърт на 
множество хора. А изостаналите същества от Първата Йерархия се стремят да 
противодействат като цяло на Божествената Воля – т.е. на самия Бог. 

Но така както отделните степени на Третата Йерархия - Ангелите, Архангелите 
и Архаите - са проводници съответно на принципите на Светия Дух, на Сина и на 
Отеца, така и съответните изостанали същества от Третата Йерархия – луциферически 
Ангели, ариманически Архангели и азурически Архаи – отразяват борбата на тъмните 
сили съответно към човешкото същество, към природа като цяло и към самия Бог.  

Луциферическите сили се стремят да атакуват отделната човешка душа, 
вменявайки й егоизъм и гордост, и така да я превърнат в едно крайно себично 
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същество, неспособно да обича своите ближни – тогава човекът никога не би могъл да 
се превърне по правилен начин в един Микрокосмос. 

За разлика от тях ариманическите сили се стремят към това да причинят смърт 
на душата и тялото на човека, т.е. да отделят съзнанието и същността му от 
Макрокосмоса – в случая те действат също така и обективно в земния свят посредством 
определени елементарни същества. От тази гледна точка отново разбираме защо злото 
на Луцифер се определя от духовната наука като субективно, т.е. касаещо отделния 
човек, а злото на Ариман – като обективно, касаещо околния свят. 

Към тези влияния се прибавя и това на третата категория противодействащи в 
човешката душа същества – азурическите Архаи. За разлика от луциферическите и 
ариманическите същества те не се стремят да завладеят човешкия Аз за себе си; те се 
сремят направо да унищожат човешкия Аз – най-висшия развит член на човешкото 
същество в настоящия етап от Земната Еволюция. Но с Аз-принципа е свързан също 
така и самия Бог – в “Медитацията на Основополагащия Камък” стоят думите: 
“собственият Аз в Божия Аз предбъдва”. Така азурическите същества се явяват 
проводници на дейността на изостаналите същества от Първата Йерархия, стремящи се 
да противодестват на самата Божествена Същност – и азурическите същества правят 
това като се стремят да унищожат човешкия Аз по време на земния живот на човека. 

С всичко това ние се приближаваме към една от най-дълбоките духовни истини, 
достъпни в нашата съвременност: Бог Отец отразява Себе Си в Светата Троица, Бог 
Син – в Макрокосмос и Светият Дух – в Микрокосмос. Така човекът се явява в света 
един вид като решение на мировата загадка, като отговор на въпросите, поставени от 
самото Мироздание. Човешкото същество застава пред нас като трети миров принцип, 
и в известен смисъл, като “венец на Сътворението” и като завършек на Битието. И това 
отново ни напомня за огромната отговорност на човечеството пред целия свят и пред 
целия Космос, както и пред самия Бог. И това, скъпи приятели, може да ни вдъхне не 
страх или объркване, а една голяма увереност в успешния край на човешката еволюция 
– защото поглеждайки назад към миналото, ние разбираме, че то не може да е било 
напразно. Всичко, което е постигнато в Земната Еволюция, е имало своя смисъл, то не 
може да бъде обезличено и пренебрегнато. Ние можем да вярваме в бъдещето на 
човечеството, в пътя който е пред нас, не с някаква абстрактна вяра, а с дълбоката 
увереност на духовното познание, и на познанието за пътя, който вече сме извървели, 
който вече е зад нас. 

И нека завършим днешната лекция с пожелание всички ние да изживеем тази 
дълбока вяра в своите души, и тя да ни тласне към това да изживеем своя живот в 
служба на Духа – защото днес това е необходимо не на нас, а на целия свят и на цялото 
Битие. 



Втора лекция 

Скъпи приятели, в тази лекция ние ще се опитаме да разгледаме Мистерията на 
Голгота във връзка с проявленията и закономерностите, на които обърнахме внимание 
вчера. От духовната наука ние знаем за дълбоките окултни основи и причини за 
историческите събития, и че нищо, което става на този свят, не е под влияние на 
случайността – всяко събитие, дори и най-малкото, има своите причини в духовните 
светове. Най-силно важи това за Мистерията на Голгота, за живота на Христос в 
земното тяло на Исус от Назарет – и наистина, всеки факт свързан с нея буди в нашите 
души удивление и преклонение пред величието и красотата на Мировата Мъдрост. 

Вчера ние говорихме за Втория Логос и за Неговото проявление в принципа на 
числото две. И действително, как ние изписваме числото две, с кой символ? Всички 
познаваме цифрата две – но какво ни говори тя от духовна гледна точка? 

Ние започваме изписването на тази цифра с нещо като спирала – сякаш 
завихряме и завъртаме един творчески вихър около един своеобразен център – след 
което слизаме надолу и внезапно преминаваме в рисуване на равномерна хоризонтална 
линия. Сякаш нещо твори, създава и се развива – защото спиралата е символ именно на 
Еволюцията – но след това тази същност изведнъж слиза на Земята – защото 
хоризонталната линия изобразява именно хоризонта, равномерната земна повърхност. 
Едно от най-известните тълкувания на символа на Кръста е именно това – вертикалната 
линия символизира изливащата се от Небесата Божия мощ, а хоризонталната – 
равномерната земна повърхност - така в Кръстния Знак Бог и Земята са в хармония.11

 
В изписването на цифрата две ние виждаме слизането на Бога на Земята, 

навлизането на творческия Втори Логос в земния свят. На езика на духовната наука, 
ние виждаме слизането на Христос на Земята и Неговото пълно обвързване със Земното 
Битие – чрез превръщането Му в Аз на Земята – “И ето, Аз съм с вас през всичките дни 
до свършека на света” (Матей 28:20). 

Вчера ние разгледахме значението на цифрата нула, и днес по същия начин 
можем да покажем значението на цифрата две. Подобно тълкуване съществува и за 
някои от останалите арабски цифри, но днес нямаме да се спираме на тях, понеже това 
няма пряко отношение към днешната тема – а именно, как в Мистерията на Голгота се 
отразява троичността, проникваща целия свят? 

Нека първо да разгледаме човешкото същество, но този път от гледна точка на 
неговото деветчленно устройство – ние вече знаем, че в човешкото тяло се отразява 
принципа на Отеца, в човешката душа – принципа на Сина и в човешкия дух – 
принципа на Светия Дух. Тези три отражения можем да наречем външни, цялостни 
отражения. Но освен това съществуват и още по-фини вътрешни отражения – ние вчера 

                                                 
11 Рудолф Кох - “Книга на знаците”, издателство “FABER”, също и Жан Шевалие и Ален 
Геербрант - “Речник на символите”, издателска къща “Петриков”, 2000 год. 
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загатнахме за това, че в Духа-Себе се отразява вътрешно Светия Дух, в Духа-Живот – 
Сина и в Човека-Дух – Отеца.  

По подобен начин, в човешкото тяло – когато го разделим на физическо, етерно 
и астрално тяло – ние различаваме следните закономерности: Физическото тяло, което 
в бъдещия ход на Еволюцията ще бъде преобразувано в Човек-Дух, е носител в 
зародиш на принципа на Отеца. Защото физическото тяло е това, което изобщо носи 
съществуване, битие на човека. То е било създадено от духовните същества на Стария 
Сатурн, когато ръководен принцип е бил този на Отеца. В етерното тяло пък се 
съдържат зародишите на Духа-Живот, и като такова то е носител на принципа на Сина, 
доколкото оживотворява физическото тяло и ни дава живот. То е било създадено на 
Старото Слънце, когато господстващ принцип е бил този на Сина. А в човешкото 
астрално тяло се съдържат зародишите на Духа-Себе като носител на мъдростта, и по 
този начин – отражение на Светия Дух вътре в човека. То ни дава съзнание и е било 
създадено от Висшите Йерархии на Старата Луна – на която е властвал принципа на 
Светия Дух. 

Ако подходим от същата гледна точка към човешката душа – доколкото ние я 
разделяме на сетивна, разсъдъчна и съзнателна душа – ние ще установим следното: 
Работейки върху трите по-низши тела, Азът на човека постепенно ги преобразува първо 
в душевен, а след това – и в духовен елемент. Астралното тяло се преобразува в 
сетивна душа, а по-късно – в Дух-Себе. В тези три принципа вътрешно се отразява 
Светия Дух. Етерното тяло се преобразува в разсъдъчна душа, а след това и в Дух-
Живот – в тези три съставни части на човека можем да намерим проявлението на Сина. 
А физическото тяло се преобразува в съзнателна душа и в Човек-Дух – и това е 
вътрешното проявление на Отеца в човешкото същество. Или можем да обобщим 
всичко това по следния начин: 

 
вътрешно / външно Тяло (Отец) Душа (Син) Дух (Св. Дух) 

Отец физическо тяло съзнателна душа Човек-Дух 
Син етерно тяло разсъдъчна душа Дух-Живот 

Св. Дух астрално тяло сетивна душа Дух-Себе 
 
От изследванията на Духовната Наука върху човешката еволюция ние знаем, че 

Мистерията на Голгота се осъществява в четвъртата следатлантска епоха, наречена 
Гръко-Римска културна епоха, през която човечеството е развивало своята разсъдъчна 
душа. И една от причините Мистерията на Голгота да се състои именно в тази епоха, 
именно в епохата на развитие на разсъдъчната душа е, че от деветте съставни части на 
човешкото същество единствено в разсъдъчната душа ние имаме както външно, така и 
вътрешно проявление на принципа на Сина. И в това ние отново разбираме колко 
дълбоки сили работят в човешката история, и как тя се определя не от поредица 
случайности, както смята днешната материалистична наука, а от най-дълбоки мирови 
закономерности. 

Ние можем да установим това и от следния факт: Кои са определящите черти на 
Гръко-Римската епоха, какво е най-характерното и най-важното през тази епоха, и 
особено по времето, когато се състоя Мистерията на Голгота? 

От една страна, това безспорно е Римската империя, която е обхващала целия 
цивилизован свят около Средиземно море. Макар и да не е оставил такива постижения 
в културния живот на човечеството както Древна Гърция, Рим безспорно е доминирал 
културния и политически живот на античността. И сега си представете каква могъща 
воля е била необходима, за да може един град – не една държава, а само един град – да 
наложи своето господство и своята власт над целия античен свят – простиращ се от 
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Британия до Египет? Да, в силата на римските легиони ние виждаме една колосална 
воля, една могъща, непреклонна воля, благодарение на която римляните завладяха 
античния свят. Но волята и властта по своята същност имат своя духовен произход в 
принципа на Бог Отец. И действително, ние вчера разгледахме как символът на Бог 
Отец е кръг с отбелязан център в средата. По същия начин в древността Рим беше 
център на света, и това бе поетично изразено в сентенцията “всички пътища водят към 
Рим” – защото Рим беше центърът на античния свят - така както Бог Отец е център на 
проявлението и същност на Битието. Така в Римската империя ние можем да видим 
едно земно отражение на духовния принцип на Бог Отец. 

Второто нещо, което ние трябва да имаме в предвид в Гръко-Римската епоха, е 
красотата на древногръцкото изкуство – красота, към която човечеството се стреми 
повече от две хилядолетия. Дори самият Ренесанс не беше нищо повече от опит за 
възстановяване на красотата на гръцкото изкуство, каквата беше тя във вековете 
непосредствено преди Мистерията на Голгота. Но красотата е нещо, което е свързано с 
принципа на Бог Син. Защото целият Космос, цялата Вселена е проникната от красота и 
хармония – всъщност думата “Космос” от гръцки означава точно “ред, хармония” – в 
противовес на хаоса. И тази хармония и преклонението на древните гърци пред 
красотата на Космоса – ето това създаде неповторимото гръцко изкуство, което беше 
проникнато от красотата на Вселена. Така в него ние можем да видим проявлението на 
Бог Син в древногръцката епоха. 

Третото нещо, което бе характерно за тази епоха, беше мъдростта на 
древноеврейския народ, събрана в текстовете на Библията, в книгите на Стария Завет. 
Това беше най-висшата духовна мъдрост в онази епоха – защото беше едно откровение 
на Светия Дух към древноеврейския народ. Светият Дух, като покровител на 
Божествената Мъдрост, прояви исторически Себе Си в мъдростта на древните евреи. 

И така ние виждаме, че през тази Гръко-Римска епоха, в навечерието на 
Мистерията на Голгота, външно в света имаше три историческия проявления на 
Божествения свят – на Бог Отец в Римската империя, на Бог Син в гръцкото изкуство, и 
на Светия Дух в еврейската мъдрост. 

И нека сега да отправим своя поглед към мястото, където физически се 
осъществи Мистерията на Голгота – областта Палестина на територията на Юдейската 
държава. Тя бе населена вече няколко хилядолетия от еврейския народ, чиято столица 
беше Йерусалим и неговият храм, построен от Соломон. Можем да кажем, че 
принципът на Светия Дух беше вече в Палестина. Но сравнително скоро преди 
Мистерията на Голгота Юдея бе завладяна от римските легиони и стана провинция на 
Римската империя – така в тази земя външно проникна и елементът на Отеца. И тогава, 
при Кръщението на река Йордан, в тялото на Исус от Назарет се въплъти самият Бог 
Син и се прояви исторически в личността на Христос Исус. Трите принципа се събраха 
в едно на земята на Палестина – трите външни, исторически проявления на Отеца, Сина 
и Светия Дух отбелязаха единството на Бога – и проявиха Божието триединство на 
Земята като исторически факт. 

Всичко това бе изразено още веднъж в сцената на Разпятието – според 
Евангелията на Кръста, на който е разпънат Христос, има надпис на три езика – 
еврейски, гръцки и латински (Йоан 19:20). 

Но към тези три елемента – към римската воля, гръцката красота и еврейската 
мъдрост – Христос добави още един, четвърти елемент – човешката Любов. И в това 
може да се опише от определена гледна точка целият смисъл на Земното развитие – 
към волята, чувството и мисълта на човешките същества трябва да се присъедини още 
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един елемент – а именно, Любовта.12 Троичността трябва да се превърне в четворност – 
такава е и структурата на “Медитацията на Основополагащия Камък” – три куплета с 
еднаква структура и един четвърти, различен от тях. 

Някога на Кръста имаше надпис на трите езика на античността – латински, 
гръцки и еврейски. По-късно в духовния живот на Европа възникна глаголицата, 
азбуката на славянския език, дело на св. Кирил и св. Методий. Според преданията тя е 
Боговдъхновена и получена като откровение на духовния свят. Но ние знаем, че 
славянският народ носи зародишите на шестата следатлантска културна епоха, в която 
ще се разгърне принципът на братската любов и ще обхване цялата Земя. Както към 
трите наследени от миналото проявления на човешката душа – мисъл, чувство и воля – 
се прибавя едно ново проявление – човешката любов, така и към трите 
предхристиянски азбуки – латинска, гръцка и еврейска – няколко века след Голгота се 
прибави новата азбука на народа, носещ в себе си бъдещия импулс на братската любов 
– тази азбука бе наречена глаголица, по-късно наследена от кирилицата, която се 
използва и до днес например от руския народ. 

И ако разгледаме от определена гледна точка онова, което в езотеричните 
традиции се нарича с думата Любов, ние ще установим, че то по своята същност е 
троично: От една страна, ние имаме Любовта като творческата сила на света, като 
първопричината на всяко Битие – и я свързваме със същността на Бог Отец – апостол 
Йоан ни казва, че “Бог е Любов” (1 Йоан. 4:8). И това, което стои в основата на 
сътворението на световете, е Любовта на Бог Отец – и това е първото проявление на 
Любовта в света. 

От друга страна, Любовта е също така и нещо, което свързва душите и 
Съществата – когато обичаме някого или нещо, ние се чувстваме свързани с него – и 
това е проявлението на Любовта на Бог Син. Защото Вторият Логос е свързан с 
Макрокосмоса, и силата, която поддържа единството на Макрокосмоса, която свързва 
всички Същества и светове в единство, е Любовта на Бог Син – на Земята това се 
проявява в принципа на братската любов, на любовта към ближния, която е в основата 
на всяка общност. “Обичай ближния като самия себе си” (Матей 19:19) всъщност 
означава “Обичай ближния, доколкото това си самият ти, доколкото в него живее 
Христос така, както живее в самия теб”.13 Всяка любов, която ни свързва с околния 
свят и с Макрокосмоса, е отглас от Любовта на Бог Син. 

Но ние можем да намерим и едно трето проявление на Любовта – и това 
проявление често се пренебрегва като несъществено, но всъщност то е изключително 
важно и липсата му винаги е била причина за безброй конфликти по целия свят – и това 
е Любовта като сила на познанието, като проявление на Светия Дух. В стремежа да 
опознаеш другия, да го разбереш, има не по-малко любов от това да се чувстваш 
свързан с него. В своята лекция “Любовта и нейното значение за света”14 Рудолф 
Щайнер разкрива, че едно действие е направено от чиста, искрена и безкористна любов 
само тогава, когато онзи, който го извършва, няма никаква лична полза за себе си от 
това действие. И наистина, в това да разбираме другите, да вникваме в мотивите за 
техните действия, да се стремим да опознаем техните душевни импулси – от това често 

 
12 Атис Фльори – “Посланието на Петдесятница от Коледния Конгрес през 1923 год: 
Основополагащият Камък и неговият характер на оздравяваща медитация”. 
13 Дитер Хорнеман – “Ведно със Земята диша Душата. Въведение към “Календарът на Душата” 
от Рудолф Щайнер”, Антропософско издателство “Даскалов”, 2001 год. 
14 Рудолф Щайнер – GA-143 “Изживявания в свръхсетивния свят. Трите пътя на душата към 
Христос”, лекция от 17 декември 1912 год. в Цюрих. Антропософско издателство “Даскалов”, 
2005 год. 



самите ние нямаме никаква полза, никаква лична облага. Дори напротив, така често си 
създаваме безброй трудности и неприятности, опитвайки се да разберем понякога 
толкова странните действия на хората около нас. Но именно поради това, че нямаме 
никаква полза за себе си, в това ние провяваме едно действие, продуктувано от най-
чиста любов към ближния – да го разберем, за да можем също така един ден и да му 
помогнем. Както лекарят първо преглежда пациента си и после му изписва лечение, 
така и за да помогнем на някого, ние първо трябва да го разберем, да го опознаем – и 
едва тогава бихме могли да му помогнем истински. 

Така човешката душа обхваща и трите проявления на Божествената Любов – 
стремежът към познание, стремежът към връзка с другите, стремежът към творчество. 
Тези три проявления тепърва ще се развиват и разгръщат в човешките души. И тук 
отново виждаме отражението в човека на Божието триединство – трите различни 
проявления на Любовта се съчетават и обхващат човешката душа - така троичността 
отново се превръща в единство. 

В тази връзка, в хода на историческото развитие на човечеството можем да 
различим следните три етапа: В древните предхристиянски Мистерии ние имаме 
почитането на Бог Отец като създател на целия свят – можем да кажем, че в тези 
древни Мистерии човечеството изживяваше своята Любов към Бога. По-късно, в 
Християнството, въплътеният Бог Син даде на човечеството възможността за любов 
към ближния, за любов към другите, и така позволи на човека отново да се свърже с 
духовния свят и с целия Макрокосмос. В навечерието на Етерното Пришествие на 
Христос, под формата на Антропософията, изнесена пред света от Рудолф Щайнер, 
човечеството получи и любовта като сила на познание, като път в мъдростта за 
духовния свят, като проявление на Светия Дух. И човечеството тепърва ще научава 
какво означава любовта да бъде сила на познание и източник на духовна мъдрост, и 
това ще стане чрез разбиране и обхващане на духовните истини, съдържащи се в 
съвременната духовна наука. 

Нека сега да отправим своя поглед към върховния момент на Мистерията на 
Голгота – Разпъването на Христос Исус на Голготския хълм в близост до Йерусалим. И 
в четирите Евангелия изрично е посочено, че Христос е разпънат между двама 
разбойници – единият от едната Му страна, а другият – от другата (Матей 27:38, Марко 
15:27, Лука 23:33, Йоан 19:18). Ако представим тази сцена на езика на окултната 
символика, то тя би изглеждала по следния начин: 

 
В окултен смисъл тялото на Христос, разпънато върху Кръста на Голгота, 

всъщност е пентаграмата – външният израз на това са петте рани на Христос, 
съответстващи на петте края на пентаграмата – две рани от гвоздеи на ръцете, две на 
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краката, и тръненият венец на главата. Както казахме, това изобразява външната страна 
на определени духовни факти. 

Първият от тях е, че ако заместим символите със съответстващите им числа, така 
както ги разгледахме във вчерашната лекция, ние ще получим 4 – 5 – 4. И това е 
числото на тогавашната културна епоха – четвърто планетарно състояние (Земя), пета 
земна епоха (Следатлантска) и четвърта културна епоха (Гръко-Римска).15 Така в 
първия кръст, пентаграмата и втория кръст ние имаме израз на епохата, в която се 
състоя Мистерията на Голгота във времето, отброено спрямо началото на Земната 
Еволюция. 

Друго важно нещо, което има голямо значение за нас, е следното: Вчера ние 
казахме, че пентаграмата е израз на човешкото същество като Микрокосмоса. Това, че в 
сцената на Разпятието тялото на Христос ни се представя като пентаграма ни насочва 
към един факт, добре известен от антропософските духовни-научни изследвания – че 
по времето на Разпятието, и ако трябва да бъдем още по-точни, още предната вечер, в 
Гетсиманската градина – Христос вече напълно се е инкарнирал в тялото на Исус от 
Назарет, напълно е проникнал дори физическото тяло на Исус – и това проличава в 
слабостта и несигурността, описана от евангелистите при сцената на молитвата в 
Гетсиманската градина, т.нар. “молитва за чашата” - “Отче Мой, ако е възможно, нека 
Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти” (Матей 26:39). Тогава 
Христос Исус беше изцяло превърнал Себе Си в Микрокосмос – в крайната цел на 
човешката еволюция. Христовият Аз, макрокосмическият “Аз съм” на цялата Вселена, 
беше превърнал едно човешко тяло – тялото на Исус от Назарет – в истински 
Микрокосмос, в образ на Бога и в подобие на Макрокосмоса. 

Друго важно нещо, за което ни говори тази сцена, е следното: Ние виждаме 
тялото на Христос Исус, символизирано от пентаграмата, разпънато върху Кръста на 
Голгота. От двете Му страни има разпънати “двама разбойници”. Вчера ние казахме, че 
кръстът като символ, свързан с числото четири, има отношение към четвъртия член на 
човешкото същество, към неговия Аз. Докато пентаграмата, като свързана с числото 
пет, има отношение към Духа-Себе, към петия член на човешкото същество. И в 
днешния етап от Еволюцията на Земята, в целия земен цикъл, задачата на човечеството 
се състои в това чрез своя Аз да превърне своето астрално тяло в Дух-Себе. 

В началото на земния период Елохимите, Духовете на Формата, дариха на 
човека субстанцията на неговия Аз – и оттогава той работи с този Аз върху трите по-
низши тела, върху своето физическо, етерно и астрално тяло, за да ги превърне в 
духовни същности – в Дух-Себе, Дух-Живот и Човек-Дух. В настоящото въплъщение 
на нашата планета, или земния цикъл, особено важна е работата на Аза върху 
астралното тяло и преобразуването му в Дух-Себе. С това е свързана също и известна 
промяна в съзнанието на човешките същества. Ние вчера споменахме, че в своя Аз 
човекът се чувства напълно самостоятелен спрямо духовния свят, напълно откъснат от 
духовния свят. В хода на Еволюцията това бе постигнато чрез влиянието на 
луциферическите и ариманическите същества в човешките души, пълното откъсване от 
Духа бе цената на човешката свобода. 

Така противодействащите Духове завладяха една част от човешкия Аз, и я 
насочиха надолу, към трите по-низши тела. Тази част можем да наречем “Низш Аз” на 
човека, Азът, който е свързан с телесната същност на човешкото същество. Останалата 
част на Аза, която запази своята първична чистота и остана свързана с по-висшите тела, 

 
15 За подобно отброяване на епохите Рудолф Щайнер говори в GA-104 “Апокалипсисът на 
Йоан”, лекция от 27 юни 1908 год. в Нюрнберг, Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 
год. 



и особено с Духа-Себе, или по-точно с неговите зародиши, можем да наречем “Висш 
Аз” на човешкото същество. В Аза, или в низшия Аз, човекът се чувства напълно 
откъснат от своята духовна прародина, докато във Висшия Аз, или можем да кажем 
още в Духа-Себе, той пак изживява себе си като самостоятелно същество, но е напълно 
съзнателен за истината, че е свързан с целия Макрокосмоса, с целия свят. 

И промяната, която постепенно ще настъпва в хода на човешкото развитие, е 
свързана с прехода от низшия към висшия Аз, или с други думи, от съзнание на Аза 
към съзнание за Духа-Себе. Низшият Аз все повече ще остава на заден план и напред 
ще излиза съзнанието за Духа-Себе и за духовния свят. Но човечеството тепърва 
започва този път на развитие, той ще продължи до края на земния цикъл. Днес 
човечеството е, така да се каже, разпънато между обикновения, низшия Аз, и духовния, 
висшия Аз. То се стреми към Духа-Себе, но Азът постоянно го дърпа надолу към 
тленното. 

И нека сега се върнем на сцената на Разпятието. Тялото на Христос Исус, 
представено от пентаграмата, е разпънато върху кръста на Голгота. Пентаграмата 
символизира Духа-Себе, кръстът символизира Аза, земния Аз. Духът-Себе сякаш е 
разпънат върху Аза, точно в смисъла, в който ние описахме това малко по-горе – 
човекът е разпънат между своето обикновено земно съзнание (низшия Аз, означен от 
кръста) и порива към духовното съзнание (Духа-Себе, означен от пентаграмата). От 
друга страна, кръстът сякаш остава на заден план, а на преден излиза тялото на Христос 
– пентаграмата. Което ни показва, че в хода на Еволюцията Земният Аз ще бъде 
превъзмогнат, преодолян, и хората ще се издигнат до съзнание за своя Дух-Себе. 

Действително, още един израз на това е факта, че човешкото тяло има формата 
на кръст, но също така то може да заеме формата и на пентаграма. Сякаш човешкото 
тяло е едновременно кръст и пентаграма – защото човекът се намира точно в прехода 
между низшия и висшия Аз, между Аза и Духа-Себе. Именно тази форма на човешкото 
тяло изобщо позволи съчетаването на пентаграмата и кръста в Разпятието на Голгота. 
Четиринадесет века по-късно, в зората на епохата на съзнателната душа, Леонардо да 
Винчи изрази това в следната схема: 

 
Когато е във формата на кръст, човешкото тяло е нарисувано заградено от 

квадрат, отново символизиращ числото четири и свързания с него Аз. Но когато е във 
формата на пентаграма, то е оградено от кръг – израз на Божествения свят и на 
вечността, към които ни отвежда съзнанието в Духа-Себе. И е забележително, че двете 
фигури са еднакви в областта на главата и на тялото, но се различават в положението на 
крайниците. Главата е носител на мисленето и на сетивната душа, средната част на 
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тялото – на чувствата и на разсъдъчната душа, а крайниците – на волята и на 
съзнателната душа. По-времето на Леонардо на Винчи, в началото на XIV век, 
човечеството навлезе в епохата на съзнателната душа, характеризираща се с нуждата от 
волево усилие в търсенето на духовния свят. И в тази схема е представено още и 
раздвижването на човешките крайници, или с други думи, съзнателната воля в 
духовното развитие. Приблизително по това време се състои и Посвещението на 
Християн Розенкройц и свързаното с него основаване на християн-розенкройцерския 
път на Посвещение, който е именно пътят на волята, за разлика от йога – пътят на 
мисленето и мистично-християнския път – пътят на чувствата. 

Но има и още един, трети израз на тази дълбока окултна истина за прехода от 
Аза към Духа-Себе, които предстои на човечеството – според някои източници след 
Своята Смърт Христос е прободен между четвъртото и петото ребро16 – което отново 
ни води към значението на числата четири и пет, на кръста и пентаграмата, на Аза и 
Духа-Себе. 

Ние трябва да обърнем сериозно внимание на следния момент, защото той е 
изключително важен. Христос Исус е разпънат на кръста на Голгота с пет рани. След 
като това Той издъхва, т.е. след Неговата смърт, Той е прободен от римски войник с 
копие в ребрата (Йоан 19:30-34), т.е. нанесена Му е шеста рана. Ние имаме първо пет 
рани, след това Христовата смърт, и след това нанасянето на шеста рана. Какво 
означава всичко това? 

Ние вече видяхме, че петте рани са свързани с числото пет, с пентаграмата и с 
Микрокосмоса. По подобен начин, шестата рана е свързана с числото шест и с 
хексаграмата, шестлъчевата звезда, която е също така и символ на Макрокосмоса. Ако 
петата рана ни представяше Христос въплътен в тялото на Исус като едно човешко 
същество, като Микрокосмос, то шестата рана ни Го представя като Макрокосмос, като 
Космическо Същество. 

Ние знаем от Духовната Наука17, че едно от нещата, които прави Христос със 
Своята жертва на Голгота, е да спаси връзките между Микро- и Макрокосмоса, да 
предпрази човечеството от безвъзвратното му откъсване от духовния свят под 
влиянието на Луцифер и Ариман. Без тази жертва преходът от Аза към Духа-Себе, 
който бе описан по-горе, не би могъл да се осъществи по никакъв начин – и човекът би 
загубил всяка надежда за своята по-нататъшна еволюция. И смъртта на Христос стои по 
средата между петте рани и шестата рана, между Микро- и Макрокосмоса. Защото 
именно Христовата саможертва се явява спасителната връзка между човешкото 
същество и духовния свят. 

С това е свързано и още едно нещо, касаещо човешкия Аз. В предхристиянските 
времена, сравнително скоро след своята смърт, човекът загубваше своето Аз съзнание. 
След смъртта съзнанието на човека потъваше в мрак, в без-Азовост - точно както днес 
по време на дълбок сън ние не осъзнаваме своя Аз, макар че той съществува, така и 
след смъртта предхристиянските хора загубваха съзнанието за своя Аз скоро след 
своята смърт, скоро след преминаването на прага на смъртта. Те живееха тук на Земята, 
но след смъртта от този земен живот, от Аз-съзнанието на този земен живот, не 
оставаше почти нищо. Това е особено силно изразено в будисткия светоглед, според 
който това, което преминава от един живот в друг, не е нищо повече от кармични 
закономерности. Според будизма нищо от земния Аз на човека не преминава в неговата 

 
16 Тревър Рейвънскрофт – “Копието на съдбата”, гл. “Пролог. Раждането на една легенда”, 
Издателска къща “Хермес”, 2004 год. 
17 Рудолф Щайнер – GA-131 “От Исус към Христос”, лекция от 13 октомври 1911 год. в 
Карлсруе, Антропософско издателство “Даскалов”, 1999 год. 
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следващата инкарнация, а преминават само кармичните последствия от делата на този 
човек.18 Отглас от това може да бъде намерен в е Евангелията в думите “Бог не е Бог на 
мъртви, а на живи” (Матей 22:32). 

С други думи, след своята смърт човешкият Аз не преминаваше в духовния свят. 
Той живееше тук на Земята като Микрокосмос, но след смъртта си не можеше да 
намери съзнателно своя път в Макрокосмоса. Той нямаше силата да запази своето 
съзнание, навлизайки в духовния Космос. Но какво се случи на Мистерията на Голгота 
– как Христовото Същество премина прага на смъртта? 

То го премина по един съвсем различен начин спрямо всички останали човешки 
същества преди това. Поради факта, че беше всъщност самият въплътен на Земята 
космически Аз-принцип, Христос премина през прага на смъртта в пълно съзнание, 
запазвайки напълно своето Аз-съзнание. И това бе изключително важно за цялото по-
нататъшно развитие на човечеството. За пръв път на Голгота едно човешко същество - 
защото Христос премина през смъртта именно като едно човешко същество - премина 
напълно съзнантелно през прага на смъртта и запази напълно своето Аз-съзнание. 
Бихме могли да кажем, че за пръв път един “човешки Аз” се завърна съзнателно в 
духовния свят, при Боговете. И оттогава, с помощта на Христовата сила, всеки човек 
може да направи онова, което направи самият Христос след Своята смърт на Голгота – 
да запази своето Аз-съзнание след смъртта.19

По този начин Христовата Смърт застава пред нас като преход от земното 
съзнание, символизирано от пентаграмата, към космическото съзнание, символизирано 
от хексаграмата, шестлъчевата звезда. Или с други думи, Смъртта на Христос е преход 
на Аза от Микро- към Макрокосмоса, при това – и което е най-важното - в пълно 
съзнание. Ако вместо Христос имахме разпънат на Кръста един обикновен човек, т.е. 
не едно Божествено Същество, бихме могли да кажем, че този земен човек никога 
нямаше да получи шеста рана, никога не би могъл сам да пренесе своето Аз-съзнание в 
духовния свят след смъртта. Което отново ни показва, че онова Същество, което беше 
разпънато на Кръста на Голгота, е много повече от който и да е земен човек, и че всеки 
опит да се представя Христос не като въплътения на Земята Бог, а като един обикновен 
земен човек, показва само и единствено крайно неразбиране и невежество по 
отношение на Мистерията на Голгота. 

Но този факт, които току-що описахме, т.е. запазването на Аз-съзнанието след 
смъртта благодарение на Христовата саможертва, ние можем да опишем и с помощта 
на следното сравнение: през деня човекът е буден тук на Земята, доколкото Азът и 
астралното му тяло са въплътени в етерното и физическото тяло. С други думи, през 
деня, на светло, човекът не просто възриема слънчевата светлина, не просто вижда 
светлината на деня – той още изживява и светлината на своето самосъзнание в процеса 
на будност и на съзнателна дейност. Но вечерта, като човекът заспи, Азът и астралното 
тяло напускат етерното и физическото и човекът губи своето съзнание. Тогава не само 
околният свят е потънал в тъмнината на нощта, тогава и самосъзнанието потъва в мрак, 
в без-Азовост. Както се редуват светлината на деня и мракът на нощта, така се редуват 
и периодите на будност и сън, на самосъзнание и безсъзнание. 

Но така се редуват и периодите на земния живот и на живота след смъртта в 
духовния свят. И нещо подобно се случваше и с пред-християнските хора – на Земята 

 
18 Рудолф Щайнер – GA-131 “От Исус към Христос”, лекция от 9 октомври 1911 год. в 
Карлсруе, Антропософско издателство “Даскалов”, 1999 год. 
19 Въпросът за Аз-съзнанието и неговата съдба след смъртта е разгледан подробно от Рудолф 
Щайнер в GA-25 “Философия, космология и религия”, осма и десета лекция. Нередактиран 
превод е наличен в антропософските библиотеки. 
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те изживяваха светлината на самосъзнанието, на своето Аз-съзнание, а след смъртта 
потъваха в мрака на без-Азовостта, бихме могли да кажем, в мрака на нощта. И за 
всичко това ни говорят следните стихове от Медитацията на Основополагащия Камък: 

“Нощният мрак беше преодолян 
Ясна дневна светлина 

засия в човешките души” 
Нощният мрак, който беше преодолян, е точно мрака на безсъзнанието след 

смъртта, мракът, причинен от загубата на Аза. А ясната дневна светлина е светлината 
на Аз-съзнанието, запазено в духовния свят след поредния земен живот. 

В Евангелията всичко това е описано символично в разказа за това как в 
момента на Христовата Смърт завесата на Соломоновия храм в Йерусалим се раздира 
на две.20 Онова, което преди това е било потънало в мрак зад завесата на храма, излиза 
наяве и бива огряно от слънчевата светлина – светлината на Христос-Слънце озарява 
човешкия Аз след смъртта. 

По този начин, съзерцавайки Христовата Смърт на Кръста на Голгота, пред нас 
се изправя истинската, дълбоката същност на смъртта – смъртта като преход от Микро- 
към Макрокосмоса, от земното към духовното съзнание. Смъртта застава пред нас като 
една врата по пътя на духовното развитие. Всъщност в превод от арамейски Голгота 
означава “череп”. От духовната наука ние добре знаем, че именно главата е онази част 
в човешкия организъм, в която проникват най-мощно силите на смъртта. Може да се 
каже, че ние умираме именно в главата, в своята глава ние носим силите на смъртта.21 
Едно от най-ярките доказателства за това е факта, че невроните, нашите мозъчни 
клетки, не се делят и не се възстановяват – те само се развиват и накрая умират. Ние се 
раждаме с точно толкова мозъчни клетки, с колкото и умираме. 

И с пълно право можем да кажем, че Мистерията на Голгота всъщност е една 
Мистерия на Смъртта – на смъртта като преход на съзнанието от Микро- към 
Макрокосмоса. Това е едно от нещата, които стоят в най-дълбоката същност на 
Мистерията на Голгота. Да преминем през смъртта, да умрем, означава в своето 
съзнание да направим преход от земния към духовния свят. В розенкройцерска мъдрост 
“In Christo Morimur” е изразено точно това – да умрем в Христос означава да повторим 
за себе си Мистерията на Голгота като едно вътрешно Разпятие, и да преминем от 
тленното тяло към вечността. 

От тази гледна точка, целта на онези духовни сили, които ние наричаме 
ариманически, е да разрушат връзките между Микро- и Макрокосмоса и, така да се 
каже, да блокират този преход, който трябва да направи отделният човек след смъртта, 
а човечеството – като цяло в своето развитие. Ариман се стреми да ни попречи да 
преминем прага на духовния свят, така че човешката душа да бъде окована и да не 
може да намери своя път след смъртта. И в навечерието на Мистерията на Голгота 
съществуваше опасност това да се случи с всички човешки души. Ариманическите 
същества ни приковават към Земята, дърпайки ни надолу, и оковавайки ни в тленното 
тяло, така че да не можем да преминем в духовния свят след смъртта. В по-широк 
смисъл тези същества се стремят към това и като цяло в земната еволюция – 
човечеството никога да не напусне физическата Земя и да се обвърже завинаги с нея, а 
самата Земя никога да не премине в Бъдещия Юпитер. 

И така както смъртта се явява пред нас като преход от Микро- към 
Макрокосмоса, така ние можем да разгледаме и раждането като огледалния процес, 

 
20 Матей 27:51, Марко 15:38, Лука 23:45 
21 Рудолф Щайнер - GA-25 “Философия, космология и религия”, девета лекция. Нередактиран 
превод е наличен в антропософските библиотеки. 
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като прехода на човешката душа от духовния свят към земното съзнание, от Макро- 
към Микрокосмоса. Раждането и смъртта са двата прехода, които човешката душа 
извършва ритмично в хода на своите прераждания, преходите от Космоса към Земята, 
или от земния към духовния свят. 

И както като цяло за човечеството Мистерията на Голгота е Мистерия на 
Смъртта, така и Грехопадението е една Мистерия на Раждането – раждането като 
преход от макрокосмическото съзнание, което са имали човешките същества дотогава, 
към микрокосмическото съзнание, породено от все по-дълбокото навлизане в 
материята, причинено от влиянието на луциферическите сили. Грехопадението беше 
раждането на земното съзнание като еволюционна необходимост, а Мистерията на 
Голгота – неговата смърт като необходимост за бъдещото развитие.  

И както ариманическите сили работят в насока на това да не ни позволят да 
направим прехода, свързан със смъртта, така и луциферическите сили също се стремят 
да попречат на човека да изживее истински своето земно, микрокосмическо съзнание. 
Луцифер се стреми да задържи човека горе, в духовния свят, и да не му позволи да 
навлезе достатъчно в земния свят. Затова понякога казваме, че луциферическите сили 
пораждат празна фантазия, мечтателство, отнесеност – те пораждат бягство от земната 
реалност, бягство от земния свят. И всичко води до това човекът да се откаже от 
плодовете на своята инкарнация и от всичко, което е придобил на Земята. Както 
Ариман се стреми да ни ограничи в една-единствена инкарнация, така и Луцифер се 
стреми да ни накара друго – изобщо да се откажем от плодовете на своите въплъщения, 
бягайки в една измислена реалност, породена от самия него. Ако Ариман иска да ни 
ограничи в Микрокосмоса и да не ни позволи да преминем в Макрокосмоса, то 
Луцифер прави точно обратното – задържа ни в Макрокосмоса, за да не изживеем 
напълно себе си като Микрокосмос. 

И ако обърнем своя поглед към огледалния процес на Разпятието, а именно 
Кръщението на река Йордан и последвалото веднага след това изкушение в пустинята, 
ние ще открием следното: Какво е първото изкушение, през които преминава Христос 
Исус тогава? Според Евангелията изкушението е “Ако си Син Божий, направи 
камъните на хляб” (Матей 4:3, Лука 4:4). Какво означава това? Всеки човек има нужда 
от храна, за да поддържа своя физически живот, своето физическо тяло. В съвременния 
етап на земната еволюция храната е неразривно свързана със земния живот. И как 
изкушават Христос Исус тъмните духове? Ние можем да използваме приблизително 
следните думи: “Ти си Син Божий, Ти няма нужда да се храниш като обикновен човек. 
Използвай божествената Си сила и се храни като Бог, а не като земен човек. Бъди Бог, 
не бъди човек!” – с тези думи приблизително луциферическите духове изкушаваха 
Христовото Същество. Те се стремяха да Го задържат в духовния свят, в 
Макрокосмоса, и да не Му позволят напълно да се инкарнира в тялото на Исус от 
Назарет и да го превърне в Микрокосмос. Те искаха Той да си остане един Бог, и да не 
се въплъти напълно като едно човешко същество.22

Когато вникваме в тези закономерности, свързани с Мистерията на Голгота, ние 
се докосваме до едно нещо, което от друга страна ние можем да познаем и от своя 

 
22 В посочената сцена се разглеждат описанията, дадени в Евангелията на въпросното 
изкушение, и от тази гледна точка то наистина има луциферически характер. Самото 
изкушение обаче, като историческо събитие, има ариманически характер, и това е описано от 
Рудолф Щайнер в GA-148 “Петото Евангелие”, лекция от 6 октомври 1913 год. в Кристияния 
(Антропософско издателство “Даскалов”, 1997 год.). Това е така, защото има известна разлика 
между историческия живот на Христос Исус и неговите описания, направени в Евангелията. За 
тази разлика Рудолф Щайнер споменава в GA-8 “Християнството като мистичен факт”, гл. 
“Евангелията” (Антропософско издателство “Даскалов”, 1994 год.). 
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собствен житейски опит. Когато сме изправени пред криза в своя живот, когато 
изживяваме голямо страдание, ако не потънем в душевната болка и успеем да запазим 
известна съзнателност, известен фин усет за своя собствен душевен живот, ние можем 
да усетим следното: В такива дълбоки моменти на самота и болка в нашата душа може 
да изплува едно нежно чувство – обикновено то е изключително фино и незабележимо 
– и това, колкото и странно да звучи на пръв поглед, е едно чувство на красота, на 
хармония. Тогава ние чувстваме, че в болката и в страданието на нашата душа има една 
безкрайна красота и хармония, има нещо прекрасно в това, че можем да изживеем това 
вътрешно чувство. 

Така ние можем напълно конкретно, в своя собствен живот, да почувстваме тази 
тайнствена връзка, която съществува между страданието и красотата. Тази връзка може 
да бъде изживяна също така и в много художествени произведения, например в 
приказките на Оскар Уайлд, или в музикални творби като “Лунната соната” на Бетовен. 
В тях ние със сърцето си можем да почувстваме не само тъгата и страданието, които те 
съдържат, и също така и безкрайната красота, породена от това страдание. 

И това е така, защото красотата и страданието имат отношение към божествения 
принцип на Бог Син от Светата Троица. Красотата и страданието са неразривно 
свързани като две противоположности, породени от Втория Логос. Светлата страна ние 
наричаме красота; тъмната страна – болка, страдание. Но те са двете половини на едно 
цяло, и ние имам този факт изразен в това, че Разпятието на Христос Исус, 
историческият израз на най-голямото страдание, изживяно някога тук на Земята, се 
състоя в петък – а според астрологията това е денят на Венера, древногръцката богиня 
на красотата. Най-голямото страдание бе изживяно в деня на красотата – което отново 
ни отвежда към дълбоките мирови сили, действащи в земния свят, и към безкрайната 
дълбочина и красота на Мистерията на Голгота. Докато нейната дълбочина ние можем 
да разберем със своето мислене, то за нейната красота това не е достатъчно, даже 
изобщо не е достатъчно - защото тя може да бъде изживяна само и единствено в 
сърцата, проникнати от любов.23

И когато подхождаме към Мистерията на Голгота по този начин, със своите 
сърца, ние постепенно можем да усетим нещо, което прониква в цялата Антропософия, 
в цялата съвременна духовна наука – и то е, че Антропософията не просто мъдрост, 
Антропософията е също така и красота. Когато се удивляваме на безкрайната мирова 
мъдрост, ние можем да почувстваме и нейната красота. Към мъдростта на Светия Дух 
ние можем да прибавим красотата на Сина, а след това, когато проникнем и своята воля 
с антропософските принципи, към тях се прибавя и силата на Отеца. Така ние имам три 
степени в приемането на духовната наука - разбиране, изживяване, приложение, 
съответстващи на Светия Дух, на Бог Син и на Бог Отец. Ние никога не трябва да 
ограничаваме Антропософията просто като една теория само в сферата на мисленето. 
Тя трябва да изпълни нашите сърца и да проникне в нашата воля – дарявайки ни освен 
с мъдрост също така и с чувството за красота и с реалната сила на проникнатата от 
Духа воля. 

Нека сега се насочим към една забележителна лекция на Рудолф Щайнер24, в 
която той говори за това, че нашата любов “е плащането на дълга за нашето 
съществуване”. Тук ще се опитаме да се докоснем до значението на тези думи във 

 
23 За това Рудолф Щайнер говори в GA-114 “Евангелието на Лука”, лекция от 22 септември 
1909 год. в Базел, Антропософско издателство “Даскалов”, 1995 год. 
24 Рудолф Щайнер – GA-143 “Изживявания в свръхсетивния свят. Трите пътя на душата към 
Христос”, лекция от 17 декември 1912 год. в Цюрих, Антропософско издателство “Даскалов”, 
2005 год. 



 
 

29

                                                

връзка с Мистерията на Голгота. За да направим това, нека първо си припомним, че 
слизайки на Земята, Хриството Същество оставя Своя Човек-Дух на Слънцето - вчера 
ние говорихме за значението на Човека-Дух като седми принцип на човешкото 
същество и като отражение на Бог Отец в собствената ни духовна същност. 

И на Земята, за трите години, в които живя в тялото на Исус от Назарет, 
Христовото Същество преобразува неговото физическо тяло в нов Човек-Дух, изграден 
тук на Земята. Преди да слезе в земния свят Христос имаше своя космически Човек-
Дух, след това Той го изостави и на Земята го изгради отново, като преобразуваното 
физическо тяло на Исус от Назарет. И този Човек-Дух, изграден на Земята, беше 
изпълнен с Любов, с най-висшата Любов, която може да изпита едно човешко същество 
към своя Създател. В тази духовна същност Христос отпечата цялата Си човешка 
Любов към Своя Отец, любовта на човека като “дълга за нашето съществуване”. 

Но какво се случи с този Човек-Дух при Христовата Смърт? За това ние трябва 
да се обърнем към последните думи, който Христос Исус произнесе на Кръста. Според 
Евангелието на Лука тези думи са следните: “Отче! В Твоите ръце предавам Духа Си.” 
(Лука 23:46). Духът, който предаде Христос на Своя Отец, е именно този Човек-Дух, 
който ние току-що описахме. Христос върна на нашия Създател онова, което Му 
принадлежи – Човекът-Дух, Неговото отражение в човешкото същество, изпълнен от 
най-висша и чиста човешка Любов – Любовта, за която Йоан каза, че е самата същност 
на Бога (1 Йоан. 4:8). С този величествен пример Христос ни показа как да изплатим 
“дълга за своето съществуване”. 

Защото какво означава това, какво означава да изплатим този дълг? Това 
означава да се превърнем в това, за което сме създадени, да изпълним своята мисия и да 
осъществим съдбата, която ни е определил нашият Създател. Да изпълним смисъла, 
който Той е вложил в нашето битие – ето това означава да изплатим дълга за нашето 
съществуване. Ние дължим на Бога само и единствено това, да следваме пътя, който 
Той ни е определил. И крайната цел на този път е човечеството да се превърне в 
Десетата Йерархия, в Йерархията на Любовта и Свободата.25 А за това е нужно да 
проникнем себе си със силата на Любовта така, както Христос направи това през трите 
години, в които живя на Земята като човек тук, всред всички нас. 

Така Мистерията на Голгота застава пред нас в своя троичен смисъл – от една 
страна, тя има значение за нас като човешки същества, има значение за човечеството и 
за Земята като цяло. Това съответства на Микрокосмоса и на Светия Дух. От друга 
страна, тя има своя смисъл за целия духовен свят и за целия Макрокосмос.26 Този 
смисъл е свързан с Макрокосмоса и със Сина. И накрая, тя има значение и за самата 
Божествена Същност, за Бог Отец – така както ние се опитахме да се докоснем до това. 
Така, в троичния смисъл на Мистерията на Голгота, ние виждаме отново нейното 
величие като единствено събитие в цялото Земно и Мирово Битие – имащо значение за 
човека, за Космоса и за Бога. И нека този дълбок смисъл живее в нашите сърца и ги 
озарява винаги, когато те имат нужда от сила и подкрепа, за да изпълнят своята мисия в 
името на целия свят – т.е. да платят “дълга за своето съществуване”. 

 
25 Рудолф Щайнер – GA-110 “Духовните Йерархии”, лекция от 18 април 1909 год. (вечер) в 
Дюселдорф, Антропософско издателство “Даскалов”, 1999 год. 
26 Виж Радослав Радев – “Настоящето в светлината на миналото. Окултните причини за 
съвременния свят” (лекция от 10 март 2004 год.) и “Символът на Космическия Кръст. От 
Разпятието Христово до Антропософията” (лекция от 5 май 2004 год.). 
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Трета лекция 

Скъпи приятели, когато навлизаме в дълбините на духовната наука, ние рано 
или късно се сблъскваме с един въпрос, и мисля, че рано или късно той се изправя пред 
всеки един от нас като една голяма загадка – и това е въпросът за свободната воля и за 
Кармата. Доколко ние сме свободни в своите действия, и доколко сме подвластни на 
онова, което обикновено наричаме с думата съдба, или според източните традиции, 
Карма? И нещо повече, доколко човешкото развитие като цяло е насочено в определени 
граници, и може ли човекът – чрез своята свободна воля – да промени това развитие в 
една или друга насока? Не е ли вярно, че със своята свобода човешкото същество може 
да се отклони от пътя, предначертан за него от духовния свят? И какво ще се случи 
тогава? 

За да стигнем до някакво разрешение на този въпрос, ние трябва да определим 
три принципа, три вида сили, които действат в света. От една страна, ние имаме 
свободата, духовната свобода, която е целта и смисъла на човешкото същество. В 
предишните лекции ние вече разгледахме връзката между човешкото същество като 
Микрокосмос и Третия Логос, или Светия Дух в християнските традиции. И ние 
разбрахме, че именно Светият Дух е водачът на човечеството по пътя към неговата 
духовна свобода. Възможността да приемем свободно Христовия Импулс ние, 
човеците, дължим именно на Светия Дух – и точно в това се състои Мистерията на 
Петдесятница.27

Защото ние можем да се запитаме – добре, след като Христовото Същество 
възкръсна от мъртвите и от тогава живее в дълбините на всяка човешка душа като нейн 
Висш Аз, защо тогава ние днес – като човешки души – нямаме съзнание за това, защо 
изобщо не чувстваме Христос в себе си? Този факт – по един тайнствен начин – е 
свързан с онова събитие, което в Новия Завет е описано като Възнесение, като 
възнасяне на Христос на небето (Лука 24:51, Деяния 1:9). Възнасянето на Христос 
всъщност означава, че Той преминава в духовна сфера, недостъпна за човешкото 
съзнание, отива там, където хората – в обикновения си живот – няма да имат съзнание 
за Него. Но защо бе необходимо всичко това? Не можеше ли Христос да остане в 
човешките души така, че те да чувстват ясно присъствието Му по време на целия си 
земен живот? 

Истината е, че това можеше да се случи – но тогава човешката свобода щеше да 
бъде нарушена, защото хората нямаше да имат възможността свободно – т.е. със своите 
собствени и съзнателни усилия – да се издигат до Христос. И все пак, те имаха нужда 
от водач, от Учител, който да ги води към Христос, защото сами те не можеха да Го 
намерят, те не знаеха къде да Го търсят. Затова след Възнесението настъпи 
Петдесятница – кръщението на апостолите със Светия Дух (Деяния 2:1-4). От тогава 
Той щеше да води хората към Христос, но така, че напълно да запазва тяхната 
собствена свобода.28

И наистина, в нашата съвременност именно в духовното познание, в изучаването 
на мъдростта за духовния свят, човекът може да следва Светия Дух – в пълна свобода – 

 
27 Рудолф Щайнер – GA-93 “Легендата за Храма. Свободното масонство и сродни окултни 
движения”, лекция от 23 май 1906 год. (Петдесятница) в Берлин. Нередактиран превод е 
наличен в антропософските библиотеки. 
28 Рудолф Щайнер – GA-214 “Мистерията на Троицата. Човекът и неговото отношение към 
духовния свят в хода на времето”, лекция от 30 юли 1922 год. в Дорнах. Нередактиран превод е 
наличен в антропософските библиотеки. 
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по своя съзнателен път към Христос. Защото антропософският път на познание – освен 
в изучаването на истините на духовната наука – започва също така и с преклонение 
пред истината и познанието29 – а смирението и преклонението са добродетели, 
свързани именно със Светия Дух. От тази гледна точка бихме могли да кажем, че 
съвременният път на Посвещение започва със Светия Дух и завършва със срещата с 
Големия Пазач на Прага, в образа на когото можем да разпознаем отражение на самото 
Христово Същество. Така пътят на Посвещение всъщност е път от Светия Дух до 
Христос. 

Но от духовната наука ние знаем също така и за онзи път, който бе извървян в 
началото на новата ера – пътят на въплъщението на Христовото Същество в тялото на 
Исус от Назарет, което ние можем да опишем и като пътя от Исус към Христос. Но 
раждането на Исус е тясно свързано със Светия Дух – едно от преданията, които ни 
говорят за това, е преданието за “непорочното зачатие” на Мария, майката на Исус, от 
Светия Дух.30 Друго важно събитие, свързано с тази дълбока истина и записано в 
Евангелията, е Благовещението, известяването на Дева Мария от Архангел Габриел 
(Лука 1:26-28). В езотеричните традиции Габриел е Архангелът на Луната, планетата в 
нашата Слънчева система, която в известен смисъл носи част от наследството на 
Старата Луна, предишното планетарно състояние на Земята, а на Старата Луна 
доминиращ е принципът на Светия Дух – така както на Старото Слънце водещ е 
принципът на Сина, а на Стария Сатурн – този на Отеца. Така ние откриваме една 
тайнствена връзка между Исус от Назарет и Светия Дух. Тази връзка е отразена още и в 
мотото на Християнската Общност: “Раждането на Исус на Земята е едно действие на 
Светия Дух, Който – за да излекува духовно човечеството от греховете на плътта – 
подготви сина на Мария като обвивка на Христос”.31

Така пред нас се изправят от една страна пътят от Исус към Христос, пътят на 
въплъщението на Земята на Христовото Същество в началото на новата ера, и пътят на 
съвременното християнско Посвещение - от друга, т.е. пътят на ученика от Светия Дух 
до Христос. И както вече отбелязахме, съществува тясна връзка между Исус от Назарет 
– като най-развитата за времето си човешка душа – и Светия Дух, отразяващ Себе Си в 
принципа на Микрокосмоса – и съответно в човешкото същество. Вземайки в предвид 
всичко това, ние можем да кажем следното: животът на Исус от Назарет до 
Кръщението на река Йордан, т.е. до въплъщението на Космическия Христос в неговото 
тяло, е висш първообраз на християнския път на Посвещение – започващ със 
смирението и преклонението и завършващ с пълно проникване на собствения Аз с 
Христовия Аз – “Не Аз, а Христос в мен” (Галатяни 2:20).32  

И този път на Посвещение, воден от Светия Дух, е още път към човешката 
свобода – в “Медитацията на Основополагащия Камък” това е изразено в думите: 

“На собствения Аз 
за свободна воля 

 
29 Рудолф Щайнер – GA-10 “Как се постигат познания за висшите светове”, гл. “Условия”, 
Антропософско издателство “Даскалов”, 1994 год. 
Също и Рудолф Щайнер - GA-92 “Езотерична Космология”, лекция от 1 юни 1906 год. в Париж. 
Непубликуван превод може да бъде намерен в антропософските библиотеки. 
30 Рудолф Щайнер – GA-123 “Евангелието на Матей”, лекция от 4 септември 1910 год. в Берн, 
Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 год. 
31 Дитер Хорнеман – “Общност на християни”, Антропософско издателство “Даскалов”, 1998 
год. 
32 “От Исус към Христос” е също така заглавието на един от важните лекционни цикли на 
Рудолф Щайнер – GA-131 “От Исус към Христос”, десет лекции изнесени в Карлсруе от 4 до 14 
октомври 1911 год., Антропософско издателство “Даскалов”, 1999 год. 
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даряват” 
- намиращи се в третия куплет, посветен на Светия Дух като Трети Логос. С това 

ние накратко изяснихме дълбоката връзка между човешката свобода и Светия Дух, 
проявяващ Себе Си в Микрокосмоса. 

Другият принцип, който властва в земния свят, и на който ние трябва да 
обърнем внимание, е принципът на Кармата - както на кармичната равносметката за 
нашите собствени дела, така и на Кармата на цялото земно развитие. И ние можем да 
кажем, че ако свободата е свързана с принципа на Третия Логос (Светия Дух), то 
Кармата е свързана с Втория Логос, или Синът от Светата Троица. Ние знаем от 
духовната наука, че в Макрокосмоса ние не можем да говорим за свобода – нито при 
висшите Йерархии, нито при противодействащите сили ние откриваме духовната 
свобода, която имаме в човешкото същество.33 Бихме могли да кажем, че от определена 
гледна точка всичко в Макрокосмоса е подвластно на законите на Кармата, и това е 
прекрасно изразено в древногръцката митология, според която на съдбата са 
подвластни дори и самите Богове на Олимп. 

Връзката между Бог Син от Светата Троица и Кармата е изразена също така и в 
древноиндийските традиции, според които Вишну – второто лице на индийската 
Триада от върховни божества – посредством законът на Кармата поддържда 
равновесието в света. Ние вече говорихме за проявлението на Бог Син в Макрокосмоса 
– който съществува само благодарение на Него, и бива поддържан от Него в равновесие 
посредством кармичните закони. 

В “Медитацията на Основополагащия Камък” това е изразено в думите: 
“Христовата воля властвува в околния свят” 

- така, както Кармата властва в Макрокосмоса. Но е важно да отбележим, че 
единственото напълно свободно дело в земната еволюция досега бе Мистерията на 
Голгота – която бе акт на саможертва от страна на Христовото Същество, предприет в 
пълна свобода - и той се състоя именно на Земята, всред човешките същества на 
физически план, а не в духовния свят. 

И ако със Светия Дух ние свързахме индивидуалния път на Посвещение на 
човека – доколкото всеки човек в зародиш е един Микрокосмос – то всичко, което 
касае общността, като част от Макрокосмоса, е свързано с Бог Син. За това ни 
свидетелстват думите: “Там, където са събрани двама или трима в Моето име, там съм 
и Аз измежду тях.” (Матей 18:20). 

Така ние видяхме, че свободата е свързана с принципа на Светия Дух, а Кармата 
– като закон за причината и следствието – с принципа на Сина, на Бог Син. Но кое е 
това, което съгласува тези два принципа така, че те да не влизат в противоречие и да 
може човешката свобода да води до изпълнението на Кармата – според думите на 
Рудолф Щайнер, че “най-голямата свобода е налице тогава, когато човек върши това, 
което е световно-исторически необходимо”34, т.е. когато изпълнява законите на 
Кармата? Как истинската духовна свобода отвежда човека не до нарушаване на 
кармичните закони, а напротив, до тяхното изпълнение – “Не да наруша закона съм 
дошъл, а да изпълня.” (Матей 5:17)? 

Тук ние се докосваме до една дълбока истина – както Светият Дух е свързан със 
свободата, а Бог Син – с Кармата, така и Бог Отец ние можем да отнесем към една сила, 

 
33 Рудолф Щайнер – GA-110 “Духовните Йерархии и тяхното отражение във видимия свят. 
Зодиак, планети, Космос”, лекция от 18 април 1909 год. (вечер) в Дюселдорф, Антропософско 
издателство “Даскалов”, 1999 год. 
34 Рудолф Щайнер – “Необходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия”, 
лекция от 1 февруари 1916 год. в Берлин. 



която бихме могли да наречем с думата “Провидение”. Бихме могли да използваме 
също така и думата “съдба”, но само с ясното разграничение, че нямаме в предвид 
Карма. И именно тази сила, идваща от Бог Отец, прави така, че човешката свобода да 
води не до нарушаване на кармичните закономерности, а до тяхното изпълнение. И 
тези най-висши духовни сили, силите на Провидението, обуславят и направляват 
развитието на човешката свобода, съгласно кармичните причини и следствия. 

Във връзка с това нека разгледаме следният цитат на Рудолф Щайнер: “Съдбата 
е резултат на два фактора, което израстват заедно в живота на едно човешко същество: 
Единият протича навън от най-вътрешните дълбини на душата; другият среща човека 
от света около него”. Бихме могли да кажем, че това, което “протича навън от най-
вътрешните дълбини на душата” е човешката свобода, а онова, което “среща човека от 
света около него” е неговата Карма, последиците от неговите минали действия. А това, 
което съгласува и обуславя тези “два фактора”, е съдбата, или Провидението. 

Всичко това ние бихме могли да изразим и чрез следната схема: 

  

ОТЕЦ
(ПРОВИДЕНИЕ)

СИН
(КАРМА) 

СВ. ДУХ
(СВОБОДА)

Провидението направлява и определя както Кармата, така и човешката свобода. 
От друга страна Кармата също влияе на човешкото същество доколкото то - като част 
от Макрокосмоса - също е подвластно на кармичните закономерности. И така ние 
отново разбираме защо в миналото триъгълникът с насочени по този начин върхове се е 
използвал като символ на Светата Троица - и колко дълбоки взаимовръзки съществуват 
между света и човешкото същество. 

А сега, нека от тази гледна точка разгледаме един от най-сложните въпроси на 
духовната наука – проблемът на Грехопадението на човека. В някои от своите лекции 
Рудолф Щайнер говори за него така, сякаш това е нещо, което е било непредвидено в 
човешката еволюция, нещо, което не е трябвало да се случва. Това е също така и 
религиозно-християнското разбиране на Грехопадението. Но в други свои лекции 
Рудолф Щайнер обяснява подробно смисъла и огромното значение на това събитие за 
цялото земно развитие, и това е езотерично-християнското разбиране за нещата. Но как 
могат да бъдат обяснени тези две различни виждания по този въпрос? 

Ние можем да направим това изхождайки от истините на духовната наука, и по-
точно от това, че когато говорим за деветте Висши Йерархии, стоящи над човека, ние 
можем да кажем, че Първата Йерархия (Серафими, Херувими, Престоли) е отражение 
на принципа на Отеца, Втората (Господства, Сили, Власти) – на Сина и Третата (Архаи, 
Архангели, Ангели) – на Светия Дух в Макрокосмоса. Тези закономерности ние можем 
да наречем цялостни, външни отражения. Но съществуват също така и вътрешни, още 
по-фини отражения вътре във всяка от трите Йерархии. Тези отражения са следните, 
като за нас особено значение имат Йерархиите на Елохимите, Архаите и Архангелите: 
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вътрешно / външно Първа Йерархия 
(Отец) 

Втора Йерархия 
(Син) 

Трета Йерархия 
(Св. Дух) 

Отец Серафими Господства Архаи 
Син Херувими Сили Архангели 

Св. Дух Престоли Власти (Елохими) Ангели 
 
Цялата Втора Йерархия, като отражение на Бог Син, е свързана с Кармата и с 

поддържането на нейното равновесие. В нея Йерархията на Елохимите се явява 
вътрешно отражение на Светия Дух. Нека от тази гледна точка разгледаме Съществото 
на Йехова – онзи Елохим, който е ръководил земното развитие по време на Старата 
Луна, когато господстващ е бил принципът на Светия Дух. Така Йехова се явява пред 
нас като едно Същество, което – като принадлежащо на Втората Йерархия - е свързано 
предимно с Кармата, и което все пак има отношение и към човешките същества – 
доколкото Йерархията на Елохимите е свързана също и със Светия Дух. 

Това отношение на Йехова към човечеството е изразено най-силно в десетте 
Божи заповеди, дадени на еврейския народ в лицето на Мойсей на Синайската планина. 
Тези заповеди, наричани по-късно “Законът на Мойсей”, по своя характер са много 
близки до формулирането на онова, което ние наричаме кармични закони, закони на 
Кармата. И това се дължи на същността на Йехова като Същество от Втората Йерархия, 
която е свързана най-вече с Кармата. 

Но когато говорим за Третата Йерархия, ние знаем, че тя е пряко свързана с 
човешките същества – доколкото Ангелите напътстват отделните хора, Архангелите – 
отделните народи, а Архаите – отделните епохи в развитието на Земята. Третата 
Йерархия в свързана още и със Светия Дух, а също така и с развитието на човешката 
свобода. И към тази Трета Йерархия принадлежи едно специално духовно същество, и 
това духовно същество има неизмеримо значение за цялото земно развитие – това е 
съществото на Архангел Михаил, наричан в древни времена “лицето на Бога”, или още 
“Който е като Бог”. Михаил е великият водач на човечеството по пътя към Неговата 
свобода, и това е свързано с факта, че в миналото той е принадлежал към Йерархията 
на Архангелите, а днес – към тази на Архаите, но като цяло принадлежи на Третата 
Йерархия, която е свързана със Светия Дух и с развитието на човешката свобода. 

В тези древни времена, когато еврейският народ получава откровението на 
Йехова, всъщност може да се каже, че едно духовно същество стои като посредник 
между еврейския народ и Йехова – това посредничество е свързано с факта, че макар и 
принадлежаща към Третата Йерархия, свързана със Светия Дух и с човешката свобода, 
Йерархията на Архангелите е вътрешно отражение на принципа на Сина, който е 
свързан с Кармата. Така връзката между Йехова и Михаил застава пред нас в нова 
светлина – външно Йехова е отражение на принципа на Сина и на Кармата, а вътрешно 
– на Светия Дух и на свободата. При Михаил нещата стоят по точно обратния начин – 
външно той отразява Светия Дух и принципа на свободата, а вътрешно – този на Сина и 
на Кармата. 

И точно тук ние стигаме до един много съществен момент - събитието, което 
изобщо направи възможна човешката свобода, беше Грехопадението – намесата на 
луциферическите сили в астралното тяло на човека и даването на възможността за 
избор между добро и зло. Когато настъпва това събитие, според Библията Йехова е 
разгневен и изгонва човека от Рая (Битие 3:1-24). Причината за това е, че 
Грехопадението - като свързано с човешката свобода – има за последствие факта, че 
човекът, вършейки зло, ще нарушава кармичните закони и свързаното с тях равновесие. 
Чрез своята свобода човекът постоянно нарушава божествените закони и си навлича 
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лична Карма, чрез която трябва да уравновеси и поправи своите грехове. Затова в 
Библията е описано, че Йехова е разгневен, защото той принадлежи на Втората 
Йерархия, свързана с поддържането на кармичните закони, а не с човешката свобода – 
тя не е пряко свързана с дейността на Втората Йерархия. От тази гледна точка става 
ясно защо Йехова се явява противник на луциферическото влияние в човешкото 
същество – защото то причинява нарушаване на кармичното равновесие на Земята. 

От друга страна, Втората Йерархия – като отражение на принципа на Втория 
Логос – е свързана с двойнствеността и с  борбата между Добро и Зло, между Висшите 
Йерархии и тъмните сили – ние говорихме за това в първата лекция. Тук в сблъсъка 
между Йехова и Луцифер ние отново намираме отглас на тази борба – защото 
съществото на Йехова принадлежи именно към Втората Йерархия. 

Но според Духовната Наука – колкото и невероятно и еретично да звучи това 
според съвременните религиозни традиции - тази намеса на Луцифер в земната 
еволюция е пряко последствие от делата на Михаил, тя е буквално причинена от 
Михаил.35 Именно Михаил изпраща Луцифер в астралните тела на хората в хода на 
земната еволюция. Как можем да обясним това? 

Нека за основа да вземем следния цитат на Рудолф Щайнер: “Ако някога Бог, 
Когото наричаме Бог-Отец, не би допуснал влиянието на Луцифер да се разпростре 
върху хората, човекът не би успял да развие зародишните сили на своя Аз. Именно 
влиянието на Луцифер даде сили за развитието на свободния Аз. Всичко това трябваше 
да бъде допуснато от Бог Отец.”36 Ние вече казахме, че с Бог Отец можем да свържем 
силата на Провидението, на онова, което е над Кармата, което ръководи и направлява 
целия свят и цялото земно развитие. И ако съществото на Йехова е свързано с Кармата, 
а това на Михаил – със свободата, то как можем да обясним връзката на Михаил с Бог 
Отец при Грехопадението? Ние знаем от духовната наука, че в хода на земната 
еволюция Михаил извършва един преход в своето собствено развитие – издигайки се от 
степен Архангел в степен Архай, в Същество, принадлежащо към Йерархията на 
Архаите. Но Архаите са вътрешно отражение на принципа на Отеца, който – както вече 
казахме – е свързан с Провидението, за разлика от Архангелите, които са вътрешно 
отражение на Сина и свързания с него принцип на Кармата. И ние можем да кажем, че 
още тогава – в зората на земния цикъл – Михаил подготви своето издигане в степен 
Архай, защото Грехопадението застава пред нас като причинено от Провидението и от 
самия Бог Отец. От служител на Кармата към служител на Провидението – с това е 
свързано началото на прехода, бележещ издигането на Архангел Михаил в сферата на 
Архаите. В тази светлина Грехопадението застава пред нас като причинено от Бог 
Отец, като последствие на Неговата Промисъл, а Михаил е просто посредникът, 
служителят на Бог Отец, който изпълни Неговата Воля. Грехопадението е последствие 
от Божествения план за човека – и неговата първопричина ние трябва да търсим в 
сферата на Провидението. 

Към всичко, което казахме дотук, скъпи приятели, бих искал да добавя още 
няколко неща с цел да обхванем въпросите, които ни вълнуват, възможно най-широко – 
доколкото това е възможно в рамките на тези три лекции, разбира се. Сега бих искал да 
насоча вниманието Ви към древната мантра АУМ (AUM), с която някога – а и все още - 

 
35 Рудолф Щайнер – GA-194 “Мисията на Архангел Михаил. Откровение на истинските тайни 
на човешкото същество”, 22 ноември 1919 год. Нередактиран превод е наличен в 
антропософските библиотеки. 
36 Рудолф Щайнер – GA-131 “От Исус към Христос”, лекция от 14 октомври 1911 год. в 
Карлсруе, Антропософско издателство “Даскалов”, 1999 год. 



в Индия се обозначават Трите Логоса – Отец (А), Син (У,U) и Светият Дух (M). Нека 
разгледаме тези три звука и техните буквени означения в кирилицата и в латиницата. 

Почти всяка азбука в историята на западния свят започва с А – например 
финикийската започва с “алеф”, гръцката – с “алфа”, глаголицата – първата славянска 
азбука - започва с “аз”, първата буква на латиницата и на кирилицата също е А. И така 
както буквата А е в началото на всяка азбука, така и Бог Отец е в основата като 
първопричина на всяко битие и на всяко творение. 

Но нека обърнем още малко внимание на следното: Както е известно от 
историята, първата славянска азбука e глаголицата, създадена от братята св. св. Кирил и 
Методий около 862-863 год., като основен градивен елемент на буквите в нея е 
кръгчето – израз на божественото. По-късно техният ученик св. Климент Охридски на 
основата на глаголицата създава нова азбука, наричайки я “кирилица” в памет на своя 
учител св. Кирил, наричен още Философ, като в нея основен градивен елемент на 
символите е вече чертичката, подобно на гръцката азбука, и тя се използва и до днес в 
България и в Русия. Но днес за нас е важно, че първата буква в глаголицата - “аз” - се 
изписва по следния начин: 

 
От историята е известно, че прабългарскатата религия по своя характер е 

монотеистична, и това е древния символ на единствения Бог, наричан от прабългарите 
Тангра. Звукът, съответстващ на тази буква в глаголицата, е “аз” – тук имаме дълбок 
израз на връзката между Божествената Същност и Аз-принципа, проявен на Земята от 
Христос Исус. И фактът, че това е първата буква на славянската азбука, показва отново 
отношението на славянския народ към Христос – великият носител на “Аз съм”. 

Но този факт ни показва също и Бог Отец като пораждащ Мировото Слово – или 
Бог Син. В началото на Библията това е отразено в думите: “И рече Бог: да бъде 
светлина.” (Битие 1:3). В началото ние имаме Бог, Който  произнася Словото, от което 
произлиза Светлината. Светлината е отражение на Мъдростта, която е свързана със 
Светия Дух, така както Словото е същност и проявление на Сина. В това изречение 
имаме представени и Трите Логоса, участващи в Сътворението на света. Всъщност 
смисълът на това изречение се съдържа в думите “Бог каза (да бъде) светлина”, или 
дори само “Бог – каза - светлина” – Бог Отец, произнасящ Словото (Бог Син), и 
пораждащ Светлината (Светия Дух) – това е началото на Сътворението, така както е 
представено то в Стария Завет на Библията. 

Буквата, която съответства на Втория Логос, или Бог Син, е У (U). На латиница 
тя се изписва приблизително по следния начин: 

 
Първото нещо, на което ни напомня това изображение, е формата на чаша. В 

средновековните легенди Светият Граал се е представял символично като чашата, 
която е използвал Христос Исус на Тайната вечеря, и в която по-късно е била събирана 
Неговата кръв, изтеклата от раните Му на Кръста. По-дълбоко разглеждане на тези 
символи ще ни отведе доста далеч от нашата тема днес, затова нека сега само да кажем, 
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че чашата представя трите обвивки на Исус от Назарет, в които се въплъщава 
Космическият Аз на Христос, символизиран от кръвта, която според Духовната Наука е 
носителят на Аза във физическото тяло на човека. 

Но нека разгледаме и от друга страна тази схема - както е добре известно от 
духовната наука, това е схемата на земната еволюция, представяща постепенното 
потъване в материята през епохите на Стария Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна, 
достигането до най-ниската точка – това е Земната епоха и по-точно Мистерията на 
Голгота – и след това бъдещото издигане и одухотворяване на човечеството през 
епохите на Бъдещия Юпитер, Бъдещата Венера и Бъдещия Вулкан. Това е правилният 
път на човечеството, който то трябва да извърви в бъдеще, ако следва Христовия 
Импулс. 

Но онази част от човечеството, която не направи това, която не приеме и 
отхвърли помощта на Христос, ще се отдели от земната еволюция и ще пропадне 
надолу в Бездната – “към една ужасна съдба”. Това бъдещо разделяне на човечеството 
на две части – известни още като добрата и злата раса – е представено в изписването на 
буквата У на кирилица: 

 
 
Така малко след повратната точка на земното развитие – т.е. Мистерията на 

Голгота – пътят на човечеството се разделя на две: Едната част, приелите Христовия 
Импулс, поемат нагоре към висините на духовния свят, а другата част, отхвърлилите 
Христос, пропадат надолу към Бездната – връщайки се под влиянието на Ариман също 
и назад към животинското начало.37

Всичко това ни насочва към факта, че докато индивидуалното развитие на всяко 
човешко същество е свързано със Светия Дух, то цялата планетарна Еволюция на 
Земята – като част от Макрокосмоса - е свързана с Бог Син. Така ние виждаме, че 
буквата, с която се представя звукът “У” на латиница и кирилица, има дълбока 
символична връзка с Бог Син – като покровител на Земната Еволюция – и с Неговото 
въплъщение на Земята в историческата личност на Христос Исус. 

Нека сега насочим вниманието към третата буква – и третия звук – от мантрата 
АУМ, т.е. към буквата М. Ние вече няколко пъти говорихме за връзката на Светия Дух 
с женското начало, и от тази гледна точка е забележителен фактът, че на много 
съвременни езици думата “майка” започва с М. Например на английски това е думата 
“mother”, на немски – “mutter”, на френски – “mère”, на руски – “mать”. Името Мария 
(Mary, Marie) също започва с М. Ние вече говорихме за дълбоката връзка между Светия 
Дух и Дева Мария, и тук отново намираме още едно потвърждение на този факт. 

Нека сега да разгледаме начина, по който на латиница – а също така и на 
кирилица – се изписва буквата М. Това е приблизително следният символ: 
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В него ние виждаме пет върха – израз на петия член на човешкото същество, 

Духът-Себе, който е отражение на Светия Дух вътре в човешкото същество. Тук отново 
имаме числова закономерност, изразяваща в изписването на буквата М чрез четири 
линии, образуващи пет върха. 

Ако изпишем този символ малко по-раздвижено, например по следния начин: 

 
Той ни напомня по форма на планина, или на възвишение. Но ние знаем от 

духовната наука, че когато в Евангелията срещаме думите “на планината”, под това ние 
трябва да разбираме духовните висини на света, или висшите сфери на духовния свят. 
Например, когато говорим за Преображението на Христос Исус пред трима от 
Неговите ученици на планината Тавор (Матей 17:1-2, Марко 9:2-3, Лука 9:28-29), това 
не означава просто обикновена планина във физическия свят – изразът “на планината” 
тук означава, че Преображението се извършва пред духовния поглед на тримата 
апостоли, тази сцена се разиграва на духовен, а не на физическия план.38

По същия начин, известната проповед на планината (Матей 5:1) означава, че 
Христос Исус говори на хората, издигнал Своя Аз в духовния свят – нещо, което за 
онова време е било невъзможно за човешките същества – навлизайки в духовния свят, 
те губеха своето Аз-съзнание. Но Христос – като космически носител на Аз-принципа – 
запазваше Своето Аз-съзнание, навлизайки в духовния свят – и за това ни говорят 
думите, че проповедта се извършва “на планината”, т.е. в духовния свят.39 Така 
“планината” застава пред нас като физически израз на висините на духовния свят, или 
висините на Духа – онази сила, която прониква в целия духовен свят и в древни 
времена се е наричала с името “Дух”, а в Християнството – по подобен начин – тя се 
назовава “Светият Дух”. 

Освен тези три букви, които разгледахме досега, нека обърнем внимание и на 
още една буква – на последната буква на гръцката азбука, омега. В древността тя се е 
изписвала със символа Ω – в съвременния гръцки език това е голямата буква омега, а 
по-късно, след новата ера, като малка буква омега е бил въведен символът ω - той 
прилича малко на латинското W. 

В Апокалипсиса на Йоан се съдържат забележителните думи на Христос “Аз 
съм Алфата и Омегата” (Откровение 1:8). Обикновено тези думи се тълкуват в смисъл: 
“Аз съм началото и края (на света)” – понеже алфа е първата буква на гръцката азбука, 
а омега – последната. Тук аз бих искал към традиционното разбиране да прибавя един 
нов поглед към съдържанието на тези думи – и най-вече относно смисъла на буквата 

                                                 
38 Рудолф Щайнер – GA-139 “Евангелието на Марко”, лекция от 22 септември 1922 год. в Базел, 
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омега. Както казахме, нейното изписване като малка буква – което е въведено по време 
на Византийската империя, т.е. след навлизането на Християнството – е ω. Но този 
символ е приблизително схемата на Земната Еволюция от гледна точка на нейната 
връзка с Трите Логоса: 

ЗемяСлънце

Сатурн

ЮпитерЛуна

Венера

ВулканОтец

Син

Св. Дух

 
На Стария Сатурн, първото въплъщение на нашата планета, водещ е принципът 

на Отеца – ние вече говорихме за неговата връзка с числото едно. Тогава ние имаме 
сътворението на планетарното тяло на Земята, а също и на физическото тяло на човека 
и на зародишите на Човека-Дух, седмия член на човешкото същество и отражение на 
Бог Отец вътре в нашата същност. Тук са поставени също и основите на човешката 
воля. 

На Старото Слънце, второто планетарно въплъщение на Земята, водещ е 
принципът на Сина – който е свързан с числото две. Тогава ние имаме сътворението на 
човешкото етерно тяло и на зародишите на Духа-Живот, шестия член на човешкото 
същество и отражението на Бог Син вътре в нас, както и полагането на зародишите на 
човешкото чувство. 

На Старата Луна, като трето планетарно въплъщение, водещ е принципът на 
Светия Дух свързан с числото три. Но Светият Дух е носител на Божествената Мъдрост 
– и по тази причина Старата Луна се нарича още “Космос на Мъдростта”. Тогава 
човекът получава своето астрално тяло и зародишите на Духа-Себе, петият член на 
неговото същество и отражението на Светия Дух вътре в него. Другото нещо, което 
човекът наследи от Старата Луна, беше зародишът на неговото мислене. 

След това, на Земята, на която живеем ние днес, в настоящия планетарен цикъл, 
човекът получи – като дар от духовния свят - своя Аз, четвъртият член на своето 
същество. Ние знаем от духовната наука, че Аз-принципът като цяло е свързан с Бог 
Син, затова ние можем да кажем още, че цялата днешна Земя беше проникната от 
принципа на Сина – в лицето на Христос Исус – и това се случи в цялата си пълнота и 
завършеност на Мистерията на Голгота. На нея, към вече наследените от предишните 
планетарни състояния зародиши на воля, чувство и мисъл, Христос прибави в 
човешката душа зародишът на Любовта като четвърти елемент, обхващащ и проникващ 
останалите три. 

След това ще дойде епохата на Бъдещия Юпитер, петото планетарно 
въплъщение на Земята, на която хората ще разполагат със силите на своя Дух-Себе, 
петия член на своето същество и отражението на Светия Дух в него, затова можем да 
кажем, че Бъдещият Юпитер ще бъде воден от принципа на Светия Дух. Интересно е 
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също така да отбележим, че Юпитер е римският бог на мъдростта, философията и 
езиците – всички те са свързани с мъдростта, произлизаща от Светия Дух. 

Още по-късно, след Юпитер, ще дойде шестата планетарна епоха, епохата на 
Бъдещата Венера, когато човечеството ще работи със своя Дух-Живот, неговия шести 
вътрешен принцип, пронизан от силите на Сина – и тогава Бъдещата Венера ще бъде 
отражение на същността на Бог-Син и свързаният с Него принцип на красотата - а 
Венера е именно римската богиня на любовта и красотата. 

И в последната, седма планетарна епоха, Бъдещият Вулкан, хората ще работят 
със своя Човек-Дух и чрез това ще превърнат Бъдещия Вулкан в планета, на която 
властва принципът на Отеца. В древногръцката митология Вулкан е богът на огъня – а 
огънят, като най-висш физически елемент, е свързан още и със Стария Сатурн – където 
също имаме проявление на принципа на Отеца. 

С това пред нас застава величествената картина на земната еволюция според 
това кой от трите Божествени Принципа е водещ в съответните планетарни епохи: 

Минало Число Логос Число Бъдеще 
Сатурн 1 Отец 7 Вулкан 
Слънце 2 Син 6 Венера 
Луна 3 Св. Дух 5 Юпитер 
Земя 

(Марсова половина) 4 Христос 
(Мистерия на Голгота) 4 Земя 

(Меркуриева половина) 

През първата половина от същинското земно развитие ние имаме все още силно 
влияние от наследството на Старата Луна - тази епоха се нарича в духовната наука 
Марсова половина. За нея е характерно едно силно влияние на луциферическите сили в 
човешкото развитие, започващо от Лемурийста епоха. Тъй като по своята същност тези 
сили имат дълбока вътрешна връзка с предишното планетарно въплъщение на Земята - 
Стара Луна - те действат особено силно през първата половина от земното развитие. За 
луциферическите сили и същества още е известно, че те противодействат на принципа 
на Светия Дух, и поради тази причина тяхното влияние върху човешкото същество 
започва още на Старата Луна, но на Земята - от определена гледна точка – то се 
превръща в нещо крайно неправомерно, отклоняващо човека от неговия правилен път 
на развитие. 

За разлика от тях ариманическите сили и същества противодействат главно на 
принципа на Сина, и поради това тяхното въздействие е – и ще продължава да бъде – 
особено силно през втората половина от земното развитие, в т.нар. Меркуриева 
половина, когато Аз-принципът на Сина трябва да се прояви в своята величествена 
пълнота. Тези същества с всички сили ще се стремят да противодействат на 
последиците от Мистерията на Голгота, стремейки се да задържат Земята в настоящото 
й планетарно въплъщение и да не й позволят да премине в следващото - в Бъдещия 
Юпитер. 

Така през първата половина от земното развитие, Марсовата половина, ние 
имаме предимно луциферическо влияние, а през втората – Меркуриевата половина – 
ние имаме предимно ариманическо. Между тях стои Мистерията на Голгота – 
повратният момент на земната и мировата еволюция. В нашата схема тя също се явява 
точно в центъра на схемата – на върха на земното развитие, отбелязвайки прехода от 
старото към новото време. 

Така думите на Христос от Апокалипсиса “Аз съм Алфата и Омегата” застават 
пред нас в нова светлина: Алфа е първата буква от гръцката азбука, и ние вече 
посочихме нейната връзка с принципа на Отеца. Омега е последната буква, и тя 
означава не просто края на света, а самия план, смисъл и цел на земната еволюция във 
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връзка с божествения свят. Целият ход и – бихме могли да кажем - цялата завършеност, 
цялата пълнота и хармония на земната еволюция – всичко това ние можем да открием в 
символа за буквата омега. В мотото на Християнската Общност има изречение, 
разкриващо ни Христос като “предводител на делата на Отца”.40 И тази връзка на 
Христос – като посредник между Бога и Земята, между Отеца и цялото земно развитие 
– тази връзка живее в думите: “Аз съм Алфата и Омегата”, които означават още: “Аз 
свързвам Бога и Земната Еволюция, Аз водя и направлявам земното развитие според 
Божията Воля, Аз съм предводител на делата на Отца.” 

Когато разглеждаме нещата по този начин, в дълбокото разбиране за духовните 
истини изразени в Библията, ние можем да усетим онова, което е имал в предвид 
Ориген (182-253), един от великите ранно-християнски философи, във възгледите си за 
това, че Библията се състои от три пласта – така, както човешкото същество се състои 
от тяло, душа и дух. Първият пласт па Библията, съответстващ на човешкото тяло, е 
нейното буквално разбиране като исторически доксмент. Вторият, съответстващ на 
човешката душа, е нейното морално разбиране като източник на съвети и помощ по 
пътя на душата към Христос. В съвременното богословие се обръща внимание само на 
тези два пласта, като се пропуска третия, съответстващ на човешкия дух – това е 
скритият, окултен смисъл на Библията. Така както през IX век Църквата отхвърли 
съществуването на човешкия дух и наложи догмата за това, че човекът се състои само 
от тяло и душа,41 така и днес тя се ограничава в “тялото” и “душата” на Библията, 
отхвърляйки всяко по-дълкоко разбиране за нейния окултен смисъл – разбиране, от 
което днес човечеството има огромна нужда за да намери правилно своя път към 
Христос през всевъзможните заблуждения, който го дебнат от всички страни. 

Но освен в Библията, троичността може да бъде открита навсякъде в света – 
един прекрасен пример за това е човешкият организъм, цялото човешко физическо 
тяло. Само по себе си то е в единство, и застава пред нас като едно цялостно, 
завършено и хармонично единство. От друга страна, за външния наблюдател то се 
явява като две напълно еднакви половини – лява и дясна – разположени симетрично 
спрямо вертикална ос, минаваща приблизително през гръбначния стълб. И накрая, от 
духовната наука ние знаем, че това физическо тяло вътрешно има троична структура – 
нервно-сетивна система, имаща своя физически израз в главата, ритмична система – 
имаща израз в средната част на тялото, в сърцето и белите дробове, и накрая системата 
на обмяна на веществата, намираща своя израз в долната част на тяло и в крайниците. 
Така нашето физическо тяло е едновременно единно, двоично и троично по своя 
характер – едно прекрасно отражение на Божествената Мъдрост, въплътена навсякъде в 
сетивния свят. 

Ние вече казахме в началото на нашето разглеждане, че Бог Отец е свързан с 
любовта, Бог Син – с живота и Светият Дух – със съзнанието. И действително, как 
протича земният живот на човешките същества днес, в съвременната епоха от нашето 
развитие? Нека да започнем от тайната на раждането – но как се стига до раждането на 
едно малко дете в нашия свят? В огромната част от случаите - макар че за съжаление 
има и немалко изключения, но в огромната част от случаите - раждането на едно дете е 
последствие от любовта между неговите родители – защото зачатието е един акт на 
любов между мъжа и жената, именно тяхната любов е това, което ги събира заедно и  
което създава физическото тяло за тяхното дете – което се явява и новият живот на 
Земята. Така ние имаме първо любовта на родителите – на майката и на бащата - от 

 
40 Дитер Хорнеман – “Общност на християни”, Антропософско издателство “Даскалов”, 1998 
год. 
41 Става въпрос за осмия вселенски събор в Константинопол през 869 год. 
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която се създава новият живот. Всъщност е по-точно да кажем, че се ражда новият 
живот, защото детето носи част от физическата същност на своите родители. Докато 
при създаването – например, когато създаваме една скулптура – ние можем да вземем 
някаква външна материя, то при раждането човекът отдава част от своята собствена 
същност – и тази същност става основа, зародиш на новия живот. Така, по този 
прекрасен начин, бихме могли да кажем, че любовта ражда живота. 

Но това е отражение на дълбоката християнска традиция за Бог Отец и Бог Син. 
Ние казваме, че Бог Отец ражда Сина във вечността. Бог Отец, чиято същността е 
Любовта, ражда – не създава, а ражда, отдавайки част от Самия Себе Си – Бог Син, 
Който е изворът на всеки Живот във Вселената. Докато целият свят е сътворен от Бога, 
то Синът е роден от Бога – за това ни говори днес християнската традиция. И така, 
както Бог Отец ражда Бог Син, както горе на Небето – ако ми позволите религиозно-
християнския израз – Любовта на Отеца ражда Живота на Сина - така и тук долу, на 
Земята, като отражение, любовта на родителите ражда новия живот – в лицето на 
малкото дете. 

Но след като се роди, малкото дете бива обгърнато от любовта на родителите, и 
особено от тази на майката. В първите години от своя живот то е несъзнателно, и едва в 
хода на времето започва да усеща своята собствена същност, своето Аз. То трябва да 
живее, трябва първо да живее известно време в сетивния свят, за да намери своето Аз-
съзнание. Самият живот на Земята му дарява Аз-съзнанието. Така от една страна, 
детето живее обгърнато от любовта на родителите, от друга страна, то постепенно – в 
хода на самия живот, и благодарение на самия живот – развива своето съзнание. 

Така според християнската традиция Отецът и Синът пораждат Светия Дух – 
Любовта на Отеца и Животът на Сина пораждат Съзнанието на Светия Дух – защото 
Светият Дух е източникът на силите за всяко съзнание в Космоса. В божествения свят 
Любовта и Животът заедно пораждат Съзнанието – тук на Земята любовта на 
родителите и животът в сетивния свят даряват съзнанието на подрастващото дете.  

Така ние виждаме колко красота има в света около нас, и колко дълбоки мирови 
сили действат в процесите, които ние тук – в илюзията на сетивния свят - понякога 
считаме за толкова обикновени и дори банални... Но те са проникнати с безрайно 
дълбок смисъл, и вниквайки в тях, видимият свят застава пред нас в една нова светлина 
– в светлината на духовното познание. 

Но да се върнем на човешкия живот тук на Земята – едва когато изгради своето 
ясно самосъзнание, човекът придобива известна свобода в своята воля и може сам да 
гради своята собствена съдба. Раждането, животът и съзнанието – тях всеки човек ги 
придобива по един или друг начин, те не зависят от неговата свободна воля – и в тези 
процеси ние изобщо не можем да говорим за лична свобода. Тези три неща не зависят 
от неговата свободна воля. Но от нея зависи нещо четвърто, което може да бъде 
постигнато само и единствено в свобода – и това е човешката любов, любовта към 
ближния и към целия свят. Тя може да бъде постигната само в хода на съзнателия 
живот на човека, само ако той има волята за това, само ако направи своя свободен 
избор. 

По този начин към трите Божествени Принципа – към Божествените Любов, 
Живот и Съзнание – човекът може да прибави един четвърти принцип – свободата, 
която според духовната наука е също така и любов.42 В човешкото същество 
истинската любов е едно и също нещо със свободата – колкото и невероятно да звучи 
това на съвременното човечеството. Така ние отново виждаме как в човека 

 
42 Рудолф Щайнер – GA-104 “Апокалипсисът на Йоан”, лекция от 30 юни 1908 год. в 
Нюрнберг, Антропософско издателство “Даскалов”, 1996 год. 
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божествената троичността се превръща в четворност – нещо, в което можем да усетим 
една от дълбоките цели на земното развитие. 

В заключение, мои скъпи приятели, бих искал да кажем няколко думи за това 
защо в превода на съвременен език на Новия Завет на Библията – и по-специално на 
Евангелието на Йоан – гръцката дума логос (λογος) е преведена като “слово”. “В 
началото бе Словото, и Словото бе творящо у Бога, и едно Божествено Същество бе 
Словото” (Йоан 1:1 според превода на Емил Бок). Гръцката дума, използвана от Йоан в 
оригинала на неговото Евангелие, е “логос”. Всъщност това е едно от най-сложните и 
обширни понятия в гръцката философия, което на съвременен език може да се преведе 
освен като слово още и като закон, разум, мисъл, понятие, първопричина, смисъл, 
наука, принцип. Във философията на Платон това е Бог като източник на идеите. И все 
пак думата логос по значение остава най-близка до думата слово, и сега ние ще 
разгледаме едно интересно отражение на този факт в земния свят. 

Нека първо кажем няколко думи за това как е изграден физическият свят – така, 
както се разкрива той пред нашия поглед? Например, нека вземем човешкото 
физическо тяло – ние вече говорихме за него и преди – но изучавайки го в дълбочина 
ние виждаме, че то е един истински малък свят, един истински Микрокосмос, с 
многобройните си тъкани и органи, с безбройните клетки, действащи в една прекрасна 
хармония. 

Но от друга страна, ако вземем дори само една клетка, тя също е един истински 
малък свят, с многобройните процеси и безбройните атоми, които тя съдържа. От своя 
страна самият атом – не в смисъла на днешната материалистична наука, а в смисъла на 
духовната наука43 – от нея ние знаем, че този мъничък атом, който сравнително 
доскоро се считаше най-малката известна градивна частица на материята според 
естествената наука, е също един малък свят – много подобен например на цялата 
планетарна система, в която живеем. 

Така, ако диференцираме човешкия организъм, ние виждаме, че на всяка степен 
ние отново откриваме цял един свят, един Микрокосмос, но като градивен елемент на 
един по-голям свят, на един Макрокосмос. Така можем да кажем също, че човешкото 
тяло – заедно с телата на минералите, растенията и животните - е един Микрокосмос 
спрямо Земята, която от своя страна също е един Микрокосмос спрямо Вселената - 
спрямо безкрайния Макрокосмос. Навсякъде светът се диференцира, но неговите 
градивни частици също остават като едни малки светове, изгражащи по-големия свят. 

Но същата структура има и словото, с което говорим тук на Земята като човешки 
същества. Ние имаме букви – или звуци – с които образуваме думи, от тях образуваме 
изречения, от тях – абзаци или параграфи, от тях можем да изградим например цяла 
лекция или статия, а от няколко статии съставяме цяла книга, а с много книги ние 
можем да създадем наука, а с много науки – да обхванем мъдростта. В човешкото слово 
също всеки градивен елемент – от най-малкия до най-големия – е едновременно Макро- 
и Микрокосмос, един свят сам по себе и в същото градивна частица на едни по-голям 
свят. 

А Онова, което прониква навскякъде като най-висш свят, като най-голям 
Макрокосмос, и което обхваща всичко останало – тази Същност ние можем да наречем 
Бог – всепроникващият и творящ световете Бог. В края на “Космогонията на 
розенкройцерите” – въпреки всички критики, които биха могли да се отправят към тази 
книга от антропософска гледна точка – има едно забележително изречение, което 

 
43 Рудолф Щайнер –  GA-93 “Легендата за Храма. Свободното масонство и сродни окултни 
движения”, лекция от 21 октомври 1905 год. в Берлин. Нередактиран превод е наличен в 
антропософските библиотеки. 
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напълно отразява това, до което се опитваме да се докоснем в своето съзнание – че “Бог 
е всичко във всичко”.44

С това, мои скъпи приятели, аз бих искал да завършим този кратък лекционен 
цикъл. Надявам се, че в него успяхме да хвърлим поне малка светлина за онези истини, 
от които днес светът се нуждае повече от всякога, и за които копнеят много човешки 
сърца – макар и често те да не осъзнават своя копнеж към истините духовния свят. Сега 
мога само да Ви пожелая най-искрено много успехи в професионалния живот, много 
хармония и красота в личния живот и много вяра и стремежи в духовния живот, и също 
така да пораждате в сърцата си много любов към Бога, към Света и към Човека – в 
името на своята свобода. 

Въпрос: Защо за символ на комунизма е избрана петолъчката? 
Както е известно от изследванията на духовната наука, комунизмът е една 

изцяло ариманическа идеология, а характерна черта на ариманическите сили е, че те 
внасят преждевременно бъдещето в настоящето, когато човечеството все още не е 
подготовено за тези бъдещи отношения. 

От тази гледна точка комунизмът е основан на принципа на всеобщото братство, 
което ще настъпи за човечеството – или по-точно за одухотворяващата се част от 
човечеството – едва в следващата, шеста следатлантска епоха, т.нар. Славянска 
културна епоха. От тази гледна точка, братството като духовен принцип свързва 
отделния човек с останалите – тук общността се явява отражение на Макрокосмоса. 
Той е свързан – както вече видяхме – с числото шест, и съответно братството ще се 
развие в шестата следатлантска културна епоха. 

Но ние днес живеем все още в петата, а не в шестата културна епоха, и в нашата 
епоха е много по-силен принципът на индивидуалността и отстояването на собствената 
личност, отколкото този на братството. Ние вече видяхме, че Микрокосмосът е свързан 
с числото пет и с пентаграмата – с други думи, в нашата пета следатланска епоха ние 
трябва да развиваме своя Аз и своята индивидуалност; в следващата, шеста културна 
епоха ние ще развиваме принципа на братската общност. 

И проблемът на комунизма е, че ариманическите сили внесоха твърде рано този 
братски импулс всред човечеството – те го внесоха неправомерно още в петата, 
Германска културна епоха, вместо да изчакат неговото правомерно разгръщане в 
шестата, Славянската епоха. Съответно това доведе до ужасяващи последици в цяла 
Източна Европа за повече от 70 години. 

Всъщност символът на навременното братство в човешкото развитие би 
трябвало да бъде хексаграмата, символът на Макрокосмоса, свързан с числото шест и 
шестата културна епоха. Вместо това ариманическите сили “изтеглиха” – ако ми 
позволите този израз – комунизма напред във времето като изопачено братство в петата 
културна епоха – и съответно му сложиха като символ пентаграмата – или по-точно 
петолъчката - свързана с числото пет и с Микрокосмоса. 

Така комунизмът доведе само и единствено до подтискане на развиващата се 
индивидуалност – в лицето на развитието на съзнателната душа, свързайки я твърде 
рано в едно насилствено “братство” с останалите хора, явяващо се обаче за нея - в 
съвременната епоха - като нещо оковаващо и ограничаващото нейното индивидуално 
развитие. 

 
44 Макс Хайндл – “Космогония на Розенкройцерите”, гл. “Какво е истина”, издателство 
“Алфиола” 2001 год. 
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