
Възкресението – не като велик ден, а като велико живеене 

Възкресението е идея за вечен живот и свидетелство за вътрешно Рождество 

То е космическа даденост, която може да се  превърне в лично битие 

Това че различни християнски общности празнуват Възкресение Христово всяка 
година на различни дати, сигурно изобщо не е случайно. Сякаш провидението ги е 
насочило да осъзнаят, че най-непреходният в своята сакралност акт не може да се 
побере в някакви предели и реходни дни. Пък и усвояването на духовното познание 
винаги е зависело от степента на човешкото съзнание, винаги в него е имало степени на 
йерархичност, в зависимост от неговата готовност и поносимост за различни духовни 
възприятия. 

Наскоро Сдружение „Общество Път на Мъдростта” с лидер Ваклуш Толев празнува 
Великден на 8 април, когато е най-вероятната дата на тази космическа мистерия, която 
е свидетелство, че Животът е непобедим и благодарение на която може да се познае 
разликата между умиране и смърт. Умирането, казва Ваклуш, е тайна на плътта, а 
смъртта е тайна на духовния свят на човека. И докато умирането е знак за еволюция; 
смъртта е идея в борбата за безсмъртие. Затова няма Възкресение без смърт, то е 
овладяна смърт, надгробна власност и идея за Живот. Неговата цел е не оцеляването, а 
разтълмяването на тайната – “Аз победих света!”. В тези думи на Христос се крие 
насърчението материята да не се отрича, а да се одухотворява. Крие се възможността 
чрез вярата си в Христос да бъдем живи, защото Той възкръсна. 

Да трансформираме телата си чрез Светлината на вярата в Него и да ги изпълним с 
Неговата Същност, а не само с вегетиращото си съществуване. Но за целта трябва да 
умеем да зареждаме светилниците на душите си с „горивото” на осмислянето, 
осъзнаването, разбирането… С просветлението, което е свобода от малкия ни 
прагматичен и забавляващ се ум, с Истината, която е Целостта на Божествения Живот в 
нас, която ще ни направи свободни… Но в Свободата се влиза, казва Ваклуш Толев, 
когато се научим да любим врага си. И тъй като Христос е едновременно и 
универсален, и личен акт, всеки един от нас трябва да направи своето 
възкръсване. Да роди своя Витлеемска звезда, да си направи свой Витлеем, защото той 
не е географска територия, а лично духовно достижение. Неслучайно, звездата, явила 
се при раждането на Иисус е била забелязана само от тримата мъдреци от Изток, 
защото са били велики Посветени, служители на Великото всемирно братство, 
единствено можещи да познаят, че Витлеемската звезда е била нещо живо, както ни 
казва Петър Дънов. Тя представлявала сбор от живи същества, слезли от по-високите 
йерархии, за да оповестят идването на Христа. Дори самият Христос, по думите на 
Учителя, е колективен дух, сбор от всички синове Божии, чиито души и сърца бликат 
от Любов и Живот. А това доказва, че Възкресението е космическа даденост и може 
да бъде свалено на земята и превърнато в лично битие, в което се състои и част от 
неговото универсално предназначение. 

Възкресението, според Ваклуш, е една велика система на Откровение, една събудена и 
вечна радост, очакване за събудена пътека, водеща до природната Цялост. То е една 
духовна потреба и велика социална сила, една нова душевност на света. Чрез него 
човекът се освобождава от сътворителския му акт /”Да сътворим човека!”/ и го заменя с 
рождественския акт, т.е. осъществява на дело своята Синовност. 



Известни са възкресения и преди Христос, припомня Толев, – възкръсват Озирис, 
Адонис, тракийския Дионисий. Но те възкръсват със сила, която идва отвън, със сила 
вложена в кадуцея /жезъла/, държан от ръката на Посветения вън от възкръсващия. 
Единствен в света Христос направи възкресение отвътре. Ето защо при Озирис и 
Дионис няма идея за Възкресение, нито за одухотворяване на материята, нито голямата 
идея “Аз и Отец сме едно!”. Докато Христос донесе идеята за Път, за събудена 
вътрешна Огнена сила /Кундалини/. Но то не е феномен, а изведена същност, затова до 
него не може да се стигне с логичност, нито с фактология. Тъй като потребата от факти, 
както и удовлетворението на ума, и съмнението са човешки потреби, те не са Божий 
живот. Затова Възкресението не може да бъде доказано, но може да бъде живяно, то 
е осъществена Божественост. И неговото величие не е само в смъкването на греховете, 
то е право на безсмъртие, на осъществена Синовност. Защото Христос изведе Живота 
от Себе Си, с което и обещанието, че човекът може да е това, което е и неговият Бог. 
Обещание за връщане към Неговия Създател. Връщане в Бога. 

Възкресението не е и чудо, макар религията да слага акцентите върху чудотворството, 
докато за Мъдростта чудото е неовладяно знание. То е едно удовлетворение на 
малокалибреното мислене и най-трошливият стълб в храма на вярата. Възкресението не 
е и предмет на вярата, защото тя е само момент в йерархирането на човешкото знание, а 
Възкресението е куполът в храма на Богознанието. То е събирателна сила на 
мистерията за връщане в Бога и един непреривен и неизбежен закон в нашия душевен 
свят, съгласно който в човека възкръсва Всемирната воля за осъществяване в Бога, 
възкръсва вложеният с Диханието в човека Бог; възкръсва творчеството като 
вътрешно откровение, а то съхранява паметта за Откровението. 

Възкресението е възможността всеки да счупи седемте печата на Книгата на Живота и 
една осъществима от човека йерархия за цялостен живот в Космичността – цялостна 
жертва и първи знак на Вечността. А щом като е носена от всеки реално осъществима 
възможност в Духовната вълна на Мъдростта, тя ще има и огромни последици. 
Бъдещата власт на Възкресението е свобода от злосторство и зломислие. В бъдеще 
убийството ще бъде доказателство за невежество. То ще е безсмислено, щом ще може 
да се възкръсва. За осветената смърт ще се говори като за най-великата добродетел, 
защото тя ще е свидетел на безсмъртието. 
 

За нас, като българи, това осъзнаване ще бъде по-лесно, защото именно по нашите земи 
тракийският Дионис направи своето възкресение и ги напои със съответните огнени 
енергии. Една такава възкръсваща огнена експлозия след 700 години робство у нас бе 
Възраждането и Будителството. Нашето национално възкресение, припомнило си 
вградената в българина сянка на Мъдростта. 

Затова формулата в бъдещата вълна на Мъдростта, в третото хилядолетие, напомня 
Ваклуш, ще бъде: “Господи, научи ни да възкръсваме!” А Мировото съзнание ще 
отправя един неспирен зов към човека да живее не за смъртта, а за Възкресението. 

И още от сега се задават първите импулси Възкресението да не се празнува като 
външна ритуалност и обряд, а като вътрешен живот, който всеки носи в себе си. Да се 
празнува не като велик ден, а като велико живеене. 

Лияна Фероли 



Овладелият магичната сила на словото и мисълта може отговорно да овладява мозъчната, 
клетъчната си химия, делата, кармата си 

 
Живот в Христа или да сложим своята жива същност във Вечно Живия. 

Възкръсва всеки, който изживее себе си в Христос 
 
Новото причастие е в новото знание, поведение, в новия мироглед, новите пътища и 
новоосветени домове на Мъдростта Възкръсва всеки, който изживее себе си в Христос 

 чрез събуждането на Кундалини 
 
Най-голямата идея в пътя на човечеството е идеята за Възкресението.  
За възкресителна сила в древното минало се е смятало докосването с кадуцей, жезъл. 
Чрез това външно магическо въздействие се е активирала вътрешната Първична 
енергия в човека, наричана още Кундалини. Докато сега, в новата епоха на Водолея, 
това може да се постига без тази външна „запалка” за събуждане на човешката 
божественост.  
 
И за да го постигне, човекът има всичко необходимо, притежава всички атоми и 
енергии от сътворението на света, казва мъдрецът Ваклуш Толев. Само му трябва 
дерзанието да ги събере в едно и да твори нови реалности. Не да отразява като 
огледало Онзи, Който е жив в него, а като събуди в себе си Кундалини и Го 
възкреси. Т.е., не само да следва Неговия образ, а и Неговото Подобие. Този акт има 
същността на причастие с новото знание, изграждащо нов мироглед, ново поведение, 
нови пътища и новоосветени домове на Мъдростта. Но овладяването на това ново 
знание не бива да преминава в своеволие и самодоволство, в отчаяние, самосъжаление, 
колкото и труден да е този път. Но ако човек съзнателно ползва еволюцията, както 
направи Сизиф, все някога чрез принципа на прераждането и кармата ще издигне 
камъка на живота си. Ще разбере, че  неговият труд не е безсмислен, че няма страдание, 
а развитие. Че има знание, което освобождава, а най-голямото знание е в Христос, 
който е и Пътят, и вратата, през която се влиза в еволюционната потреба. Това е 
Пътят на целесъобразността,  преминаваща и през много Голготи, които трябва да се 
извървят. И не толкова е важна наградата, оздравяването в този път, а самото вървене в 
крак с еволюцията, в освобождаването на кармата. За да се изживее човекът в Христос, 
да сложи своята жива същност във Вечно Живия. Това е живота в Христа. Истинското 
Възкресение. Защото Той възкръсна, за да даде закона за съвършенството. За да имаме 
Неговия пример, за да възвиси човешката природа, да можем да я одухотворяваме и 
овладяваме. 
 
Нашият Бог Иисус Христос не възкръсна, за да остави след себе си само една теория, а 
да ни остави завета на Любовта и формулата: „И така, бъдете съвършени и вие, 
както е съвършен вашият небесен Отец!” /Матей 5:48/. Да ни остави едно ново 
познание - как да осветяваме, да одухотворяваме материята, да излизаме от нейния 
„гроб”, да се освобождаваме от преходността си, да осъзнаваме своето 
сътрудничество в мировата отговорност. И с тази отговорност за будност да можем 
да се освобождаваме без болка и оскърбление от нашата суетност, амбициозност, от 
кумирите, от заблудите. От диоптрите на социалните и религиозните очила. От всичко 
старо. Но и да виждаме с вътрешното си зрение, като започнем да отваряме шестия си 
енергиен център/чакра/ - третото око, където се намира Мъдростта за 
светителството. Като започнем да издигаме своята вътрешна сила, Първичната 
божествена енергия Кундалини, навита на спирала в нашия сакрум /опашната кост/. Но 



когато я събуждаме противоестествено чрез алкохол и наркотици, се стига до много 
изкривявания и аномалии. Повечето случаи на самоубийства и самозапалвания са 
именно в резултат на такова изкуствено издигане на  Кундалини.  
 
Връщането назад в миналото, към старото познание, също предизвиква много негативи, 
също и голяма болезненост, защото посоката на въртене в енергийните центрове 
/чакри/ се обръща обратно. Много често, казва Ваклуш, се практикува издигане на 
Кундалини чрез упражнения и други системи, боравещи с астрално-етерни енергии /Ци, 
Прана/. Докато духовната сила Кундалини ползва само духовни, мисловни, ментални 
енергии, като Словото. Затова Христос казва, че се очистваме чрез Словото Му. 
Защото словото, думите са вид вибрация, която задвижва и освобождава енергията на 
съдбата. То е свързано и със знанието, че имаме  в себе си Дара Христов, Силата, която 
задвижва нашите центрове /чакри/, докато външните упражнения само ги галванизират, 
припомня Ваклуш. А овладелият магичната сила на словото и мисълта може вече 
отговорно да овладява мозъчната, клетъчната си химия, както и делата си. Затова 
именно сега в Петата духовна вълна на Мъдростта се обработва ларингса, отговорен за 
жизненоважните процеси, като дишането, говоренето, за да може да пропуска само 
светлите вибрации на доброто слово. Това е така наложително, защото само Словото 
събужда Дара Христов, Божието Дихание в нас. Защото Христос  е живият хляб, 
слязъл от небето, и който яде от тази плът и пие от Неговата кръв ще живее вечно 
/Йоан 6:51/. 
 
Един ден, казва Бейнса Дуно, когато овладеем енергията на Божието Слово и  
придобием правата, положителна мисъл, няма да имаме днешните нужди. Сами ще си 
създаваме светлина, топлина, електрическа енергия. С мислите си ще се движим от 
едно място на друго, няма да се нуждаем от превозни средства. Но преди всичко 
човек трябва да се домогне до живия хляб, който се крие в Словото Божие. Тогава 
може да прави хляб и от камъни. Така както Христос наситил  с пет хляба и две риби 
повече от пет хиляди души. С което предаде и учението за вечния живот, за който  е 
необходимо да се „яде” Неговата плът /Словото/ и да се „пие” Неговата кръв 
/подходящата словесна ритмичност/. Този жив хляб, слязъл от небето е Самият 
Христос, Неговото Слово, и който яде от тоя “хляб” на Живота, ще живее до века, се 
казва в Йоан 6:51. Защото той е една висша духовна материя, от която могат да се 
извадят екстракти за поддържане на човешкия живот. Един мощен щит за всички, 
които уповават на Него. /Пс.18:30/. Защото Господните думи са чисти думи, като 
сребро претопено в пещ от пръст пречистено седем пъти. /Пс.12:6/. Защото Божието 
слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва 
до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и 
намеренията на сърцето…” /Послание към Евреите 4:12,13/. Дори Бог е възвеличил 
Словото Си, повече от цялото Си име. /Пс. 138:2/. 
 
 Няма по-хубаво нещо за човека от това, да слуша Словото Божие. То е насъщният хляб 
за душата, от който тя се нуждае всеки ден, с Него става мощна, велика. Но тъй като 
нямаме Словото, имаме конфликти, противоречия за хляба. Но в бъдеще най-ценните 
монети ще бъдат – всичко да правим  за Бога и каквото имаме да бъде на 
разположение на Бога. Всичките ни дейности, дарби, сили да  се употребяват за Слава 
Божия. Тогава няма да има нито гладни, нито болни, нито бедни, защото, каквото е на 
Бога, е и на човека, работещ за Него, твърди Бейнса Дуно. 
 



В това време на просветлено съзнание ще се знае, че Този, Който пребъдва в нас, Той 
върши делата./Иоан 14:10/. Че Той ще помогне на човека да осъществи своето 
предназначение да създаде културата на бъдещите богове. Въпреки че този път сега 
преминава през най-драстичното еволюционно трансформиране. Но пък няма 
Възкресение без Голгота и сега идва точно това време, епохата на Огъня. По реда, по 
който е устроен човека, така и той първо изявява материята /земята/, после водата 
/астрала/ и накрая ума /Огъня, Божието Дихание/. Затова сега е време за огнено 
изцеление. Нито водата, нито въздухът могат да заменят крилата на огъня. За тях 
катастрофата на цели материци е неумолима и неотложна. Но познаването на огнената 
мощ и разбирането сроковете на нещата е признак за просветление на съзнанието, 
както се казва в параграф 188 на Агни-йога. 
 
Лияна Фероли 
 

 

 
“Мъдростта е светлина, с която Бог ни гледа в лицето” 

 
А християнските празници също са част от тази Божествена мъдрост 

 
Константин Велики обединява езическото, “еретическото” минало и християнската 
цивилизация. Той донася християнството в Рим и става първожрец на държавната 
религия – култа към Sol invictus /Непобедимото слънце/.По това време в Рим е 
популярен и друг слънчев култ – митризмът. И двата култа, като християнството, 
приемали вярата в безсмъртието на душата, в Страшния съд и възкръсването на 
мъртвите. 
 
Константин вижда идеална възможност да обедини трите течения и да постигне 
политическо, религиозно и териториално единство. Свързвайки християнството с култа 
към митризма и някои елементи от Сирия и Персия, Константин създава една 
универсална и хибридна религия.Тъй като живее във времето, когато политическият 
успех се постига с религиозно благочестие, използва растящия брой на християните в 
Рим за поддръжници в борбата му за императорския трон.  Така през 313 г. дарява 
Латеранския дворец на римския епископ и построява нова катедрала – Базиликата 
Константиана, днес “Сан Джовани” в Латерано. Оттогава християнството е 
равноправна религия. Константин избира своя помощник Силвестър за следващ папа и 
практиката императорите да определят папите щяла да продължи. 
 
През 321 г. той обявява, че съдилищата вече няма да бъдат затворени в еврейската 
събота, а в древния ден на слънцето – неделя. Така християните променят почивния си 
ден и още повече отдалечават християнството от юдаизма. Дотогава Рождество 
Христово по традиция се чества на 6 (7) януари. Тази дата още се празнува в някои 
части на Европа като “царски ден”. Но християнството възприема празника на Sol 
invictus и на митризма на 25 декември, вместо на традиционната рождена дата на Иисус 
Христос. Празник бил в чест на прераждането на слънцето в резултат на удължаването 
на деня и слънчевото влияние върху света. Затова всички секти празнували заедно в 
един ден, защото Иисус Христос символизирал Sol invictus. 
 



Празнуването на Великден пък е кодифицирано едва на Никейския събор през 325 г., 
когато е решено това да става в първата неделя след първото пълнолуние след 
северното пролетно равноденствие (21 март), като не успяват да се договорят за 
конкретна дата. Този християнски празник също заменя стар езически обичай, носещ 
името на богинята, свързана с пролетта – Eastre. От това име произлиза и 
наименованието на женския хормон естроген. 
 
През 80-те години на ХХ век в научно предаване на Би Би Си се съобщава, че 8 април е 
истинската дата на Възкресение Христово. Неоспоримостта на датата е потвърдена 
днес и от изследователи на църковната история, което е отразено в Хронологичната 
енциклопедия на света, том ІІІ. Това предизвиква вниманието и на Световния съвет на 
църквите, който поставя въпроса за честването на Възкресението на една дата, но 
споразумение досега не е постигнато. През 2015 г. папа Франциск предложи да се 
определи фиксирана дата за Великден, предложи това да бъде втората или третата 
неделя на април. През 2016 г. Общество Път на Мъдростта отправи официално 
обръщение до Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, до Негово 
Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей I и до Негово Светейшество папа 
Франциск, в което представи предложението си Възкресение Христово да се празнува 
ежегодно от всички християни датата 8 април.Защото Възкресение Христово трябва да 
обединява човечеството, а не да го разделя със социални сътресения, религиозно 
противопоставяне и ненавист. А и сега светът има, повече от всякога, нужда от идея за 
единство, въплътена като култура и живяна като поведение. И тази идея може да бъде 
за всички християни най-светлият им празник – Възкресение Христово. 
 
Сега християнските празници Рождество Христово и Възкресение Христово се 
празнуват у нас на 7 януари и на 8 април само от Движение “Път на Мъдростта”, чийто 
лидер и вдъхновител е Ваклуш Толев. Той казваше често, че “Мъдростта е светлина, с 
която Бог ни гледа в лицето”. И един ден тя ще осени всички хора. 
 
Лияна Фероли 
 
 
 


