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Факти  :  

Евангелието на Тома: В сравнение с Евангелията от Новия Завет, Евангелието на Тома е написано
по-късно,  а  не по-рано от тях;  то е  вторично и производно,  не е  достоверно.  Противно на  това,  което
малцина учени твърдят, истината е, че Евангелието на Тома е написано в Сирия и то вероятно не по-рано от
края на 2-я век от нашата ера.

Евангелието  на  Петър,  което  описва  говорещ  кръст,  е  написано  късно  и  е  неправдоподобно.
Всъщност,  откъслечният  документ  с  който  разполагаме,  може  изобщо  да  не  е  Евангелието  на  Петър.
Документът, който имаме, е написан може би през 4-я или 5-я век. 

„Тайната“ версия на Евангелието на  Марк, за което се твърди, че е намерено в манастира Мар
Саба,  е  съвременна  измама. Анализите  на  ръкописа  предоставят  доказателствени  признаци  за
фалшификация. Отличителните характерни заключения на „Семинарът Исус“ (Коментар: Това е група от около
50  критично  настроени  изследователи  на  Библията  и  100  миряни,  създадена  през  1985  от  Робърт  Функ,  която  била  под
покровителството на „Уестар институт.“ Групата била много активна до края на 20-я и в първите години на 21-я век. Тя
създала нови преводи на Новия Завет и на Апокрифните книги, за да ги използват в своите текстове, свързани с опровергаване на
оригиналните Евангелия и на делата на Исус от Назарет. Публикували са три тома с резултатите от техните изследвания:
„Петте Евангелия“ - 1993,  „Деянията на Исус“ - 1998 и „Евангелието на Исус“ – 1999. Провели са и серия от лекции и семинари
в различни градове на САЩ. Въпреки, че официално групата не е разпусната, тя престанала да работи  през 2006, скоро след
смъртта на нейния основател Функ през 2005. „Проектът Исус бил активен през периода 2008-2009. Д.Пр.) са отхвърлени от
повечето учени в северна Америка и Европа.

Няма абсолютно нито едно достоверно доказателство, че Исус е имал съпруга или дете. 
Непреодолимо е доказателството, че Евангелията в Новия Завет – на Матей, Марк, Лука и Йоан – са

нашите добри източници за разбирането на историческия Исус. Евангелията в Новия завет се основават на
свидетелствата на очевидци - те вярно и точно са свързани с учението, живота, смъртта и възкресението на
Исус.

Исус не е бил циник и по всяка вероятност Той никога не е срещал някой циник. Не е убиец на монаси
(албиноси или каквито и да са) след членовете на католическият орден Опус Дей.

Всички описания на документи, литература и археологически находки в тази книга са верни.

Предговор

Когато завърших гимназията, аз си мислех, че ще бъда юрист и поради това отидох да уча в един
свободомислещ колеж в южната част на Калифорния,  откъдето се дипломирах с магистърска степен по
история и бакалавърска степен по философия, като подготовка за юридическия университет. Но по време на
последната ми година в колежа станах християнин, което, вместо в юридическия университет, ме отведе в
Семинария („от закона до милостта,“ както каза един пастор).

Отидох в семинарията с цел да се обуча в християнското служение. Бях очарован от Исус от Назарет и
исках да науча повече за Него и за Неговото учение. Мечтаех през целия си живот да служа като пастор. Но
в семинарията открих академичната страна на теологията и на изследването на Библията. Обикнах това.
Лесно  научих  гръцкия  език  и  иврит;  тълкуванията  бяха  забавление;  изследванията  на  историята  и  на
тогавашната среда бяха стимулиращи. Докато другите студенти се опитваха да избягват тези предмети, аз се
включвах в тях с ентусиазъм.

През втората година завърших един курс за напреднали по гръцки език, в който четяхме Евангелията
на Матей, Марк и  Лука – в един семестър! Бях очарован от самите Евангелия и от въпросите, на които
учените се бореха да намерят отговори: „Кои са източниците за написването на евангелията? Как те се
свързват  помежду  си?  Каква  част  от  текста  на  Евангелията  е  история  и  каква  част  е  тълкувание?
Наслаждавах се толкова много, че реших да защитя докторат и да стана „Доктор по теология.“

Имах добрият шанс да вляза да уча следдипломна квалификация в Claremont Graduate University по
времето,  когато  тамошният факултет  да  изследвания  на  Библията  беше  на  най-високото  си  ниво.  Този
университет,  заедно  с  намиращото  се  наблизо  Claremont  School  of  Theology  създадоха  мощен  екип  от
преподаватели по Новия Завет и сходните области на изследването, където. В този екип бяха Ханс Дитер
Бетц, Уилям Браунли, Бъртън Мак, Джеймс Робинсън, Джеймс Сандерс и Джон Тревър.

Проф. Бетц ръководеше Семинар по елинистика и Новия Завет, който беше предпочитан и посещаван
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от Роналд Хок и Едуард О`Нийл – и двамата от факултета в Университета на Южна Калифорния. По това
време семинарът завършваше работата си за  Плутарх и току-що започваше да работи върху „Гръцките
магически папируси.“ Бетц ме впечатли изключително много със своите високи стандарти и вниманието му
в  детайлите.  Неговите  коментари  върху  Галатяни  и  Проповедта  на  планината  в  серията  коментари  по
елинистика са впечатляващи и високо ценени.

Проф.  Робинсън  ръководеше Семинарът Nag  Hammadi,  който  беше посветен  на  публикуването и
изучаването  на  Коптските  гностически  ръкописи,  намерени  в  Nag  Hammadi,  в  Египет.  Установих,  че
неговият ентусиазъм към нови изследвания, открития и публикации на резултатите от тях е заразителен.
Влизането  ми  в  Claremont  приличаше  на  влизане  в  издателска  фирма  и  печатница.  Бях  завладян  от
заниманията „През моето време“ провеждани в рамките на  Семинарът Nag  Hammadi.  Там се запознах с
Чарлз Хедрик (който ме научи на коптски език) и с Мервин Мейер, който сега е директор по проучванията
на   Коптските  гностически  ръкописи  към  Claremont  Graduate  University  и  е  експерт  по  „гностичните
текстове.

Проф. Мак в онези дни беше много увлечен в изследването на традициите на юдейската мъдрост.
Тогава той беше сърдечен християнски учен. Ясно си спомням, как през 1977 той ми каза колко се радва, че
аз служа в една близка църква.  Той каза:  „Това наистина е добре.  Ние наистина се нуждаем от повече
доктори по теология,  които служат в църквата.  Но времената се  променят,  както и хората.  (Коментар:  В
Wikipedia за него се казва, че сега той има скептично отношение към традиционните християнски документи, като Евангелията,
които според него са мит и противоречат на историческите факти. Според него Евангелията са просто описание на ранното
Християнско движение, но не са надеждни описания на живота на Исус. Д. Пр.)

Проф. Браунли беше човек, с когото чудесно се работи. Той беше тих, любезен и непретенциозен. Но
въпреки това беше един от най-първите учени, които изследваха свитъците от Червено море. Той беше в
Йерусалим и извършваше едногодишно изследване след като стана д-р по теология през 1947-1948, когато
беше открита първата пещера, в която имаше свитъци. Той прекъсна изследванията на книгата Йезекиил и
на древният угаритски език, и донесе един от свитъците със себе си в Университета Дюк през есента на
1948, за да може да го използва при преподаването на иврит. (Разбира се, това вече не е разрешено!) Проф.
Браунли публикува едно ранно изследване на Rule Scroll (IQS) и посвети голяма част от своята кариера да
анализирането на  Qumran's commentary (or pesher) в книгата Авакуум. За мен беше удоволствие да работя с
него и накрая завърших докторската си дисертация под неговото ръководство. От него научих много неща
за свитъците от Мъртво море и с него изучавах Арамейски и Древносирийски езици. Внезапната му смърт
през 1983 ме остави като академичен сирак и сложи края на плановете, които бяхме направили заедно да
изучаваме книгите Исая и Даниил. 

Имах привилегията да се запозная и с Джон Тревър, дългогодишен приятел на Бил Браунли. Тревър
беше с Браунли в Йерусалим през 1947-1948 и той беше човекът, който направи първите и доста добри
снимки на  Свитъците от Мъртво море.  Тревър  беше също радостен да ми покаже своята колекция от
снимки и археологически находки и да ми обясни къде са били открити и каква е тяхната значимост.

Въпреки, че аз бях много близък с Браунли, човекът, който оказа най-голямо влияние върху мен в
Claremont  Graduate  University  беше  проф.  Сандерс,  който  дойде  да  работи  във  факултета  през  1977,
годината, в която започнах подготовката за написването на моя докторат. Почти е невъзможно да преувелича
значението на неговия принос за моето разбиране на библейската литература и на нейния пълен контекст.
Сандерс ме запозна с вариантите на Библията, като например древногръцкия Септоагинт и Арамейският.
Той ме водеше през литературата на равините, научи ме да ценя високо равинският midrash и превърна в
радостно  занимание  критичното  изучаване   на  текстовете  –  на  древните  ръкописи  и  на  техните
разнообразни начини на  прочитане  и  варианти.  Под неговото ръководство  моята  преценка  за  Библията
порасна.  През  годините ние работихме заедно с  него по много на брой публикувани проекти и заедно
ръководехме една програма в Обществото за Библейска литература. 

Въпреки, че влязох в Claremont Graduate University като студент по изучаване на Новия Завет, аз бях
толкова  силно повлиян от  Браунли и Сандерс,  че  написах моята  дисертация  върху  книгата  Исая.  Със
сигурност  в  тази  дисертация  има части от  Новия  Завет  след  като  завърших изследванията,  свързани с
докторката ми дисертация, аз имах толкова силен интерес към изследването на Стария Завет, колкото имах и
към на Новия Завет.

Една от ирониите в моя живот е, че преди 25 години аз се явих за интервю за работа  в областта на
Стария Завет в  Acadia Divinity College. Не бях приет поради моята младост и след това постъпих на работа
в  Trinity Western University – като доцент по Новия Завет! Това назначение ме върна отново към Новия
Завет и след като прекарах 21 години в  Trinity Western University, аз бях назначен в  Acadia Divinity College
като професор по Новия Завет. Изглежда, че аз бях предопределен да работя в края на краищата за Acadia
Divinity College, но в областта на Новия, а не на Стария Завет.

Докато преподавах Новия Завет в Trinity, разбира се аз започнах да премествам моите изследвания и
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публикации от Исая и Стария Завет към Новия Завет.  Фокусирах се в Исус и в Евангелията, които бяха във
фокуса ми в миналото, когато бях студент в Семинарията. Случи се нещо интересно. Осъзнах, че работата
ми  върху  Исая,  гръцката  и  арамейска  версии  на  Стария  Завет,  свитъците  от  Мъртво  море  и  древната
равинска литература, бяха огромно предимство в изучаването на Исус и Евангелията. 

Докато  се  запознавах  с  повече  и  повече  учени,  занимаващи  се  с  Новия  Завет  (по  време  на
регионалните  и  национални  срещи на  Обществото за  Библейска  литература),  аз  се  сблъсквах  с  учени,
занимаващи се с Новия Завет, които знаеха гръцки език и някои неща за гръцко-римския свят, но имаха
съвсем посредствени знания за иврит и арамейски (ако изобщо имаха). Повечето знаеха малко за равинската
литература и за армейския вариант на Писанията.

Този недостиг  на  знания  сред мнозина от изследователите на Новия  Завет помага за  си обясним
отклонението от нормалното в голяма част от работата на „Семинарът Исус,“ основан от Робърт Функ през
1985.  Докато много от членовете на „Семинарът Исус“ бяха изложени на влиянието на гръцката литература
и на гръцко-римската култура и обичаи, малцина от тях изглежда имаха познания за семитския (юдейския)
свят на Исус. Изглежда само няколко от тях бяха посещавали държавата Израел. Малцина бяха участвали в
някакви археологически разкопки.  Малцина познаваха равинската литература и арамейският вариант на
Писанията. Вследствие на този недостиг от знание не е изненадващо, че „Семинарът Исус“ стигна до много
странни и неприемливи заключения. 

Например, Семинарът не разбра какво казва Исус, когато говори за „Божието царство.“ Семинарът
напълно погрешно разбра смисълът на есхатологията и се придържаше към изопачената идея за смисъла на
предпочитания израз “Човешкият Син,“ с който Исус се обозначавал. Освен това, Семинарът не намери
нито едно смислено място за юдейското Писание в разбирането на Исус за самия Себе си и за учението му.
Грешките на Семинара са ненадминати и многобройни.

За нещастие, Семинарът спечели голяма част от вниманието на медиите и написа една серия от книги,
които благоприятстваха погрешната насока и погрешните виждания за Исус и за Евангелията – както за тези
от  тях,  които  са  включени  в  Новия  Завет,  така  и  за  онези,  които  не  са  включени.  Настоящата  книга
„Фалшифицирането на Исус“ ще разгледа точно тези теми.

Аз  съм  християнин.  Бях  християнин  още  преди  да  отида  в  Семинарията  и  Университета  и
продължавам да съм християнин след като завърших образованието си, и после преподавам и публикувам
книги и статии в продължение на повече от 25 години. Когато някои от приятелите ми в Семинарията
научиха, че аз искам да продължа образованието си в  Claremont и да стана доктор по теология,  аз бях
предупреден, че критичното изследване няма да се отрази добре на вярата ми. Разбира се, аз бях чувал за
хора, които, след като започнали да се занимават с критични изследвания, се отказали от вярата си. Аз ще
говоря на тази тема в първата глава на книгата.

Вследствие на академичния си живот аз не загубих вярата си.  Няма съмнение,  че някои черти от
вярата ми се промениха. Не всичко е така, както е било откъснато и изсушено, и не е бяло и черно, както
беше някога. Има неща в теологията, които остават несигурни, има исторически подробности, които остават
неясни. Но въпреки това, отново, аз установих, че това е пътят, че той е за Исус и за неговите най-първи
последователи. Може би същността на вярата се състой в това – да нямаме бързи отговори за всяко нещо,
свързано с вярата.

Трябва  да  призная,  че  в  началото  считах,  че  нещата  в  библейския  критицизъм  са  разбъркани  и
неуравновесени. Но с течение на времето разбрах, че задачата на критичното изучаване на Библията е не да
поставя под съмнение същността на християнското послание, а багажът и партакешите, които много хора си
мислят,  че са част от това послание. Най-често този багаж включва различни гледища за авторството и
годините, в които са написани дадени книги (например, идеята, че библейските книги задължително трябва
да  са  написани  рано  и  то  от  апостолите,  даже  когато  самите  те  не  са  твърдели  това),  както  и
разпространеното  мнение  относно  природата  на  библейската  литература  (например,  вярването,  че
Евангелията са само история и нищо повече) и за природата на учението на Исус (например, представата, че
всяко нещо, казано от Исус е изцяло уникално и преди това никога не е било чувано). 

С течение на времето станах способен да правя разлика между багажа и самото послание. Всъщност,
мога да кажа, че библейският критицизъм спаси посланието и ми помогна да го видя и вкуся още по-пълно.
Установих, че внимателното и търсещо изучаване на историческата истина за Исус е възнаграждаващо.

Аз  обичам  да  изнасям  лекции.  Обичам  да  проповядвам,  Обичам  да  разказвам  историите  от
Евангелията. Обичам да наблюдавам лицата на хората в църквата, когато те за пръв път разберат това, което
Исус е искал да каже – това, което той всъщност е искал – когато е казвал или правел нещо. Винаги се
вълнувам,  когато  виждам  как  историята  на  Исус  въздейства  върху  хората  и  предизвиква  положителна
промяна в живота им. Историята за грешната жена (Лука 7) или за Добрия самарянин (Лука 10), или за
Блудният син (Лука 15),  ако бъдат разказани в правилният контекст,  мотивират хората да прощават,  да
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възстановяват развалените си взаимоотношения и даже сами да се укоряват.  Изглежда че с течението на
времето нищо от излъчването на силата на Исус не се е намалило.

Установих, че колкото по-добре започвам да разбирам кой е Исус, какво той е казал и как той е бил
разбиран от своите съвременници, аз още по-високо ценя Него и движението,  което е започнал.  Когато
делата, постъпките или думите на Исус са погрешно разбирани,    тогава започват проблемите  .  Установил
съм, че лъжите, криещи се зад твърденията „Исус не би могъл да каже това“ са грешки в тълкуванието,
обикновено дължащи се на неуспеха да виждаме казаното в неговия правилен контекст и ситуация.

„Фалшифицирането на Исус“ е книга, която разглежда критично някои немарливи неща в обучението
и някои погрешно насочени теории, които се появиха в последните години. Ужасен съм от много от тях.
Честно казано, някои неща в тях са крайно притеснителни.

„Фалшифицирането на Исус“ е написана на популярно ниво с основното намерение да бъде четена от
не-експерти, които установяват, че голяма част от това, което е казано за Исус през последните години, е
ужасно объркващо. Обяснителните бележки към текстовете да сведени до минимум и са събрани в края на
книгата  (Коментар: За удобство на читателите при превода аз съм поместил всяка бележка след текста, за който тя се

отнася.  Д.Пр.)  Опитах се да дефинирам термини,  които са обичайни за  изучаванията на Библията,  но са
непознати на не-експертите по начинът, по който съм ги въвел; в допълнение съм добавил и речник в края
на книгата за бързи справки. 

Крейг Евънс
2006 г.

Въведение

Дали Исус е имал дете от Мария Магдалена? Дари той е бил мистик или може би даже гностик?
(Коментар:  Мистик: човек, който контактува със свръхестествени и тайнствени сили, намиращи се извън човека;  агностик:
човек, който не е сигурен, дали Бог съществува. Д.Пр.) Дали се е престорил, че е умрял и после е избягал тайно от
Святата земя? Дали е избягал в Египет? Дали е писал писмо да Синедриона, в което е обяснил, че всичко е
било една грешка и че той никога не е твърдял, че е Син на Бога? Дали той е празнувал Тайната вечеря с
приятелите си 25 години след разпъването му на кръста? Има ли гроб, в който е намерено тялото на Исус?
Има ли гроб, в който е намерено тялото на неговия баща? Надеждни ли са сведенията на Евангелията в
Новия Завет? Има ли по-добри източници за живота и учението на Исус? Дали свитъците от Мъртво море
говорят  за  Исус?  Дали  историята  в  Евангелията  е  истина?  Има  ли  заговор  за  скриване  на  истината?
Наистина, дали изобщо Исус някога е съществувал?

Когато преди 30 години за пръв път започнах да се занимавам с академично изследване на Исус и
Евангелията, никога не съм предполагал, че аз или някои друг би установил, че е нужно да се напише книга,
даваща  отговор  на  такива  въпроси.  Тогава  със  сигурност  никой  човек  с  абсолютна  сериозност  не  би
подкрепял такива теории. Тогава със сигурност нито един почтен издател не би отпечатал такава книга. Уви,
всичко това се случи.

Запитвали ли сте се защо съвременните учени (особено тези, които са популярни автори), изглеждат
толкова склонни да се усъмнят в доказателството на Евангелията и търсят други източници на информация?
В няколко книги учените твърдят, че трябва да вярваме на източници, писани през 2-я и 3-я век, защото
Евангелията, които са написани през 1-я век са ненадеждни. Има ли логика в това? Други твърдят, че има
заговори за потискате  на доказателствата. Доказателства за какво? Защо? 

Ние  живеем  в  странно  време,  което  си  позволява  и  даже  окуражава  някой  от  най-странните
разсъждения. Това е време, в което истината означава   почти всяко нещо  , което човек иска да го превърне в  
истина. И в тези палячовски „търсения на истината,“ истината става неуловима. Всъщност,  една книга,
публикувана преди няколко години, е озаглавена така: „Истината е по-непозната, отколкото беше преди.“
Напълно съм съгласен.

Според мен особено тревожно е,  че много абсурди, нелепости и глупости,  идват от учените. Ние
очакваме да научаваме за лъжливи научни открития  от шарлатаните,  пишещи в жълтата преса,  а не от
учените, които преподават в престижни университети.

Съвременните учени и автори, в техния непрестанен стремеж да намерят нещо ново, ни предлагат
смели теории, които не са подкрепени от доказателства, или изопачават или пренебрегват Евангелията в
Новия завет, следствие на което произвеждат внушителна група от лъжливи образи на Исус.  

Многообразие от различни влияния доведоха до тези резултати чрез: (1) погрешно поставена вяра и
погрешно насочени съмнения; (2) ограничени стартови позиции и прекалено строги критични методи; (3)
съмнителни текстове, написани през по-късните векове; (4)  позоваване на контексти, които са чужди на
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действителна среда, в която се е намирал Исус; (5) позовавания на скелети, нямащи нищо общо с контекста;
(6) липса на вземане предвид на чудните дела, извършени от Исус; (7) колебливо използване на сведенията
от Флавий (Коментар: 37-100, римският историк от юдейски произход, съветник на императорите Веспасиан и Тит, който

свидетелства и за Исус Д.Пр.) и на други източници от късната древност; (8) анахронизми (Коментар: Погрешно

времево  свързване  на  събития  и  предмети.  Д.Пр)  и  преувеличени  твърдения  или  (9)  шарлатански  истории  и
фалшиви находки. Казано накратко, направена е всяка грешка,  която можем да си представим. А някои
автори са направили почти всяка една от тях.

Следващите глави на тази книга разглеждат тези теми една по една, а две от главите са посветени на
съмнителните текстове. Книгата завършва с Гл. 11, в която предлагам моето мнение по важните аспекти на
истинският  напредък  в  изучаването  на  историческият  Исус.  В  нея  са  разгледани  както  Евангелията,
включени в Новия Завет, така и онези, които не са включени, както е отделено и нужното внимание на други
свързани важни материали.

„Фалшифицирането на Исус“ изследва мисленето и методите на учените и на популярните автори.
Към  какви  предположения  се  придържат  те?  Какви  методи  използват?  Защо  напускат  обоснованите
наблюдения и се стремят към дръзки заключения? Наистина, защо и как те създават фалшив образ на Исус,
който е различен от образа, който намираме в Новия Завет? Дали тези учени наистина използват надежден
исторически метод? Това са някои от въпросите, които изследва тази книга.

„Фалшифицирането  на  Исус“  е  написана  с  целта  да  говори  на  различни  читатели.  Първо,  тя  е
написана, за да помогне на  всеки, който е объркан от безумните теории и противоречащите си образи на
Исус, от твърденията, че той самият не е считал, че е Месията или Божият Син или че Евангелията в Новия
Завет не са достоверни, или че другите източници са по-добри или поне еднакво достоверни и т.н.

Второ,  книгата е написана за хората, които се интересуват от Исус и от Евангелията в Новия Завет, и
искат да научат нещо повече, но са объркани от странните книги, които се появиха през последните години.
Надявам се, че вие не сте се отказали.

Трето,  тя  е  написана  за  скептиците,  за  невярващите,  особено  за  тези,  които  са  склонни  да  се
изкушават и да харесват някоя стара измама от 19-я век, в която днес почти никой не вярва. 

Четвърто,  „Фалшифицирането на Исус“ е  написана за  гилдията,  за  учените,  чиято професия е  да
изследват  Евангелията  и  живота,  и  учението  на  Исус,  с  надеждата,  че  тя  може  да  ни  призове  да  не
понижаваме  нивото  на  стандартите  в  научната  си  работа,  а  наистина  да  се  придържаме  към  по-висок
стандарт, който не счита, че скептицизмът е равнозначно на ерудиция.

И накрая,  тази  книга  е  написана,  за  да  защити истинското свидетелстване  на  живота,  смъртта  и
възкресението на  Исус.  Когато бъдат  подложени на  изпитание,  истинските  документи се  държат доста
добре. Въпреки, че те са били оклеветявани и даже осмивани и избутвани назад, време е да ги чуем без
предубеждение.

Глава 1

Погрешно насочена вяра и погрешно насочено съмнение

Скептици от старите и новите доктрини
През последните години се появиха няколко книги, написани от учени, които по едно или друго време

в живота си са считали, се са традиционни и даже консервативни християни, но по-късно започнали да
определят себе си като „леви християни“ (Коментар: Лявото крило на християнско политическо движение, което дава
предпочитание на социалната справедливост и величае социално Евангелие, което се грижи основно за подпомагане на бедните и
за  задоволяване на  насъщните им нужди.  Д.Пр.) или даже са станали отявлени агностици  (Коментар:  Агностикът

твърди, че Бог е непознаваем. Д.Пр.), особено що се отнася до традиционният образ на Исус и на историческата
надеждност на Евангелията. Някои от тях вече не са сигурни, дали Исус изобщо някога е съществувал.

Моето впечатление е, че мнозинството от библейските изследователи, археолози и историци, които
започват като християнин, продължават да остават в християнската вяра и активно участват в църквата.
Техните гледни точки по едно или друго нещо могат да се променят; повечето от нас, които влизат в света
на библейските знания, стават по-малко сковани и стават по-отворени за нови гледни точки. Но защо някои
учени се отделят от вярата и стават враждебни към вярващите? Разбира се, популярните медии обичат да
разработват и да превръщат в сензация тези видове истории за „излизането от вярата.“

Голяма част от проблема започва от самото консервативно протестантско християнство, особено от
Западното  многообразие  на  ожесточени  дебати,  като  например  спорът  между  модернизма  и
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фундаментализма в края на 19-я и началото на 20-я век, когато бяха начертани граници върху пясъка и бяха
изработени подробни изповеди или символи на вярата.  

Тези символи понякога започват да служат като лакмусова проверка за това, кой е вътре и кой е вън от
съответната група. Научавате символът на вярата, съгласявате се с него и всичко е добре. Ако не можете да
се съгласите, вие се оказвате отвън. Наистина, някои хора са считали, че тези символи на вярата са по-важни
даже от самата Библия.

Не е изненадващо, че се появили отрицателни реакции на подобна вкочаненост. Научното изучаване
на Библията, което се занимава с такива сериозни въпроси като: кой е написал книгите в Библията; в какви
обстоятелства;  с  каква  цел;  и  по  отношение  на  историческите  въпроси,  как  точно –  неизменно работи
против твърдият фундаментализъм. Моята цел тук е не да обсъждам отново този по-голям въпрос, но е
нужно той да бъде повдигнат,  защото мисля,  че  той играе  важна роля  при намирането на отговора  на
въпросът, защо някои учени и духовници преминават през криза на вярата и правят основно преместване.

Когато  се  стигне  до  оценяването  на  Исус,  популярните  защитници  на  християнството  често  се
позовават  на  трите  варианта,  предложени  от  К.  С.  Луис  преди  50  години:  Исус  или  е  лъжец,  или  е
умопобъркан, или е Господ. Това позоваване може да е направено, защото звучи добре и може би е пример
за добро красноречие,  но логиката му е погрешна. Без да добавям допълнителна оценка,  тези, които се
придържат към този начин на аргументиране извършват самоизмамата,  че  изключват онова,  което е  по
средата между двете крайности. Т.е. те пренебрегват други жизнеспособни алтернативи. Възможни са поне
две други алтернативи; и двете са свързани с начина как е разбирана Библията, и двете влизат в играта в
книгите, които настоящата книга критикува.

Едната от тези две други алтернативи, ще я наречем четвъртият вариант е, че Исус не е нито лъжец,
нито е умопобъркан, нито е Господ (в традиционният православен смисъл);  той е нещо друго. Той може да
е Месията на Израел, слугата на Господа и може би – най-великият пророк, който някога е живял. Той даже
би могъл да бъде наречен Божият Син, но не в смисълът на Троицата, в който Исус е считан, че е изцяло Бог
и изцяло човек. Доколкото знаем, това е повече или по-малко в съответствие с Ебионитното Християнство,
форма на юдейско християнство, което се появило през 2-я век и престанало да съществува през 4-я век .
Ебионитите  притежавали  една  или  повече  редактирани  версии  на  Евангелието  на  Матей,  което
подчертавало  ръководната  роля  на  закона  и  свеждала  до  минимум  божествената  природа  на  Исус.  Те
вярвали, че Исус е бил Израелският Месия и изпълнител на пророчество. Вярвали, че в същият смисъл, в
който Давид би могъл да бъде наречен Божият „син“ (както в Пс.2:7), Исус по същият начин би могъл да
бъде  наричан  син  на  Бога.  Но  Ебионитите  не  вярвали  в  това,  което  теолозите  наричат  -  „висша
Христология“ - те не вярвали, че Исус е Бог. Разбирането на Ебионитите за Исус е твърде сходно с гледната
точка на двама от учените, за които ще говорим по-късно в тази глава.

Петият вариант е, че ние всъщност не знаем кой е бил Исус, какво е казал и какво е направил той и
какво е мислел за себе си и какво са мислели придружителите му за него, защото Евангелията в Новия Завет
и  другите  източници  не  са  надеждни.  Евангелията  в  Новия  завет  са  можели  да  представят  Исус  като
Месията на Израел и като Божият Син, но от всичко което знаем, това не е нищо повече от теологията на
християните, които са живели през втората половина на 1-я век, християни, които никога не са срещали
Исус и никога не са го слушали как поучава.  Тази форма на скептицизъм отива даже още по-далече и
твърди, че не само най-ранните Евангелия не са исторически и надеждни, а даже не сме сигурни, дали
ръкописите, които притежаваме днес, точно отговарят на Евангелията в тяхната първоначална форма. Така
спорът продължава. Това е гледната точка на друга група учени, която ще разгледаме в тази глава.

Четейки някои от най-крайните книги за Исус аз открих,  че загуба на увереност в историческата
надеждност на Евангелията в Новия Завет често пъти е причинявана от поставяне на вярата на погрешно
място и от погрешно насочени подозрения. 

Чрез изразът „поставяне на вярата на погрешно място“ аз искам да кажа, че някой човек вярва в
погрешно нещо, като например, ако той вярва, че Библията трябва да е безгрешна, когато е оценявана чрез
твърди строги  характерни стандарти и  че  ние  сме  длъжни да  хармонизираме четирите  Евангелия.  Ако
нашата вяра е поставена в зависимост от тези представи, особено в техните безкомпромисни изисквания,
тогава научното изучаване може да доведе до загуба на вярата.

Чрез изразът „погрешно насочени подозрения“ аз имам предвид неприемливото предположение, че
съвременниците на Исус (т.е. първото поколение от неговото движение) или са били неспособни да помнят,
или не са проявявали интерес да си спомнят точно това, което Исус е казвал и така за го предават на другите
хора.  В  този  случай  ние  имаме  една  форма  на  прекален  критицизъм,  който  е  твърде  разпространен  в
научните среди и понякога изглежда, че той възниква поради неспособността да се направи разлика между
критичното  отношение  и  скептицизма  (съмнението  в  основните  библейски  принципи)  –  т.е.  да  си
представяме, че колкото по-силен е скептицизма, толкова по-критичен е той.  Крайният скептицизъм не е
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никаква критика, а е лековерие. (Коментар: Ако ни липсва вярата в Бога, която играе същата роля като Полярната звезда
за капитаните, когато определят посоката на движение на кораба в откритото море, ние ще се загубим. „Няма попътен вятър
за кораб, който не знае към кое пристанище пътува“ - римска поговорка. Или „Когато не знаеш накъде вървиш, винаги попадаш
там, където не искаш да бъдеш.“ Д.Пр.)

Можем да видим как работи тази представа за нещата, като разгледаме набързо работата на четирима
учени, чиито гледни точки за християнството в миналото са били доста консервативни и повече или по-
малко евангелски. Първите двама наричам „скептици от старата доктрина,“ а вторите двама - „скептици от
новата доктрина.“ Вижданията на първите двама се доближават до четвъртия вариант, за който говорих по-
горе, а вижданията на вторите двама  - до петия вариант.

Избрах тези учени, защото те са обсъждали личните си гледни точки и техния път на вярата, особено
за разбирането им за Исус и за Евангелията. Бих могъл да говоря и за доста други учени, но не го правя,
защото не не са направили публично известни своите гледни точки. 

Освен това искам да поясня, че аз не критикувам тези учени заради позициите, които те са заели.
Техните лични житейски пътувания са си тяхна лична работа. Аз цитирам и обсъждам някои от техните
мнения, защото мисля, че те илюстрират темата, която разглеждаме в тази глава, тема, която мисля, че лежи
в основата на много проблеми и спорове, които ще бъдат разгледани в другите глави на тази книга. Въпреки
това, аз съм критичен към някои от заключенията, до които те са достигнали.

Скептиците от старата доктрина – смаляването на Исус
Двамата  скептици  от  старата  доктрина,  които  искам  да  обсъдим,  са  Робърт  Функ  (1926-2005)  и

Джеймс Робинсън (1924- 2016). Техният скептицизъм относно Евангелията в Новия Завет не е  толкова
краен, както си мислят някой хора. Да, те бързат да посочат, че някои твърдения в Евангелието или някое
деяние и казват, че те не са автентични и идват от ранната църква, а не от Исус. Аз не съм съгласен с
тяхното разбиране за формирането, датата на създаването им и предаването на следващите поколения на
Евангелията;  не  съм  съгласен  и  с  високата  оценка  и  датата  на  написването,  приписвани  на  някои  от
Евангелията, които  са извън Новия Завет. Но въпреки това, Функ и Робинсън вярват, че в Евангелията се
съдържа значително количество полезен и надежден материал, вследствие на което се  появява един тясно
свързан, непротиворечив и даже поучителен образ на Исус. Видно е, че и двамата учени се възхищават от
Исус и считат, че той е духовен ориентир.  Техните възражения са насочени против вкостенялото църковно
подслоняване  на  християнство,  което  е  прекомерно  фокусирано  в  учението,  но  не  и  в  социалната
справедливост. Те може би рисуват с твърде едни щрихи, но аз нямам никакво съмнение, че има църкви,
които е добре да се вслушат в тяхната критика.

Роберт Функ. В книгата си „Искрен към Исус“ Функ разказва за обучението си когато бил млад: „Ако
привържениците на сътворението имаха своя път, аз...бих се придържал към буквалното четене на Бит.1
и 2, което вече бях направил от посещението си в Неделното училище...(Моят пастор) ме изпрати да се
уча в един библейски колеж, разположен в хълмовете на източната част на Тенеси. Бързо станах млад
евангелист и използвах ораторските си умения да карам аудиторията ми да се смее и да плаче. Но аз бях
смутен.  Обучението  в  колежа  се  състоеше  предимно  в  запаметяване  на  текстове  и  повторения.
Истината вече беше написана в опростеното кредо на училището. Доктриналната усмирителна риза не
ми подхождаше.“ (Robert W Funk, Honest to Jesus (San Francisco: HarperCollins, 1996), pp. 4-5.)

Функ  продължава  и  описва  образованието  си  след  това,  благодарение  на  което  станал  „д-р  по
теология на Новия Завет и до университетска кариера и станал професор. Казва, че все повече установявал,
че  преподаването  в  религиозните  университети  е  разочароващо,  поради  което  се  зарадвал,  когато  се
преместил в Университета в Монтана. Но даже там той продължил все повече да се разубеждава и усещал,
че не е на мястото си както в университета, така и в църквата. Преместил се да живее в Калифорния, където
основал Westar Institute и  Polebridge Press и  Jesus Seminar.

Изненадва ме начинът, по който Функ започва своето християнско преживяване с „буквалното четене
на Бит.1 и 2,“  после отива да се  учи в „Библейски колеж,“ става „млад евангелист“ и се  обучава  чрез
„запаметяване на текстове и повторения.“ Не искам да се задълбочавам твърде много в това четиво, но със
сигурност  то звучи така,  като че ли той е  човек с твърдо и фундаменталистко разбиране на Библията,
положили  основите  в  годините,  в  които  се  е  формирал  като  личност.  Функ  продължава  и  казва,  че
обучението е било болезнено преживяване. Чувал съм и преди това – как откъсването от фундаменталистко
разбиране на Библията може да се окаже емоционално унищожително.

Джеймс Робинсън. Джеймс Робинсън беше един от моите професори в университета. Считах, че е
увлекателен  и  бях  много  впечатлен  от  неговата  продуктивност.  От  време  на  време  той  разказваше  за
детството  си  и  за  първите  години  на  теологичното  му  обучение.  Неотдавна  той  публикува  една
проницателна „Теологична автобиография.“ В нея накратко описва житейския си път, бързайки да описва
подробно неудовлетворението си и превратностите, през които преминал при събирането и публикуването
на Гностичните ръкописи от Nag Hammadi. Но на някои места в автобиографията си Робинсън казва някои
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неща, които имат връзка с житейския му път:
„Преди  да  отида  да  преподавам  в  университета,  аз  преподавах  една  година  в  моя  колеж

(Дейвидсън)...доста буквален Стар Завет. Моите студенти бяха предимно демобилизирани ветерани от
армията, в очите на които сигурно съм им изглеждал безнадеждно наивен. Дали те вярваха в това, което
казвах аз или не, но в края на годината самият аз вече не вярвах. Опитах се да намеря смисъл за себе си в
моята теология от детството ми, но се провалих. Вследствие на това траекторията на моята теология
в продължение на 50 години се преместваше стъпка по стъпка от дясно на ляво .  (Коментар:  Възприето е
хората, които имат строги принципи и вярват в правилата и законите, а в този случай и в Бога - да се казва, че те имат десни
разбирания. Интересно е да се знае, че английската дума right освен дясно, означава и „правилно, вярно.“ Хората, които вярват в
либералното, свободното и неограничено отвън поведение, включително и от законите на Бога, е прието да се счита, че имат
леви разбирания. Д.Пр.). 

Често пъти християни,  които се  се  занимават с  академична дейност,  ми  задават насочващия
въпрос как заниманието ми през целия ми живот с критично изучаване на Библията се е отразило на
вярата ми като християнин.  Подразбиращият се отговор е, че такова „висше критическо изучаване“
очевидно  я  унищожава.“  (See  James  M.Robinson,  "Theological  Autobiography,"  in  The  Craft  of  Religious
Studies, ed. Jon R.Stone (New York: St. Martin's, 1998), pp. 117, 121, 145; reprinted in James M.Robinson, The Sayings Gospel Q, BETL 189 (Leuven: Peeters and

Leuven University Press, 2005), pp. 3, 7, 31. )
Робинсън казва,  че  в колежа  Дейвидсън той е преподавал „доста буквален Стар Завет.“  Той си

представя, че неговите студенти са считали, че той е „безнадеждно наивен.“ Тук отново вероятно имаме
едно  вкостенено  фундаменталистко  разбиране  за  Библията.  Преподавайки  Стария  Завет,  докато
същевременно вероятно е четял научна литература и се е опитвал да отговаря на въпросите на студентите,
Робинсън казва, че вече не вярвал в това, което преподавал. Но кое е това нещо, което го е направило вече да
не  вярва?   Той  продължава  и  казва:  „Опитах  се  да  намеря  смисъл  за  себе  си  в  моята  теология  от
детството ми, но се провалих.“ А каква е била тази „теология от детството“? Според най-доброто,  което
можах  да  извлека  от  неговата  автобиография,  Робинсън  има  предвид  теологията  на  Калвин  и
консервативната гледна точка на Библията.

Тъй като бил неспособен да намери смисъл в своята консервативна теология, Робинсън започнал да се
премества  „стъпка по стъпка от дясно на ляво.“ Почти в края на автобиографията си той признава, че
„висшият критицизъм“ унищожил вярата му като християнин. 

Освен  това  Робертсън  заявява,  че  провалът  на  традиционното  християнство  да  се  справи  с
несправедливостта щял да унищожи консервативната му християнска вяра във всеки случай, независимо от
влиянието на висшия критицизъм. 

Чрез твърдението му, че висшият критицизъм е унищожил християнската му вяра, аз приемам, че
Робинсън  има  предвид  християнската  вяра  от  неговото  детство.  Изглежда  той  се  е  придържал  към
одобрително мнение към Исус. Няма съмнение, че той е скептик, но това, което казва за Исус, доколкото той
прави това, би било одобрено от повечето християни. Но според моята преценка, това което казва той е
сравнимо с разводнената версия на Ебионитното разбиране за Исус.

Скептиците от новата доктрина – погрешното разбиране на Исус
Двамата  учени,  които споменавам като  „скептици от  новата  доктрина“  са  далеч  по-крайни  и  по-

радикални  в  сравнение  с  влеченията  на  Функ  и  Робинсън.  Всъщност,  те  правят  Функ  и  Робинсън  да
изглеждат като Били Греам. Имам предвид Робърт Прайс и Барт Ерман.

Робърт Прайс. Наскоро Робърт Прайс написа книги, в които твърди, че Jesus Seminar е много по-
оптимистичен  в  мисленето  си,  че  около  18%  от  думите  и  делата,  приписвани  на  Исус  в  Евангелията
всъщност принадлежат на Исус. Прайс мисли, че доказателството за историческото съществуване на Исус е
толкова слабо, че ние не можем да знаем със сигурност каквото и да е за него. Той даже е склонен да приеме
възможността  Исус  никога  да  не  е  съществувал  в  историята  на  човечеството.  Дали  наистина
доказателството  за  Исус  е  толкова  слабо?  На  практика  нито  един  учен-историк  не  би  се  съгласил  с
негативните заключения на Прайс.

Прайс  е  завършил  Теологичната  семинария  Gordon-Conwell,  един  консервативен  евангелски
университет.  Преди  това  е  бил  член  на  фундаменталистка  Баптистка  църква  и  лидер  на  между
деноминационно  християнско служение.  Скоро след завършване на семинарията,  където попаднал под
влиянието на критичното изучаване на Библията, Прайс започнал да преосмисля вярата си. Върнал се в
университета,  защитил  докторска  дисертация  и  станал  д-р  по  систематична  теология  от  Университета
„Дрю.“ През следващите години започнал да се придвижва наляво,  напускайки последователно няколко
църкви, в които служил като пастор. После се върнал отново в университета и този път защитил докторска
дисертация по Новия Завет.

Повлиян от критиците на Новия завет  от 19-я  век,  Прайс се  придвижил още по-наляво и накрая
станал агностик. (Коментар: Агностикът счита, че  Бог е непознат и е неопознаваем. Д.Пр.). Собствените му възгледи
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за Евангелията в Новия Завет ставали все по-крайни.
Според мен, работата на Прайс в изследването на Евангелията е подчинена на философска настройка

на разума, което е в противоречие с всякакъв вид историческо изследване. Според него, сравняването с
други текстове от древността означава, че Исус не би могъл да каже това, което му се приписва, че той е
казал или че описаното събитие не се е случило. Нещо повече, понеже има доказателство, че думите или
историите за Исус са били редактирани и хармонизирани с контекста, на нищо не може да се вярва. Прайс
безкритично приема съмнителни методи и резултати от работата на Jesus Seminar, приема голяма част от
дискредитираната теория „Христос е мит“ (в които се твърди, че Исус никога не е живял) и т.н. Изумява ме
начинът на работа на Прайс, която прилича на „торба пълна с най-различни неща“ или връщане назад в
миналото, което няма нищо общо с истинският прогрес в критичните изследвания през последните 150
години. В Прайс е това, което сме виждали и преди: бягство от фундаментализма.

Барт Ерман.  Барт Ерман станал християнин като юноша и след това попаднал под влиянието на
консервативното  мислене.  Завършил Библейският  институт  Мууди в  Чикаго,  а  оттам отишъл в  колежа
Уитън и после в Университета Уитън, където се дипломирал като магистър по Новия Завет, а след това
защитил  и  докторска  дисертация  в  Принстънската  Семинария  под  ръководството  на  Брюс  Мецгер,
уважаваният декан на факултета за критичното изследване на Новия Завет.

Искам да посветя повече време на Ерман, защото неговите книги се продаваха много и оказаха много
по-голямо влияние от публикациите на другите учени, разгледани в тази глава. Тъкмо  изследването на
различията в текстовете – обичайните милиарди грешки на преписвачите и превзетостта и натруфеността,
които се срещат в ръчно написаните книги от античността до средните векове, накарало Ерман да се усъмни
във  вярата  си.  Накратко,  той  установил,  че  това  което  вижда,  са  грешки в  Библията.  Ерман счита,  че
грешките в Библията означават, че на думите в Библията повече не трябва да се гледа като на думи на Бога.

Най-старите Евангелски папируси
Най-ранните  копия  на  ръкописи  на  гръцкият  текст  на  Новия  Завет  (това  е  езикът,  на  който

първоначално е бил написан Новия Завет) са намерени върху части от папируси, вид хартия, направена от
листата на тръстики,  които растели покрай реката Нил в Египет.  Голяма част от гръцкият Нов Завет е
оцелял  върху папируси.  По-късно  гръцкият  Нов  Завет  оцелял във  формата  на  книга  –  древните  книги
обикновено били изработвани от пергамент (Коментар:  А самият пергамент е правен от кожата на млади ярета,

агнета и телета, която била обработвана по специална технология. Д.Пр), обработена кожа или хартия. Най-старите
гръцки папируси съдържат текста на Синоптичните Евангелия (Коментар: Това са първите три Евангелия – Матей,
Марк и Лука.  Думата „синоптични“ има гръцки произход и означава „съвместими“ - защото и трите описват едни и същи
събития по много сходен начин. А Евангелието на Йоан се различава от тях. Д.Пр.) са описани по-долу със страниците от
Евангелията или части от тях, които съдържат.

Papyrus 67 (PBarcelona 1) A.D. 125-150 Matthew 3:9, 15; 5:20-22, 25-28
Papyrus 103 (POxy 4403) A.D. 175-200 Matthew 13:55-57; 14:3-5
Papyrus 104 (POxy 4404) A.D. 175-200 Matthew 21:34-37, 43, 45 (?)
Papyrus 77 (POxy 2683 + 4405) A.D. 175-200 Matthew 23:30-39
Papyrus 64 (PMagdalen 17) A.D. 125-150 Matthew 26:7-8, 10, 14-15, 22-23, 31-33
Papyrus 4 (PParis 1120) A.D. 125-150 Luke 1:58-59; 1:62-2:1; 2:6-7; 3:8-4:2; 4:29-32, 34-35; 5:3-8
Papyrus 75 (John Bodmer) c. A.D. 175 Luke 3:18-22; 3:33-4:2; 4:34-5:10; 5:37-6:4; 6:10-7:32; 7:35-39, 41-

43; 7:46-9:2; 9:4-17:15; 17:19-18:18; 22:4-24:53

Твърде  суровите  представи  за  устното  вдъхновение  и  за  непогрешимостта  на  Библията  обяснява
проблемът на Ерман, както казва той в автобиографичната част на своето въведение: „За мен, обаче, това
(загубата на оригиналните текстове на Новия Завет“) беше непреодолим проблем. Бяха загубени самите
думи, които Бог беше вдъхновил да бъдат написани. Със сигурност ние трябва да знаем какви са били тези
думи, ако искаме да знаем как той е говорил на нас, тъй като самите думи са били неговите думи и това,
че разполагаме с някои други думи (по невнимание или умишлено са били създадени от преписвачите), не ни
помага много, ако ние искаме да знаем Неговите думи. Библията започна да ми изглежда като много
човешка книга...Това беше човешка книга от началото до края. Тя е била написана от различни човешки
автори  по  различно  време,  които  са  се  намирали  на  различни  места,  за  да  отговорят  на  различни
нужди...Онези от нас, в   Библейският институт Мууди, вярвахме, че Библията е абсолютно непогрешима в  
своите думи.“ ('ON EHRMAN'S VIEWS OF SCRIPTURE: See Bart D.Ehrman, MisquotingJesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (San Francisco:
HarperSanFrancisco, 2005), pp. 5, 11, 12. See also the discussion on pp. 210-12. For an earlier, more learned version of this book, see Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of
Scripture (New York: Oxford University Press, 1993).)

Понеже за Ерман Библията станала човешка книга и следователно повече не можело да бъде считана
като Божие Слово, той загубил увереност в нея. Изгубвайки увереността си в Библията, включително в
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Евангелията, които разказват историята на Исус, Ерман загубил вярата си. Сега той гледа на себе си като на
агностик. (Коментар: Агностикът счита, че  Бог е непознат и е неопознаваем. Д.Пр.)

Длъжен съм да призная, че бях озадачен от всичко това. Ако не в Библейският институт Мууди, то със
сигурност в колежа Уитън той трябва да е бил запознат с огромен брой варианти в текстовете в Библейските
ръкописи. Нито един студент не може да получи научна степен за познаване на Библията, ако не знае това.
Но въпреки това студентите, изучаващи Библията, не се отказват от вярата си.

Освен това съм объркан от начинът на разсъждаването на Ерман. Например, в името на разглеждания
спор, нека да предположим, че грешките на преписвачите в Библейските ръкописи наистина опровергават
устното вдъхновение и непогрешимост, поради което Библията наистина трябва да бъде разглеждана като
човешка книга,  а не като Божии думи.  В резултат от това ще загубим ли всичко? Не.  Умерените и по-
либерални християни са  се  придържали към тази  гледа  точка  в  продължение  на  100 и  повече  години.
Основната тема се фокусира в това, което Бог е постигнал в Исус от Назарет.

Най-старите гръцки ръкописи със сборници от Библейски текстове
Едновременно  с  появата  на  християнството  се  е  появило  и  развитието  и  усъвършенстването  на

сборниците, предвестникът на съвременната книга с форматирани страници, отпечатани и от двете страни
(Коментар:  Първата  печатна  преса  е  изобретена  от Гутенберг  през  1450  г  в  Страсбург,  а  първата  отпечатана  книга  е
Библията. Може да изглежда малко извън темата, но и азбуката на братята Кирил и Методи е била създадена с тази цел – да
могат българите да  четат Библията на  родния  си  език.  Д.Пр.)  Оцелели са няколко ранни копия на Библията на
гръцки език:

Codex Sinaiticus (Съкратено обозначен с W: изработен от трима преписвачи през 4-я век.
Codex Vaticanus (Съкратено обозначен с B): изработен от двама преписвачи през 4-я век.
Codex Alexandrinus (Съкратено обозначен с A): изработен през 5-я век, това е първият ръкопис, който

попаднал  в  ръцете  на  учени  от  Запада,  което  довело  до  търсенето  и  на  други  ръкописи,  подарени  на
английският крал Чарлз І през 1627.

Codex Beza  (Съкратено обозначен  с  D):   от  края  на  4-ти  век,  сборници,  съдържащи голям брой
уникални текстове.

Codex Ephraemi Rescriptus (Съкратено обозначен с C): наричан е с името „препис на Ефраим,“ защото
един монах от 12-я век го намерил на боклука и върху него направил копие на тази гръцка книга от 6-я век,
съдържаща проповеди на Ефраим Сирийски.

Codex Washingtonianus (Съкратено обозначен с W): написан е в края на 4-я или началото на 5-я век и
съдържа интересно обяснение за Марк 16:14-15. 

Нека да го кажа по следния начин: Какво са проповядвали Петър и другите ученици на Исус след като
станали  свидетели  на  възкресението? Проповядването  на  Петър  е  било  обобщено  в  проповедта  му  на
Петдесятница: „Израелтяни, чуйте тези думи: Исус от Назарет, човек, за Когото Бог е свидетелствал
пред вас чрез великите дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие
знаете – този Исус, предаден според определеният план и предвиждане на Бога, вие разпънахте и убихте
чрез ръцете на беззаконниците.  Но Бог го възкреси...Бог възкреси този Исус и на това всички ние сме
свидетели“ (Деян.2:22-24, 32 – мой превод)

Петър и останалите апостоли обявявали за възкресението на Исус. За тях това е било Добрата новина
– това е било заключителното доказателство,  че Бог е работил в служението и в личността на Исус от
Назарет. Петър не е станал и не е обявил: „Израелтяни, имам добра новина; Библията е устно вдъхновена и
поради това тя е непогрешима и нещо повече – Евангелията могат да бъдат хармонизирани.“  Ако  Петър
беше казал това съобщение, тогава Ерман щеше да има основание за твърденията си.

Посланието, което преминава през всички текстове в Новия Завет и ранните християнски общности е,
че Бог е възкресил Исус, на което Петър и много други (включително един-двама души, които тогава не са
били християни,  като  например  братята  на  Исус,  Яков  и  може би другият  му брат  Юда,  и  поне  един
противник – Павел)  са  станали свидетели.  Тъкмо реалността  на  възкресението и неговото въздействие
върху тези, които са чули и отговорили на това съобщение с вяра, е тласкало напред новото движение, а не
„лишената от грешки“ Библия. 

Разбира се, свидетелството на Писанията (Стария Завет) е било много важно за ранното християнско
движение. През цялата си проповед Петър се позовава на Писанията. Почти всеки от авторите на книгите в
Новия  Завет  прави това.  Но доказателствата,  изтъквани от  Библията  са  очевидно подчинени на  самото
послание, което е чудото на Великден. На неспециалистите може би трябва да бъде казвано, че през първите
10–15  години от  съществуването на  църквата  не  е  съществувала  нито  една  от  книгите  в  Новия  Завет.
Въпреки  това  църквата  растяла  бързо  и  бурно,  без  да  има  изгодите  от  Новия  Завет  или  Евангелията
(непогрешими или обратното).

И накрая, аз съм озадачаван от примерите за грешки, които показва Ерман като доказателство, че на
Библията  не  може  да  се  вярва.  Тъй  като  „Фалшифицирането  на  Исус“  се  фокусира  върху  Исус  и
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Евангелията, но не и в останалата част от Новия Завет, аз ще огранича моето обсъждане до текстове от
Евангелията, който обсъжда и Ерман.

Ерман използва много от текстовете, които той и повечето критици на текстовете основателно считат,
че са по-късни и неавтентични „полирания на текста“ от преписвача. Той привлича вниманието към Лука
22:41-45, версията на Лука за молитвата на  Исус в градината в нощта на неговото предаване и арестуване.
Оригиналният текст се състои от ст. 41-42 и 45. Ст. 43-44, в които се описва изпотяването на Исус като
капки кръв, почти сигурно е добавка към оригиналния текст. Те не само липсват в по-старите ръкописи, но
и обрисуват Исус по начин, който противоречи на склонността на Лука да омаловажава емоциите на Исус.

Историята на жената,  хваната в  прелюбодеянието в Йоан 7:53-8:11 се  появява само в по-късните
ръкописи на това Евангелие и понякога – на други места в текста. Последните 12 стиха от евангелието на
Марк са добавени поне 2 века след разпространяването на оригиналният текст.

Тези откъси – един от Марк, един от Лука и един от Йоан, представляват само големите текстуални
проблеми в Евангелията. Нито едно от  важните учения не зависи от някой от тези текстове (освен ако не
принадлежите към някой култ за хващане на отровни змии с голи ръце; виж Марк 16:18)

Ерман си мисли, че е открил пример, който демонстрира важно различие между Евангелията. В някои
ръкописи Мат.24:36 е написан така: „Но за онзи ден и час никой не знае, нито даже ангелите на небето, а
само Отец.“ Но в един по-ранен ръкопис е написано: „Но за онзи ден и час никой не знае, нито даже
ангелите на небето, нито Синът, а само Отец.“ Какво е подозрителното в присъствието на фразата „нито
Синът“? Ерман правилно предполага, че в оригиналният текст е включена фразата „нито Синът“, но по-
късно преписвачите  вероятно умишлено са  я  пропуснали,  за  да  избегнат създаването на  впечатления в
читателите, че знанието на Исус е било ограничено. Напълно основателно. (Коментар: Тъй като не става ясно
кое нещо е основателно,  от себе си ще добавя, че Ерман е бил прав, разкривайки тази грешка на преписвачите, които нямат
никакво право да редактират текста на Библията. Д.Пр.) Но Ерман извлича негарантирано заключение (Коментар:

от тази очевидна грешка. Д.Пр.), когато твърди, че значителна част от учението на Новия Завет – в този случай –
Христологията  –  зависи  от  добавките  на  преписвачите.  Това  твърдение  е  логично,  но  не  е  вярно.
Ограничението на знанието на Исус е ясно казано в паралелният стих в Марк 13:32: „Но за онзи ден и час
никой не знае, нито даже ангелите на небето, нито Синът, а само Отец.“ 

Следователно,  дали е включена или не не включена фразата „нито Синът“ в Мат.  24:32,  нищо в
теологията  не  се  променя.  Тук разсъждението на  Ерман е  грешно и  подвеждащо.  Но лично за  Ерман,
димящият пистолет, който го е мотивирал да изостави увереността си в Библията, е бил коментарът на Исус
в Марк 2:25-26: „Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете,
които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените
хлябове, което не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с
него?“

Исус имал предвид историята в която се разказва как Давид получил осветеният хляб (или „хлябът на
Присъствието“)  от  свещеника  Ахимелех (1Ц.21:1-10).  Давид  бягал  от  Саул  и  когато  Саул  научил,  че
Ахимелех  е  помогнал  на  Давид  и  на  хората  му,  той  убил  Ахимелех  и  голяма  част  от  членовете  на
семейството му. Авиатар избягал и накрая наследил баща си като свещеник. (1Ц 22:1:23, 23:6).

Понеже Ахимелех – а не неговият син Авиатар – е бил свещеник, когато Давид и хората му яли от
осветеният хляб, ние технически казано, правим грешката, която или е направена от самия Исус или от
Марк (или може би от някой, който е му е разказал тази история). Ерман казва, че накрая той признал пред
себе си,  че този откъс съдържа грешка: „След като направих това приемане,  шлюзовете се отвориха.
Защото ако можеше да има една малка, дребна грешка в Марк 2, може би можеше да има грешки и в
други места.“  (Коментар:  Това е типична човешка грешка, описана прекрасно с поговорката: „Заради бълхата, изгаряме

юргана.“ Д.Пр.) После Ерман цитира още няколко подобни грешки, като например коментарът на Исус, се
синапеното семе е  най-малкото семе или очевидното несъответствие между Синоптичните Евангелия и
Евангелието на Йоан относно точно в кой ден е умрял Исус. (Коментар: В древността новият ден за евреите не е
започвал в 0:00 часа посред нощта, а в 18:00 часа сегашно време, при залеза на слънцето. Затова както Тайната Вечеря, така и
последвалото арестуване на Исус, разпитите му,  осъждането му от Пилат и разпъването му на кръста на Голгота според
еврейското правило е станало в един и същ ден – в петък. Може би спорът тук е дали Исус е умрял преди или след 18:00 часа наше
време, т.е. дали в края на петъчния ден или в началото на съботата. Това са само мои предположения. Д.Пр.)

И така, за Ерман всичко започнало да се разплита.  Но забележете начинът на разсъждението: той е
толкова типично за крехките фундаменталисти. Чувал съм фундаменталисти да казват: „Покажете ми една
грешка в Библията и аз ще се откажа да вярвам в Господа.“ Подозирам, че Ерман не веднъж е чувал това по
време на обучението си в Библейският институт Мууди. В днешният му начин на разсъждение, въпреки че
сега той твърди, че е агностик, все още има характерните черти на фундаментализма.

Повтарям,  истината на християнското послание зависи не от непогрешимостта на Библията нито от
нашата способност да хармонизираме четирите Евангелия,  а от възкресението на Исус. А историческата
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надеждност на Евангелията не зависи от непогрешимостта на Библията или от доказателството, че никаква
грешка от всякакъв вид не може да бъде намерена в тях. Борбата  на Ерман с вярата – а аз усещам, че за него
тя израства от погрешните очаквания за природата и функцията на Библията – погрешни очаквания, на
които той е бил научен като млад и впечатлителен християнин-фундаменталист. ('FOR A CRITICAL ASSESSMENT OF
BART EHRMAN'S INTERPRETATION OF THE NEW TESTAMENT MANUSCRIPT EVIDENCE: See J.Ed Komoszewski, M.James Sawyer and Daniel B.Wallace, Reinrenting
Jesus (Grand Rapids: Kregel, 2006).

ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА
Подчертаването на централната роля на възкресението ме връща обратно при важността на първите

християнски свидетелки показания.  Това подчертаване ме връща при Робърт Функ. В своят стремеж да
привлече вниманието към истинският Исус като противоположност на образът на Исус в църковната догма
и в символа на вярата, Функ отива толкова далече, че даже твърди: „Не можем повече да опираме вярата си
върху вярата на Петър или на вярата на Павел.“ В едно отношение той е прав; мисля си, че той разбира това,
което има предвид. Християните задължително трябва да възприемат това, което Исус е поучавал и в което
Самият Той е вярвал. Напълно вярно. Но в друго отношение аз мисля, че Функ прави сериозна грешка.
Петър  и  Павел  са  били  основни  свидетели  на  събитието,  което  е  довело  до  появата  на  църквата:
възкресението  на  Исус.  Пренебрегването  на  това  свидетелство  отваря  вратата  за  риска  от  отказа  от
истинското християнство, от Исус и от всичко. ( '0N NOT RESTING ON THE FAITH OF PETER AND THE FAITH OF  Paul: See Funk, Honest to

Jesus, p. 304. 'ON THE IMPORTANCE OF THE EARLY CHRISTIAN WITNESSES: See Richard J.Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
НАЙ-СТАРИТЕ ГРЪЦКИ РЪКОПИСИ НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН
Най-старите оцелели части от гръцкият Нов Завет са намерени написани върху папируси. По-долу са

посочени най-старите папируси, които пазят части от Евангелието на Йоан.
ps Papyrus 5 (съхранява се в Британската библиотека в Лондон), освен това обозначен като POxy 208 +

1781, написан в началото на 3-я век. Съдържа Йоан 1:23-31, 33-40; 16:14-30; 20:11-17, 19-20, 22-25
22 Papyrus 22 (съхранява се в Библиотеката на Университета в Глазгоу), освен това обозначен като

POxy 1228, написан в средата на 3-я век. Съдържа Йоан 15:25-16:2, 21-32.
p28 Papyrus  28  (съхранява  се  в  Музеят  на  Палестинският институт  на Тихоокеанския  религиозен

университет  в  Бъркли,  Калифорния,  освен това  обозначен като  PОxy  1596,  написан в  края  на  3-я  век.
Съдържа Йоан 6:8-12, 17-22.

p39  Papyrus  39  (съхранява  се  в  Ambrose  Swasey  Library,  Rochester  Divinity  School),  освен  това
обозначен като  POxy 1780, написан в началото на 3-я век. Той е малък отрязък, съдържащ Йоан 8:14-22.

p45 Papyrus  45  (съхранява  се  в  Chester  Beatty Collection,  in  Dublin),  освен това  обозначен като  P
Chester Beatty 1, написан в края на 2-я век. Това е един голям папирус. Съдържа  големи части от четирите
евангелия и Деяния. От Йоан той съдържа: 4:51, 54; 5:21, 24; 10:7-25; 10:30- 11:10, 18-36, 42-57. P46 (P
Chester Beatty II) съдържа 46 важни части от няколко писма на Павел.

52 Papyrus 52 (съхранява се в John Rylands University Library of Manchester), освен това обозначен като
Gr. P 457, написан през самото начало на 2-я век и може би е най-старият запазен откъс от гръцкият Нов
Завет (даже наскоро някои учени твърдяха, че откъсите от Матей са написани през самият 1-ви век). Papyrus
52 е малък отрязък, съдържащ Йоан 18:31-33 (на нечетната страница) и 37-38 (на лявата страница).

p66 Papyrus 66 (съхранява се в the Bibliotheca Bodmeriana), освен това обозначен като P Bodmer II,
написан през втората половина на 3-я век. Този папирус е много важен. Съдържа Йоан1:1-6:11; 6:35-14:26,
29- 30; 15:2-26; 16:2-4, 6-7; 16:10-20:20, 22-23; 20:25-21:9, 12, 17.

75 Papyrus 75 (съхранява се в the Bibliotheca Bodmeriana), освен това обозначен като P Bodmer XIV
and XV, написан в края на 2-я век. Освен части от Лука, той съдържа Йоан 1:1-11:45, 48-57; 12:3-13:1, 8-
9;14:8-29; 15:7-8.

P80 Papyrus 80 (съхранява се в FundaciOn San Lucas Evangelista, Barcelona), освен това обозначен като
P Barcelona 83, написан в средата на 3-я век. На него е написан само един стих: Йоан 3:34.

p90 Papyrus 90 (съхранява се в the Ashmolean Museum in Oxford), освен това обозначен като POxy
3523, написан в средата на 2-я век. Съдържа Йоан 18:36-19:7.

p95 Papyrus 95 (съхранява се в the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence), освен това обозначен като
PL I1/31, написан през 3-я век. Съдържа Йоан 5:26-29, 36-38.

0162 Uncial 0162 (съхранява се в  in the Metropolitan Museum of Art, New York),  освен това обозначен
като  POxy. 847, това не е папирус, а е един единствен лист от кожа или пергамент. Написан е в края на 3-я
или началото на 4-я век и като такъв е ранен образец на писане на текст само с главни букви. Съдържа Йоан
2:11-22. Писането на текстове само с главни букви е отличителна черта на Библиите, писани през 3-я и 4-я
век  на  пергамент  със  закръглени  главни  букви.  Те  са  следващите  най-ранни  копия  на  ръкописи  след
папирусите.

POxy. = Oxyrhynchus Papyri, находка от хиляди фрагменти, открити в Египет в Oxyrhynchus, в които
се съдържат различни текстове написани на 6 и повече езици.
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Документите, които ранната църковна общност е събрала, свидетелстват за това велико събитие и тя
се е борила да го изтълкува и прилага в многообразните ситуации на реалния живот. 

Книгите  в  Новия  Завет  съдържат  важно  документиране  на  преживяванията  и  свидетелството  на
ранната църква. Тези свидетелства и описанията, които те са ни оставили, трябва да бъдат възприемани
сериозно и да бъдат изучавани грижливо.

Неуспехът на правим това почти със сигурност ще доведе до изопачаване на образите на Исус и до
погрешно насочване на разбирането на истинският смисъл и същността на християнската вяра.

Глава 2

Ограничени стартови позиции и прекомерно стриктни критични методи

Въпросът за автентичността
The Jesus Seminar спечели голяма известност, когато през 1993 стигна до заключението, че само 18%

от изказванията, приписвани на Исус в Евангелията в Новия Завет,  наистина са казани от него. The Jesus
Seminar стигнал до подобни резултати и по отношение на автентичността на деянията на Исус.  Защо този
процент беше толкова нисък? До омаловажаващи заключения като тези се стига чрез твърде ограничени
стартови позиции и  чрез прекомерно стриктни критични методи.

Ограничени стартови позиции
През последните години някои учени стигнаха до някои доста изненадващи заключения или поне

направиха някои изненадващи твърдения. Беше ни казано, че 
(1) Исус е бил неграмотен,
(2) Исус не е имал никакъв интерес към Писанията,
(3) Исус не имал никакъв интерес към есхатологията и
(4)  Исус със сигурност не се считал Себе си, че той е Месията на Израел или че в какъвто и да е

смисъл има божествена природа. Иначе казано, някои от тези учени мислят, че всяко важно нещо, за което
твърдят текстовете в Новия Завет, е погрешно.

Проблемът е, че някои учени, особено сред участниците в Jesus Seminar,  използват тези заключения
като  стартови  позиции.  (Коментар:  Основно  правило  в  обективното  научно  изследване  е  изследователят  да  няма
предварителни предпочитания за крайния резултат и да изследва непредубедено.  А когато предварително е поставена целта,
която се стреми за докаже изследователят, това вече не е наука, защото при този подход се търсят само доводите в подкрепа
на поставената цел  и се отхвърлят или пренебрегват другите доводи. Д.Пр.) С съответствие с тези стартови позиции,
ние чуваме следните коментари от тях: „Имайки предвид това, Исус вероятно не е можел да чете...не е имал
никакъв интерес към Писанията...това изказване не е негово.“

Имайки предвид такива стеснени стартови позиции, които често са малко повече от презумпция, а не
документирани или постигнати в спор и приети от двете страни заключения, не е чудно, че на голяма част
от Евангелията в Новия Завет са считани, че не са автентични и са исторически неверни. Всичките четири
твърдения,  изброени  по-горе,  са  погрешно  насочени  и  почти  със  сигурност  са  фалшиви.  Нека  да  ги
разгледаме едно по едно.

Бил ли е неграмотен Исус?
Наскоро няколко учени предположиха, че Исус не е можел да чете и пише. Те приемат, че може би

Исус е знаел азбуката и е можел да напише някои думи, даже може би е можел да напише името си, но
вероятно не е можел нито да чете, нито да пише. Други учени мислят, че Исус е можел да чете и може би –
да пише, но не и на това ниво на опитност, което е очаква от професионалния преписвач. По този въпрос
учените са разделени, защото доказателството е донякъде неясно.

Разбира се, много християни веднага биха казали, че Исус е бил грамотен. В края на краищата, той е
бил Божият Син и е можел да прави всичко. Християните от 2-я и 3-я векове и по-късно, също започнали да
предполагат  същото.  Някои предполагали,  че  като  момче,  Исус  е  бил чудесен ученик,  който можел да
превърне в глупак своя училищен учител.  Но това не е в хармония с християнското вярване в пълното
смирение на Исус. 

Като малко момченце Исус се научил да говори, а когато станал момче – се научил да играе, а когато
пораснал още повече – научил уменията на семейния занаят. Наистина, според Евр.5:8 Исус „се научи на
послушание чрез това, което пострада.“ А в една ранна християнска изповед се казва, че Исус „изпразни
Себе  Си,  възприемайки  формата  на  слуга“  (Фил.2:7  –  мой  превод).  Това  ясно  внушава  някакъв  вид
ограничения.
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Следователно въпросът за грамотността на Исус е основателен въпрос, който трябва да бъде зададен.
От гледна точка на теологията не е имало никаква нужда Исус да е бил грамотен, за да изпълни своето
служение. Поради това, въпросът не е дали Исус,  като Син на Бога, трябвало да може да чете (или да
извършва  сложни  математически  изчисления,  да  има  познания  по  астрономия  или  по  други  учебни
предмети.) 

Въпросът е: „Можел ли е и дали наистина Исус е четял?“ Доказателството, разгледано в светлината на
общите  контекстни  разсъждения,  определено  потвърждава,  че  Исус  е  бил  грамотен.  Има  три  вида
доказателства, които трябва да бъдат изследвани за да се отговори на този въпрос. 

Първият вид доказателства засяга конкретни текстове. Те са само няколко. Лука 4:16-30 разказва как
Исус чел от текст от свитъка на Исая и след това произнесъл една проповед. Повечето учени се колебаят да
извлекат твърди заключение от този откъс, защото изглежда, че този текст е разширение на казаното текста
на Марк 6:1-6, където не се казва нищо за  четене на текст от Писанието. В Йоан 8:6 се казва, че Исус се
навел надолу и пишел с пръста си по земята.  Проблемът тук е, че по всяка вероятност, този откъс, (Йоан
7:53 – 8:11) не е част от оригиналният текст на Евангелието на Йоан. Даже ако този откъс е приет като
запазване  на  истинско  напомняне  за  нещо,  което  Исус  е  направил,  той  не  ни  казва  нищо  сигурно  за
грамотността на Исус. Той може би не е правил нищо повече от драскулки. Но Йоан 7:15 отговаря директно
на въпроса за грамотността на Исус. Някои хора в Йерусалим се чудели: „Как този човек се е научил, като
никога не се е учил?“ (мой превод). Но казаното тук се отнася за липсата на формално религиозно обучение,
а не че на него му е липсвало всякакво обучение. От въпроса се подразбира, че знанието, което Исус е
притежавал, не се дължи на това, че той се е обучавал, седейки в краката на някой уважаван равин или
мъдрец. Въпреки това, самото признание, че той притежава знание, опровергава твърдението, че Исус е бил
неграмотен.

Доказателството на тези конкретни текстове от Евангелията в Новия Завет подкрепя виждането, че
Исус е бил грамотен или поне предположението на ранните християни е, че Исус наистина е бил грамотен.
Но нивото на грамотността не е показано ясно. Разбира се, някои учени обезценяват доказателството на
разказите  в  Евангелията,  твърдейки,  че  те  всъщност  няма  ясна  връзка  с  историческия  Исус,  а  само  с
предположенията за Исус,  които са имали християните от второто и третото поколение.  Какъвто и да е
видът на възражението, тези текстове не дават задоволителен отговор на разглеждания въпрос. 

Вторият вид доказателства са  контекстни и се отнасят за  общото ниво на грамотност в Римската
империя  по  времето  на  Исус  и  за  нивата  на  грамотност  сред  евреите  като  отделна  група.  Тук  отново
мненията на учените доста се различават; някои от тях стигат до заключението, че нивото на грамотността е
било ниско (до 5% и по-малко от общия брой на хората), а други – че нивото на грамотността е било по-
високо, особено сред евреите. (50N LITERACY IN THE ROMAN EMPIRE AND ISRAEL IN LATE ANTIQUITY: See William V Harris,  Ancient Literacy
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989), who concludes that literacy rates were very low; and Alan R.Millard, Reading and Writing in the Time ofJesus (New York: New

York University Press, 2000), who concludes that literacy rates were higher, especially amongJewish men.)
Главният  проблем  с  този  вид  контекстни  доказателства  е,  че  каквото  и  да  ни  казва  такова

доказателство за хората по онова време, то не  неизбежно ни казва каквото и да е за конкретната личност, а в
този случай – за Исус от Назарет. Ако сведението, с което разполагаме, наистина подкрепя заключението, че
нивото  на  грамотността  сред  евреите  наистина  е  било  по-високо,  тогава  твърдението,  че  Исус  е  бил
грамотен, е подсилвано. Но, отново, въпросът остава без задоволителен отговор.

Третият вид доказателство също е контекстно и се фокусира в делата на Исус и в стила на неговото
служение: като какъв той е бил възприеман от неговите съвременници – както от негови приятели, така и от
неговите врагове – и какво е произлязло от неговото служение. Аз вярвам, че това доказателство решително
натежава в едната страна на везната, в полза на заключението, че Исус наистина е бил напълно грамотен.

Според заповедите в Стария Завет, еврейските родители били длъжни да научат децата си да знаят
закона (виж Втор.6:9; 11:19-20). Разбира се, това не означава, че всички родители са правели това или че
всички родители непременно тълкували, че тази заповед всъщност изисква те и децата им да са грамотни.
Обучаването на децата да знаят закона или поне на важните неща от него, е можело да бъде правено и
вероятно е било правено устно. Не се е изисквало непременно евреите да са грамотни, да са се подчиняват
на тази заповед в Писанията. Въпреки това, такава заповед е окуражавала придобиването на грамотност,
даже когато това не се е изисквало.

Според  различни  еврейски  автори,  живели  приблизително  по  времето,  когато  е  живял  и  Исус,
еврейските родители всъщност са учели децата си както да знаят закона, така и да са грамотни. Например,
според неизвестният автор на „Заветът на Леви,“ ръкопис, написан вероятно през 1-я век, се казва: „Учи
децата  си  да  знаят и  буквите,  за  да  могат да  имат разбиране  през  целия  си  живот,  като четат
постоянно Законът на Бога“ (13:2).

Йосиф Флавий,  виден еврейски историк  от  1-я  век твърди:  „Над всичко друго,  ние  се  гордеем с
обучението на децата си и гледаме като на най-важната задача в живота си спазването на нашите
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закони и религиозни практики, основаващи се на това, което сме наследили“ (Срещу Апион 1.60). По-
нататък той казва: „(Законът)  нарежда, че (децата)  трябва да бъдат учени да четат и че ще трябва да
научат както законите,  така и  делата на предшествениците си“  (Срещу Апион 2.204).  Тези изрази,
несъмнено идващи от свещенически източници, които вероятно не отразяват социалните и образователните
реалности, и очаквания от мнозинството пълнолетни евреи, подчертава огромната ценност на Писанията и
на грамотността в еврейския свят, особено сред евреите, които се отнасяли сериозно към Закона  на Моисей.

От всичко, което можем да научим от този текст, това е, че Исус просто е бил такъв вид човек. Той се
е  отнасял сериозно към Писанията.  Той ги  знаел  и  цитирал наизуст.,  той  ги  преподавал  на   хората  и
обсъждал техния смисъл със свещениците, с книжниците и с различните религиозни личности и групи.
Този вид доказателства ясно говорят в подкрепа на тезата, че Исус е бил грамотен.

Статистиките и обобщенията помагат донякъде. Но самата голяма картина на служението на Исус ни
кара  да  стигнем  до  заключението,  че  Исус  наистина  е  можел  да  чете.  Често  пъти  той  бил  наричан
„учителю.“ Самият Исус наричал себе си по този начин, така са го наричали както хората, които са го
подкрепяли, така и другите, които са били против него или са били безразлични. Исус и другите наричали
най-близките му хора с името „последователи,“ което на иврит и на гръцки означава „ученици.“

Терминологията за учител и ученици създава силно предположение в полза на грамотността на Исус.
В светът на евреите представата за неграмотен равин, който е събрал около себе си последователи и спори
върху смисъла на текстове от Писанията с други равини и книжници, е доста неправдоподобна.

Веднъж самият Исус говори за четенето на Писанията. Той попитал фарисеите, които критикували
учениците му за това, че късали житни класове в съботен ден: „Не сте ли чели какво направи Давид, когато
беше в нужда и огладня“ (Марк 2:25; виж Мат.12:3). Към този откъс Матей добавил: „Или не сте чели в
закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и все пак не са виновни?  (Мат.12:5;
виж 19:4).  В друг спорен текст Исус пита управляващите свещеници и старейшини: „Не сте ли прочели
това Писание?“ (Марк 12:10). По-нататък Исус пита садукеите, които задават въпрос за възкресението: „А
що се отнася до възкресението на мъртвите, не сте ли чели в книгата на Моисей, в откъсът за бодливия
храст, как Бог му казал: „Аз съм Богът на Авраам, и Богът на Исаак и Богът на Яков?“ (Марк 12:26 – мой
превод). (ON THE TERMINOLOGY OF "TEACHER" AND "DISCIPLE": For examples of "rabbi" see Mk 9:5; 11:21; 14:45. For examples of "rabbouni" see Mk 10:51; Jn
20: 16. For examples of "teacher" see Mt 8: 19; 9:11; 12:38; Mk 4:38; 5:35; 9:17; 10: 17, 20; 12: 14, 19, 32; Lk 19:39; Jn 1:38; 3:2. For examples of "disciples" see Mk 2:15, 16,

18, 23; 3:7, 9; 4:34; 5:31;Lk 6:20; 10:23; 12:22; 14:26, 27 (all with parallels in Matthew).
В разговорът си със законникът, който попитал какво трябва да направи човек, за да наследи вечния

живот,  Исус на свой ред го попитал:  „Какво е написано в законът? Как го четеш? (Лука 10:26 – мой
превод). Риторичният въпрос „Не сте ли чели? изглежда, че е характерен за неговия стил и със сигурност
щеше да  има слаба  убеждаваща сила,  ако  самият той не  е  можел да  чете.  Освен това  трябва  да  бъде
отбелязано, че в разгледаните текстове от Евангелията никога не имало съмнение в грамотността на Исус.
Няма нито едно доказателство за стремеж на защитниците му, в което нивото на грамотност на Исус да е
преувеличено. Способността на Исус да чете изглежда, че е била считана за даденост, а не като нещо, което
трябва да се обсъжда.  Последицата от всичко това е,  че каквото и да е било нивото на грамотността в
периода на късната античност, повече от вероятно е, че самият Исус е можел да чете.

Дали Исус е знаел текстовете на Писанията?
Свързан с въпроса на грамотността на Исус е и въпроса за неговия интерес към Писанията.  The Jesus

Seminar защитава странната позиция, че първите християни са имали интерес към Писанията, а не към
Исус. Поради това, когато в текстовете на Евангелията срещнем текстове, в които Исус цитира или говори
за Писанията, The Jesus Seminar мисли, че в тези случай говори ранната църква, а не Исус. 

Тази гледна точка е много странна. Че Исус би бил нищо, ако не е учител. Учител по какво? Всичко,
което Исус е поучавал – от господството на Бога до Златните правила – е вкоренено в Писанията. Неговите
последователи-ученици са научавали и разпространявали неговото учение. Наистина ли е правдоподобно в
оригиналното учение на Исус да  споменава  малко или изобщо да не  споменава  за  Писанията,  а  после
учениците му са добавили тези места, където се говори за  Писанията? Това е трудно разбираемо. Много
по-логично и по-просто е обяснението,  че  причината,  поради която за  ранната църква някои откъси от
Писанията са станали важни и те са били разбирани по определен начин е,  че Исус ги е преподавал, а
неговите ученици са ги научили и са ги разпространили сред другите вярващи.  Творческият гении стоящ
зад мисленето на ранната църква е бил самият Исус, а не няколко неизвестни личности. 

Според Синоптичните Евангелия, Исус цитирал или се позовавал на текстове от 23 от 36-те книги на
Еврейската Библия (в която сегашните 6 книги – 1, 2, 3 и 4Царе и 1 и 2Летописи са били групирани в 3
книги). (0N JESUS' USE OF SCRIPTURE: See the helpful tabulation in R.T.France, Jesus and the Old Testament (London: Tyndale, 1971), pp. 259-63. For a more recent
investigation, see Bruce D. Chilton and Craig A.Evans, 'Jesus and Israel's Scriptures," in Studying the Historical Jesus, NTTS 19, ed.B.D.Chilton and C.A.Evans (Leiden: Brill,

1994), pp. 281-335.) Исус се е позовавал на всичките 5 книги на Моисей, на трите главни пророци (Исая, Йеремия
и Йезекиил),  8 от 12-те малки пророци и на 5 от „писанията.“ Иначе казано,  Исус е цитирал или се е
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позовавал на всичките книги от Закона, на по-голямата част от Пророците и на някой от Писанията.
Според Синоптичните Евангелия, Исусе цитирал или се е позовавал на Второзаконие 15или 16 пъти;

Исая – около 40 пъти и Псалми – около 13 пъти. Това изглежда са били предпочитаните му книги, въпреки,
че и Даниил и Захария са били предпочитани от него.(THE PROPHETS AND WRITINGS QUOTED OR ALLUDED TO BY JESUS: Prophets:
Hosea,  Joel,  Amos,  Jonah,  Micah,  Zephaniah,  Zechariah and Malachi.  Omitted  are Obadiah,  Nahum,  Habakkuk and Haggai.  Writings:  Psalms,  Proverbs,  Job,  Daniel  and

Chronicles. Omitted are Song of Solomon, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Ezra and Nehemiah.)
Следователно, на пръв поглед „канонът“ на Исус (0N JESUS' "CANON" OF SCRIPTURE: See Craig A.Evans, "The Scriptures of Jesus

and His Earliest Followers," in The Canon Debate, ed. Lee Martin McDonald and James A.Sanders (Peabody, Mass.:Hendrickson, 2002), pp. 185-95.) е съвпадал доста
много  с  онова,  към  което  са  се  придържали  повечето  от  най-религиозните  евреи  по  неговото  време,
включвайки и особено – хората, написали свитъците, намерени в at Qumran. ("QUOTATIONS OF SCRIPTURE IN THE DEAD
SEA SCROLLS: In the nonbiblical scrolls of Qumran and the region of the Dead Sea, the book of Deuteronomy is quoted some 22 times, Isaiah some 35 times and the Psalter some
31 times. See James C.VanderKam, "Authoritative Lit erature in the Dead Sea Scrolls," DSD 5 (1998): 382-402; James C.VanderKam, "Question of Canon Viewed through the Dead

Sea Scrolls," in The Canon Debate, ed. Lee Martin McDonald and James A.Sanders (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2002), pp. 91-109.)
Нещо  повече,  има  доказателство,  че  селата  и  синагогите  по  времето  на  Исус  са  притежавали

библейски свитъци (виж 1Макавей 1:56-57; Йосиф Флавий, „Еврейски войни“ 2.229 [във връзка с усилията
на Антиохий IV да открие и унищожи свитъците на Тора], “Животът на Елавиус Йосиф Флавий 134 [във
връзка със свитъците в Галилея в ранните периоди на въстанието против Рим]).

Документите, които изследвахме са по-лесно обясними, когато бъдат разглеждани във връзка с един
реален Исус, Исус, който е можел да чете Писанията, можел е да се позовава на тях и да ги тълкува на
арамейски език (неговия роден език) и е можел да прави това по начин, който показвал неговата близка
запознатост  с  настоящите  тенденции  за  тълкувание  както  в  популярните  кръгове  (като  например  в
синагогите) и сред професионалистите, даже срез елитните кръгове (както се вижда в дебатите с книжници,
първосвещеници  и  старейшини).  Нещо  повече,  основаното  от  Исус  движение  произвело  наследство,
изразяващо се в литература, включително четирите Евангелия, разказът за ранната църква (книгата „Деяния
на апостолите“) и голям брой послания. 

Невъзможно е внезапното появяване на плодородна литературна традиция от неграмотен основател,
но това възникване е много по-лесно да се обясни, ако Исус наистина е бил грамотен и често се е позовавал
на Писанията.

Дали Исус се е интересувал от есхатологията?
Едно от най-изумителните твърдения, направени от влиятелните членове на the Jesus Seminar е, че

Исус не се е интересувал от есхатологията.  Но преди за  можем да оценим гледните точки на the Jesus
Seminar, е нужно да кажем няколко неща за есхатологията. 

С думата есхатология се обозначава изучаването на краят или на последните неща. В юдейската и
християнската теология тя обикновено се отнася до Божието финално осъществяване на Неговите цели.
Някой ден в бъдещето нещата ще бъдат много различни.

Точно  по  какъв  начин  обявлението  на  Исус  за  присъствието  на  Божието  царство  се  свързва  с
есхатологията  - това е била тема за обсъждане още от времето на Исус. Още тогава учениците попитали
възкресеният Исус: „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?“ (Деян.1:6). През вековете от
тогава до сега, много вярващи хора са правели предположения за последните времена. Въпросът, зададен от
учениците продължава да бъде задаван. 

За нещастие, много християни, включително пастори и преподаватели на Библията, не разбират нито
нито смисълът на изразът „Божието царство,“ нито смисълът на библейската идея за есхатологията . Някои
християни считат, че чрез изразът „Божието царство“ Исус има предвид небето или хилядолетието. Някои
даже се опитват да направят разлика между Божието царство и небесното царство. Още по-лошо – някой
считат, че есхатологията се отнася до „края на света.“ Колкото и да е странно, точно на тези популярни
погрешни разбирания е отговарял Jesus Seminar. Когато Jesus Seminar твърди, че Исус не се е интересувал от
есхатологията, Jesus Seminar отхвърля идеята, че обявявайки идването на Божието царство, Исус обявил
краят на света. За нещастие, разбирайки погрешно както смисълът на есхатологията, така и обявеното от
Исус идване на Божието царство, the Seminar отхвърля изобщо есхатологията и тълкува погрешно смисълът,
който Исус влага в „Божието царство.“(ON THE JESUS SEMINAR'S UNDERSTANDING OF ESCHATOLOGY  AND THE KINGDOM OF GOD: See
Burton L.Mack, "The Kingdom Sayings in Mark," Forum 3 (1987): 3-47; James R.Butts, "Probing the Poll: Jesus Seminar Results on the Kingdom Sayings," Forum 3 (1987): 98-
128. Butts asserts, "For Jesus, the kingdom of God was not an eschatological nor an apocalyptic phenomenon" (p. 112). This, of course, is quite mistaken and rests on an egregious
misunderstanding of eschatology and the kingdom of God. Mack's attempt to interpret the expression "kingdom of God" without reference to Hebrew and Aramaic sources is

especially misleading.).
Вярвам, че тук имаме пример за „изхвърляне на бебето от коритото заедно с мръсната вода.“ Заедно с

премахването  на  есхатологията,  като  нещо привнесено  към  учението  на  Исус  от  негови  фанатизирани
последователи, които си мислели, че светът ще свърши, Божието царство било погрешно представяно по
най-различни начини от влиятелни членове на Jesus Seminar - че то е „тайнствено възприемане на себе си
(според  Маркус  Борг)  или  че  Божието  царство  е  някакво  „общество,  в  което  има  социално  равенство
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(според Джон Доминик Кросан.) (ON THE VIEWS OF BORG AND CROSSAN: See Marcus J.Borg, Conflict, Holiness, and Politics in the Teachings of Jesus
(1984; reprint, Harrisburg, Penn.: Trinity Press International, 1998); Marcus J.Borg, "A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus," Forum 2 (1986): 81-102; John Dominic

Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperCollins, 1991).).
В своята редакция на Евангелията, в което текстът е напечатан с червени букви, Jesus Seminar избрал

да преведе „Божието царство“ (на гръцки:  basilcia tou theou) с изразът „Божието имперско управление.“
Този странен превод показва, че Jesus Seminar просто не знае смисълът на това, за което говори. (ON THE
JESUS SEMINAR'S PROFOUND MISUNDERSTANDING OF ESCHATOLOGY AND THE MEANING OF THE EXPRESSION "KINGDOM
OF GOD": See Bruce Chilton, "The Kingdom of God in Recent Discussion," in Studying the Historical Jesus, NTTS 19, ed. Bruce D.Chilton
and Craig A. Evans (Leiden: Brill, 1994), pp. 255-80.)

Изразът „Божието царство“ нито е  труден за  разбиране,  нито е сложен,  когато се вземат предвид
текстовете от Библията. Прочитането на Псалмите показва, че Бог е разбиран като Цар – цар на своите хора
Израел, както и Цар на всички хора на земята. Бог е Цар сега и завинаги. Бог е Цар на небето, но е и Цар на
земята. Иначе казано, представата за  Божието царство е свързано с времеви елементи (Бог царува сега и
той ще царува и в бъдещето) и с пространствени елементи (Бог царува на небето, но освен това царува и
тук, на земята). А когато се вземат предвид езиковото измерение на царството, особено по отношение на
Бога, най-добре е то да бъде преведено с думата „царуване.“ 

Следователно, когато обявява Божието царство, Исус обявява „царуването“ на Бога. Той демонстрира,
че Божието царуване е истинско, правейки го осезаемо в неговото служение чрез излекуването и особено –
чрез изгонването на злите духове: „“Но ако Аз чрез Божият пръст изгонвам демоните, тогава Божието
царство (или царуване) е дошло до вас“ (Лука 11:20 - мой превод).

Есхатологията трябва да бъде разбирана в светлината на смисъла на Божието царуване. „Последните
неща“ произтичат от обявяването на Исус на Божието царуване и че сега,  най-после Божието царуване
прави себе си да е осезаемо на земята, така както пророците са били обещали. Исус не е обявявал краят на
света,    а началото на обновлението на света  . Той призовава хората си да се разкаят и да приемат Божието
царуване. Разкаянието и приемането на Божието царуване ще промени живота им.

Точно в тази светлина трябва да бъде разбирана Господната молитва: „(Отче наш), да се свети Твоето
име, да дойде Твоето царство...давай ни всеки ден насъщният ни хляб и прости ни греховете, защото и
ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не ни въвеждай в изкушение“ (Лука 11:2-4).

Тълкувателите мислят, че по-късата и по-проста форма на Господната молитва може би е по-близо до
оригиналната  молитва  на  Исус.  Това  може  би  е  вярно.  Но  даже  по-дългата  форма  на  молитвата  в
Евангелието на Матей правилно отразява мисленето на Исус.  В нея се казва:  „Отче наш, който си на
небесата, да се свети името Ти. Да дойде Твоето царство. Да бъде волята Ти както на небето, така и на
земята. Дай ни днес ежедневния хляб. И прости ни дълговете, така както и ние прощаваме на нашите
длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия“ (Мат. 6:9-13).

В  сърцевината  на  молитвата  на  Исус  лежи една  стара  юдейска  молитва  на  арамейски,  наречена
„Кадиш,“ име, което произлиза от първата дума на тази молитва, която означава „нека да бъде свято.“ В тази
молитва се казва: „Нека Неговото велико име да бъде прославено и да бъде правено свято в света, който
Той е създал според тази воля. Нека Той да установи царството Си, докато си жив и по време на дните
ти...“

Въпреки, че формата на молитвата „Кадиш,“ която имаме сега, вероятно е била разширена с течение
на времето, оригиналните две молби: Бог да направи свято името Си и да установи скоро царството Си (или
царуването си) – се открояват ясно и очевидно съответстват на първите две части от молитвата на Исус
(Господната молитва). От тук се подразбира, че Исус е учил учениците си на една молитва, която е била
подобна на молитвата, с която са се молели всички вярващи юдеи. Нововъведението на Исус е да свърже
поведението на хората с тези две молби. Което значи, че ние трябва да се молим Бог да направи свято името
Си и Неговото царуване да дойде скоро, и че ние трябва да се молим самите ние да живеем праведно и с
очакване в светлината на тази молитвена надежда.

Исус не е учил учениците си да се молят за идването на края на света; Той е заповядвал на учениците
си да се молят най-накрая да дойде Божието царуване и то – напълно, „на земята, както то е на небето,“ като
тълкувателната  фраза  правилно  се  доразвива  във  формата  на  Господната  молитва,  която  имаме  в
Евангелието  на  Матей.  Когато  обявяването,  направено  от  Исус  за  идването  на  Божието  царство  бъде
разбирано  правилно  и  когато  избягваме  изопаченото  разбиране  за  есхатологията,  ние  установяваме,  че
посланието на Исус наистина е дълбоко есхатологично.  Исус не е призовавал учениците си да открият
своето вътрешно и тайнствено „аз“ или да създават общество на равенството; той е призовавал учениците
си да се разкаят и да приемат Божието царуване, царуване, което променя както отделната личност, така и
обществото и накрая ще обхване целия свят. (ON THE JESUS SEMINAR'S PROFOUND MISUNDERSTANDING OF ESCHATOLOGY AND THE
MEANING OF THE EXPRESSION "KINGDOM OF GOD": See Bruce Chilton, "The Kingdom of God in Recent Discussion," in Studying the Historical Jesus, NTTS 19, ed. Bruce

D.Chilton and Craig A. Evans (Leiden: Brill, 1994), pp. 255-80.)
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Дали Исус е считал, че Той е Месията на Израел?
През голяма част от съвременното изучаване на Библията (примерно, през последните 2 века)  беше

модерно да се мисли, че Исус не е считал, че Той е Месията на Израел. Твърдеше се, че изповядването, че
Исус е бил Месията, е възникнала сред неговите юдейски последователи като последица от обявеното на
Великден възкресение на Исус. Тези съмнения продължиха и през по-голямата част от 20-я век,  особено
сред германските учени. В най-добрият случай, някои учени били готови да приемат като подразбираща се
представа на самия Исус за самия Себе си, виждана, например, в неговите демонстрации на власт чрез думи
или действия. Но през последните години картината се промени, благодарение предимно на по-доброто
разбиране на юдейското месианство по времето на Исус и на някои важни текстове от района на Мъртво
море, които най-после бяха публикувани през 1990-те.

Но  преди  да  отидем  по-нататък  в  това  обсъждане,  ще  е  полезно  да  дадем  определение  на
месианството. Думата „Месия“ е от иврит и означава „помазан.“ В Стария Завет тази дума е използвана по
по отношение на 3 длъжности: помазаният цар, помазаният свещеник и помазаният пророк. (Коментар: Малко
е встрани от темата, но тук е мястото да кажем, че според това определение Симеон СаксКобургготски НЕ Е НИКАКЪВ ЦАР,
защото помазването на престолонаследника става, когато той стане пълнолетен, а той е бил изгонен от България, когато е бил
на 9 год. и никога не е бил помазван. Той е един самозванец. Д.Пр.) По правило, когато говорим за месианството, ние
имаме предвид идеята за помазаният цар, която обикновено е била, че той трябва да е потомък на Давид. По
времето на Исус месианството е било свързано с надеждата за идващ помазан потомък на Давид, който ще
възстанови Израелското царство. Свитъците от Мъртво море обогатяват нашето разбиране за месианската
идея в периода на късната античност. (Коментар: Най-общо казано, късната античност обхваща периода от кризата в
Римската империя в края на 3-я век до началото на нашествието на турците в края на 6-я и началото на 7-я век. След периода на
късната античност следва периода на ранното Средновековие. Д.Пр.) 

Може би единственият най-важен свитък, в който се описва собственото разбиране на Исус, че Той е
Месията е 4Q521 (т.е. документ № 521, от пещера № 4 в Кумран). Един откъс от този текст говор за нещата,
които ще се случат,  когато Божият Месия се появи на сцената.  В съответните откъси пише: „ [Защото
небето  и  земята  ще  слушат Неговия  Месия]  и  всичко,  което  е  в  тях  (Пс.  146:6)  ще  се  подчини  на
заповедите на Святият. Укрепете се, о, всички вие, които търсите Господа в Неговото служение. Няма
ли да намерят Господ в това всички онези, които се надяват в сърцето си? Защото Господ се грижи за
вярващите и нарича праведните по име. Защото Той ще постави вярващите на трона на Своето вечно
царство,  освобождава  затворниците  (Пс.  146:7),  отваря  очите  на  слепите,  изправя  прегърбените
(Пс.146:8) И за[вина]ги аз ще се държа здраво [за] онези, които се надяват и в Неговата вярност и ще...и
плодът на добрите дела няма да бъде забавен за никой и Господ ще направи славни неща, които не са били
правени,  точно  така,  както  Той   каза.  Защото  Той  ще  излекува  тежко  ранените;  Той  ще  съживи
умрелите (Ис. 26:19); Той ще изпрати добра новина на измъчените (Ис. 61:1); Той ще задоволи бедните
(Пс.132:15); Той ще води изтръгнатите; Той ще направи богати гладните (Пс. 107:9) ;“ (4Q521 frag. 2, col.
2, lines 1-13) [В този вид скоби са поставени думите и изразите, които са цитирани или парафразирани от
Стария  Завет,  които  отразяват  тези  места  в  скобите.  Думите  и  буквите,  поставени  в  тези  скоби  са
възстановка (т.е. те са редактирани по подразбиране.)]

Този откъс от 4Q521 съдържа значителен брой фрази, взаимствани от Псалмите (особено Пс. 146) и
Исая. Всички тези фрази са били считани, че са пророчество, които ще бъдат изпълнени, когато „Неговият“
(т.е.  Божият)  „Месия“  се  появи.  Авторът  на  този  частичен  свитък  очевидно  е  имал  доста  възвишена
представа за Божият Месия. Небето и земята, и всичко, което се намира в тях „ще слушат“ или „ще се
подчиняват“  на  Месията.  Затворниците  ще  бъдат  освободени,  очите  на  слепите  ще  бъдат  отворени,
прегърбените ще бъдат изправени, ранените ще бъдат излекувани (вероятно по отношение на последиците
от очакваната велика война между „синовете на светлината“ и „синовете на тъмнината“), мъртвите ще бъдат
съживени и добра новина ще бъде изпратена до бедните. Всички тези чудесни неща ще се случат, когато
Месията, Господният Помазаник, се появи.

Това, което прави всички тези неща да са интересни за разбирането ни за Исус е, че Той казва нещо
подобно, когато отговаря на Йоан Кръстител, когато той е в затвора и е обезкуражен. Йоан изпратил свои
ученици, които попитали Исус: „Ти ли си Онзи, който трябваше да дойде или ще трябва да очакваме
друг?“  (Мат.  11:3  –  мой  превод).  Исус  отговаря  със  своя  собствена  подборка  от  думи  и  изрази  от
пророчеството:  „Идете  и  разкажете  на  Йоан  това,  което  чувате  и  виждате:  слепите  проглеждат,
куците прохождат (Ис. 35:5-6),  прокажените са очиствани и глухите чуват (Ис. 35:5),  и мъртвите са
съживявани (Ис. 26:19), и на бедните се проповядва добрата новина (Ис.61:1). И блажен е онзи, който не
се обижда от Мен“ (Мат. 11:4-6 – мой превод).

Тук интересното е  това,  че  Исус се  позовава  на някои от същите откъси и фрази,  които са били
използвани  и  от  автора  на  4Q521.  Исус  казва  на  Йоан,  че  слепите  са  възстановили  виждането  си,  че
мъртвите са оживели и че бедните (или измъчените) са чули добра новина. Това подразбиране е доста ясно.
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Отговаряйки на въпроса на Йоан по този начин, Исус ясно подсказва, че той наистина е Месията на Израел,
защото  чудните  неща,  които  се  очаквали  да  се  случат,  когато   Месията  се  появи,  вече  се  случват  в
служението на Исус.

И на друго място свитъците от Мъртво море са ни помогнали да разберем по-точно идеите за Месията
по времето на Исус и даже специфичните идеи,  изразени в Новия Завет.  Например, когато ангелът дал
обяснение  на  Мария  за  раждането  на  Исус,  той  й  казал,  че  нейният  син  „ще  бъде  наречен  Син  на
Всевишният“ и „Божият Син“ (Лука 1:32,35). По едно време критиците твърдяха, че идеята, че Месията ще
бъде  наречен  „Божият  Син“  е  отражение  на  гръцко-римското  влияние  върху  ранното  християнство
(изразяващо се в това, че римският император бил наричан „син на Бога“ и с други подобни имена). Но в
свитъкът 4Q521 очакваната фигура в арамейският текст, написан през 1-я век преди новата ера, е наречена
„Синът на Всевишният“ и „Божият Син.“ В края на краищата, тази представа се е родила в Палестина. 

След  кръщението  си,  небесен  глас  казал  на  Исус:  „Ти  си  Моят  възлюбен  Син;  в  Теб  е  Моето
благоволение“ (Марк 1:11). Позоваването на Пс.2:7 е очевидно: „Ти си Мой син; Аз днес Те родих.“ Въпреки,
че от началото на Пс.2:7 е ясно, че това забележително изказване е направено по отношение на Господният
Месия (виж ст.2),  някои учени не били сигурни, дали по времето на Исус този псалм е бил разбиран в
месианският смисъл. Един от свитъците от Кумран подсказва, че това е било ясно. Според 1QSa, Месията
щял да дойде, „когато Бог ще го роди.“ (2:11-12).

Това, което научаваме от тези текстове е, че важните места, в които се говори за месианството на Исус
са  вкоренени  в  месианските  идеи,  които  са  били  актуални  по  неговото  време.  Но  още  по-важни  са
забележителните съответствия между 4Q521 и неговият отговор на Йоан Кръстител демонстрирал, че Исус
е разбирал ясно своето служение според месианската представа.

Относно въпросът какво влияние би трябвало да е оказало Великденското съобщение, няма никакво
съмнение, че виждайки го възкресен – това е възвисило Исус в мисленето на юдейските му последователи.
Но не е  имало никакво древно юдейско очакване,  че  Месията ще трябва да умре и да бъде възкресен .
Следователно, смъртта и възкресението не са съставна част в юдейската представа за Месията.  Ако той не
беше окуражил учениците си да мислят за него според представата за Месията, аз много се съмнявам, че
вълнуващото откритие на празния гроб и на появата му след възкресението щеше да насочи учениците да си
мислят за Исус като за Мисията на Израел. Ако нямаше никакво месианско съдържание в учението на Исус
и дейността му преди Великден, съмнително е, че е щяло да има друг Великден. Най-доброто обяснение на
фактите  е,  че  Исус  наистина  е  считал,  че  Той  е  Месията  преди  Великден  и  че  Великден  наистина  е
потвърдил това разбиране в умовете и вярата на неговите ученици.

Накрая, честите позовавания на Исус на самия себе си, наричайки се с името „Човешки Син“ е друг
показател за неговото разбиране, че Той е Месията. Истина е, че няма ясно доказателство, че по времето на
Исус, името „Човешки Син“ е титла на Месията. Но наричайки себе си „Човешкият Син,“ Исус намеква за
тайнственият Човешки Син  в Дан.7:13. Тази фигура се приближава до Бога („Старият по дни“) и получава
царството (или владичеството), и властта. Това, че Исус е разбирал себе си като тази фигура, подкрепва
разбирането, че Исус наистина е считал, че той е Месията на Израел. Месианската идентичност на Исус   не  
е изобретение на християните, извършено от тях след Великден. (0N JESUS AS THE SON OF MAN FIGURE IN DANIEL 7: Here again
the Jesus Seminar is confused. Not only does the Seminar translate "son of man" (Greek: ho huios ton anthropou) as "son of Adam," which is anything but clarifying, the Seminar
denies that the historical Jesus was alluding to Daniel 7. Jesus' consistent reference to the "son of man" as "the Son of Man" indicates that he has in mind a specific figure. The only

figure that will serve is the figure of Daniel 7. When this is recognized, many important features in Jesus' teaching and activities fall into place.)
Критерии за автентичност
Не само стартовите позиции на някои учени са стеснени и са непризнати като правилни, но често

пъти  и  техните  методи  са  твърде  сурови  и  скептични.  Някои  учени  изглежда  считат,  че  колкото  по-
скептични са, толкова са  по-критични. Но възприемането на прекомерна и неоснователна критична позиция
не означава, че ние сме по-критични, отколкото е лековерното приемане всяко нещо, което срещнем. Според
мен, много от нещата, които имат претенциите, че са критични, изобщо не са критични; това не нищо друго
освен скептицизъм, който маскира себе си като научен подход. 

Този начин на мислене е основният съучастник в създаването на изопачени образи на Исус и на
Евангелията  в  голяма  част  от  съвременната  радикална  наука.  Например,  това  прекомерно  скептично
мислене води  до заключението,  че голяма част  от това,  което Исус  е  казал публично или пред своите
ученици, е или забравено или не съответства на първоначалното и че следователно, това, което най-накрая е
било записано в Евангелията, е било в голямата си част направено от по-късни християни, а не от самият
Исус.  Това наистина е абсурдно! Което означава, че ако Исус наистина е казал малко неща, които имат
трайно значение и не е бил способен да обучи учениците си да запомнят точно тези малко неща, които той е
казал, тогава ние сме длъжни да се запитаме защо изобщо се е появило християнското движение. (Коментар:

А и да се запитаме на какво основание християните са предпочитали да умрат, а не да се откажат от вярата си. Д.Пр.)
Част от този скептицизъм се дължи на неправилно формулираните критерии, които са използвани,
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когато решаваме кое нещо е автентично и кое – не е. Тези критерии са наричани „критерии за автентичност“
или „автентични критерии.“ това може да звучи ужасно техническо и объркано, но всъщност това е един
опит  да  използваме  здравия  разум,  когато  се  опитваме  да  определим,  дали  древните  документи  са
достоверни източници за да научаваме какво се е случило и кой какво казва. 

Няма никакво значение какво е личното ни мнение за Евангелията в Новия Завет (както и за не-
каноническите Евангелия),  ние трябва да имаме критерии. Думата „критерий“ или множествено число -
„критерии“  произлиза  от  една  гръцка  дума,  която  означава  „присъда“  или  „основание  за  издаване  на
присъда.“ Всички ние имаме свои критерии за оценка на много неща в живота. Когато някой каже: „Мисля,
че тази история е истина,“ а вие отговорите: „Защо мислиш така?“, вие всъщност молите този човек да ви
обясни своите критерии или основанието, за да направи това отсъждане.

Разбира се, някои консервативни християни просто ще отговорят: „Когато Евангелията в Новия Завет
казват, че Исус е казал или направил нещо, аз го приемам като историческа истина.“ Това обяснение може
да е достатъчно за хората, които вече са приели вдъхновението и авторитета на Библията.  Но какво ще
кажат  онези  хора,  които  биха  искали  да  получат  солидни  и  убедителни  основания  за  приемането,  че
тактовете в Евангелието заслужават да им се доверим? Да казваме на тези хора, че написването на Библията
е вдъхновено от Бога и следователно е вярно, без да им предоставим никакви критерии, които историците
биха  признали,   няма  да  ги  задоволи  .  В  края  на  краищата,  Мормоните  не  казват  ли  същото  нещо  по
отношение на „Книгата на Мормон“? (Коментар: „Книгата на Мормон“ е свята книга на движението „Светията от
последния ден“, членовете на което вярват в писания на древни пророци, които са живели в Американския континент от около
2200 пр. Хр до 421 год. Тази книга е била публикувана за пръв път през 1830 год. от Джозеф Смит. Според него, оригиналните
текстове на книгата били написани от неизвестни хора, които били наречени „реформирани египтяни“ и били гравирани върху
златни плочки. Смит казал, че последният пророк, чиито текстове са включени в тази книга, са били написани от един човек на
име Морони, който бил погребан на един хълм близо до сегашният град Манчестър, щата Ню Йорк и се върнал на земята през
1827 като ангел.  Той показал на Смит къде се били скрити тези плочи,  инструктирал го да ги преведе на английски и да ги
използват за възстановяването на истинската Христова църква в последните дни.  Учените считат, че тази книга всъщност е
била написана от самият Смит, които е черпил материали и идеи от съществуващите през 19-я век книги, а не от преводи на
древни текстове. Д.Пр.) Мюсюлманите не твърдят ли, че Коранът е книга, написана по Божието вдъхновение?
Много книги една след друга могат да ни привличат по същият начин. Това ли е единствената защита, която
може да бъде направена за Библията и за Новия Завет?

Мислещите хора прилагат правилно критерии при оценяване на твърденията (например, твърдението:
„Това е  истина,“  „Това е  ценно,“  „Това наистина се е  случило,“  и т.н.)  По същият начин и историците
прилагат критерии за преценка на историческата стойност на документите. Те задават въпроси като: „Кога е
написан този документ?“, „Кой е написал този документ?“, „Дали детайлите в този документ са в хармония
с информацията от други познати и достоверни източници?“, „Бил ли е авторът на този документ в позиция
да знае какво наистина са е случило и какво наистина е било казано?“, „Дали твърденията в този документ
са подкрепени от археологическо свидетелство и от географските реалности?“

През годините учените, изучаващи Библията, са изработили исторически и литературни критерии за
оценяване на библейската литература. Обсъжданията на критериите за изучаване на Евангелията са били
особено напрегнати,  като са  били предлагани голям брой критерии.  Някои от тези  критерии изглеждат
ненужно сложни. Някои критерии са съмнителни. Но няколко от критериите са постоянно използвани. (FOR
ASSESSMENTS OF THE CRITERIA OF AUTHENTICITY: See Craig A.Evans, "Authenticity Criteria in Life of Jesus Research," CSR 19 (1989): 6-13; John P.Meier, A Marginal

Jew: Rethinking the Historical Jesus, ABRL (New York: Doubleday, 1991), 1:167-95.)
Предлагам  ви  един  преглед  на  тези  критерии,  които  считам,  че  са  най-добрите.  (Освен  това  ще

разгледаме  и един критерий, който мисля, че често пъти е използван и прилаган погрешно.)
Историческа съгласуваност
Когато  Евангелията  ни  казват  неща,  които  са  в  съгласие  с  онова,  което  знаем  за  историческите

обстоятелства, в които е живял Исус и за основните личности в неговия живот и служение, логично е да
вярваме, че стоим на здрава основа. Исус е привличал последователи, привличал е вниманието на властите,
бил е убит, но въпреки това е бил обявен, че е Месията на Израел и е Божият Син. В Евангелията на него се
приписват дела и изказвания, които са в съответствие с тези важни елементи и наистина ни помагат да
разберем, че тези главни елементи трябва да бъдат оценявани като автентични.

Този критерий предоставя основа за приемането на разказа за Исус в храма,  за разправията му и
критиката му срещу управляващите свещеници (това, което четем в Марк 11-12 и успоредните откъси в
другите Евангелия.) Освен това, този критерий ни окуражава да приемаме като автентично твърдението на
Исус, че той наистина е Месията на Израел и Божият Син (Марк 14:61-63), защото това обяснява причината
за неговото разпъване на кръста, извършено въз основата на неговото твърдение, че той е „Юдейският цар“
(Марк 15:26).

Множество свидетелски показания
Този критерии са отнася за твърдения и действия, приписвани на Исус, които се появяват в два или
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повече  независими  източници  (като  например  Евангелието  на  Марк  и  свитъците  от  Кумран,  както  и
свидетелствата, използвани в Евангелията на Матей и Лука). Думите и делата на Исус, които се появяват в
два или повече независими източници предполагат, че те са били широко известни още от самото начало, а
не са измислени от един единствен автор. Фактът, че има достатъчен обем материали, които се радват на
множество свидетелски показания, само по себе си е свидетелство за автентичност и за богатството на
нашите източници на сведения. Вижте няколко примери на твърдения, които са подкрепени от множество
свидетелски показания: думите на Исус, казани на един прокажен, се появяват в Марк 4:21 и в други два
успоредни източника (Мат.5:15; Лука 11:33). Тези думи са последвани от други думи относно това, което е
написано в Марк 4:22 и успоредните източници (Мат.10:26; Лука 12:2). Думите на Исус за злото поколение,
което иска да види знамение се намират в Марк 8:12 и в успоредните източници (Мат. 12:39; Лука 11:29).

Объркване
Този критерий лесно е разбиран погрешно. Неговият смисъл е, че текстът, който е възможно да е

предизвиквал неудобство и объркване в ранната църква, не е вероятно да е нещо, което някои християнин е
измислил  по  някое  време  след  Великден.  „Объркващи“  думи и  действия  за  тези,  за  които  се  знае,  че
произлизат от служението на Исус и поради това, независимо дали ги харесваме или не,  те не могат да
бъдат премахнати от обема на наличната информация.

Може  би  класически  пример  за  „объркана“  традиция  е  кръщението  на  Исус  (Марк  1:9-11  и
успоредните източници). Кое прави кръщението на Исус да е „объркващо“?  Кръщението, извършвано от
Йоан Кръстител е изисквало от кръщаваният да се покае за греховете си, но според християнското учение,
Исус е  бил безгрешен.  Поради това,  защо би трябвало Исус  да  отиде  при Йоан Кръстител за  да  бъде
кръстен? Добър въпрос.  Никой християнин не би намерил логика в  тази история.  Нейното запазване в
Евангелията представлява силен аргумент против автентичността на тази история. Фактът, че тя е запазена
в Евангелията,  а не е била изтрита освен това показва, че авторите на евангелията са направили всичко
възможно да кажат истината.Друг важен пример се вижда в историята, в която намиращият се в затвора
Йоан изпраща пратеници при Исус за да го попитат:  „Ти ли си Онзи,  който трябва да дойде или друг
трябва да очакваме?“ (Мат. 11:2-6; Лука 7:18-23). Исус отговаря на въпроса на Йоан по един непряк и
почти завоалиран начин:  „Идете и кажете на Йоан това,  което чувате и виждате“ (Мат.11:4 – мой
превод). Така, както е представен, този разговор е неприятен и може би даже объркващ. Кой би измислил
история, в която Йоан, както и всички юдеи, изразяват съмнения за идентичността на Исус и на неговата
мисия? И защо един измислен отговор на Исус не би успял по категоричен начин да потвърди неговата
месианска идентичност и мисия? Защо Исус не е потвърдил гласно и ясно: „Идете и кажете на Йоан, че Аз
съм Онзи, който трябва да дойде“? Историята, такава каквато ни е представена в Евангелията на Матей и
Лука, придава историческа увереност, че това е вярно и точно описание на разговора между Йоан и Исус, а
не християнска измислица, написана по-късно.

Несходство
Никой друг  критерий не  е  бил обсъждан повече  от  критерият  за  несходство.  Когато е  използван

правилно, той предоставя подкрепа на заключението, че дадено изказване или действие е автентично. А
когато е използван неправилно, той ненужно и нелогично отрича автентичността на множество изказвания
и действия. Когато е използван неправилно, той изисква думите и действията, приписвани на Исус  да се
различават или да са в несъответствие с теологията на ранната църква и на тенденциите и нещата, които са
били  считани  за  важни  в  юдеизма  по  времето  на  Исус.  Ако  не  можете  да  схванете  логиката  в  тази
загадъчност, не винете себе си; тук логиката наистина е трудно уловима. (Коментар: Скромността и представата
ни за собствените ни ограничени умствени способности изискват в случаите,  когато не виждаме логика в  някоя случка или
твърдение, да не сме твърде категорични и веднага да оценяваме, че тези неща са нелогични. Защото винаги има някаква логика,
която обаче е невидимо за нас. Д.Пр.) Целта на този критерии е да се опита да обяви за неавтентични думи и
действия,  които  може  би  са  произлизали  или  от  юдейските  кръгове,  или  от  първите  християни.
Следователно, ако някое изказване не се различава от тези два контекста (от тук произлиза и името, с което
е наричан този критерии – „двойно несходство“),  тогава няма никаква гаранция че това изказване (или
действие) произлиза от Исус. Проблемът с този критерий, когато бъде прилаган по този начин е, че той
отхвърля почти всяко изказване или действие,  което е приписвано,  че е извършено от Исус.  В края на
краищата, Исус е бил юдеин и много от нещата, които е поучавал, отразяват темите и идеите, които са
съществували тогава сред религиозните учители по неговото време (без да споменаваме за Писанията на
Израел.)  Тогава  не  би  ли  трябвало  да  очакваме  юдейските  тенденции  и  важни  неща  да  присъстват  в
автентичното учение на Исус? Разбира се, че трябва да очакваме. А и ранната църква се е придържала за
учението на Исус като нещо ценно и формиращо нейното мислене и практики в съответствие с това учение.
Тогава  не били трябвало да очакваме линии на приемственост между Исус  и  движението,  което той е
основал? Да, това трябва да очакваме.

Въпреки това, критерият има място, където той трябва да се използва – когато той бъде прилаган по
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позитивен начин. В Евангелията на Новия Завет има някои материали, които ранната църква не е избрала да
развие като част от своята теология и практика. Следователно е трудно да се обясни, че тези материали са
били написани от ранната църква. Най-доброто обяснение е, че тези материали произлизат от Исус. В някои
случаи същото може да е вярно по отношение на юдейските тенденции. 

Свободата  и  леснотата,  с  които  Исус  се  е  сдружавал  с  грешните  хора  не  са  били характерни за
религиозните учители по неговото време (даже и християните биха могли да имат някакви резерви в това
отношение).  И тук отново, ние можем да имаме случай, в който действията на Исус и ученията му са нещо,
което е в несъгласие с действията и ученията на неговите юдейски съвременници.

Семитизми и палестинската среда
Този критерий, който понякога е подразделян на два или повече критерии, предполага, че думите и

действията,  които  отразяват  иврит  или  арамейският  език  (семитизми),  или  отразяват  обстановката  в
Палестина през 1-я век (географи, топография, обичаи, търговия) са това, което ние трябва да очакваме от
един автентичен материал. Разбира се, материал, който се радва на подкрепата на този критерий може да
произхожда от ранната юдейски християни и не е задължително да произлиза от Исус. Но въпреки това,
този критерий е важен. В края на краищата, Евангелията са били написани на гръцки език, но въпреки това
те претендират, че запазват думите на Исус, който е говорил на арамейски и деянията на Исус, който е
служил в Палестина през 1-я век. Ако тези Евангелия, написани на гръцки език, вярно запазват думите и
деянията  на  Исус,  тогава  Евангелия,  написани  на  гръцки  език  трябва  покажат  доказателството  на
семитизми и на палестинската среда;  и те наистина правят това.

Свързаност или постоянство
Накрая, критерият за свързаност или постоянство също е полезен и понякога служи като всеобхватен

критерий. Според този критерий, материалът, който е свързан с друг материал, за който е преценено, че е
автентичен на основанието на друг критерии, може също да бъде считан, че е автентичен. 

Всички  тези  критерии  имат  своето  място  и  могат  да   предоставят  (и  са  предоставяли)  полезно
съдействие в научното изучаване на историческия Исус. Те дават на историците добри основания да оценят
като автентично дадено изказване или деяние, приписвано на Исус. 

Проблемът се състои в предположението, че всичко, което е приписано на Исус, което не се радва на
подкрепата на един или повече от тези критерии, трябва да бъде считано, че не е автентично. Липсата на
подкрепа от критериите за автентичност не винаги означава, че някое  разглеждано изказване или деяние не
може да произлиза от Исус.

Мисля си, че точно в тези случаи много от скептичните учени, особено сред известните членове на
Jesus  Seminar,  правят  грешка.  Те  не  само  погрешно  прилагат  някои  от  критериите  (като  например
несходството) и пренебрегват или разбират погрешно другите критерии (като семитизми и палестинската
среда)  и  имат  склонността  да  считат,  че  думите  или  делата,  които  не  са  подкрепени  от  критериите,
задължително  трябва  да  бъде  считано,  че  са  неавтентични.  Този  строг  и  скептичен  метод  води  до
ограничени  резултати,  резултати,  които  могат  да  бъдат  изопачени,  ако  самите  стартови  позиции  на
изследването са  лишени от здрава основа и вървят в  погрешна посока.  Образът на Исус може да бъде
изопачен лошо чрез погрешно приложение на критериите за автентичност на Евангелията в Новия Завет. 

А  когато  извънканоническите  евангелия  и  други  източници  бъдат  хвърлени  в  тази  смес  и  бъдат
третирани така, все едно че те са толкова древни и достоверни, колкото са каноническите Евангелия, тогава
проблемът за изопачаването се издига до нови висоти. Това е безпокойството, с което се занимават главите 3
и 4. (0N THE MISAPPLICATION OF THE CRITERION OF DISSIMILARITY: Long ago in a doctoral seminar on the historical Jesus I questioned the historical validity of
"double dissimilarity" as a criterion of authenticity. James Robinson, who was leading the seminar, responded that the criterion was necessary to rule out sayings that may have
originated in either Jewish or Christian circles. I found this puzzling. This thinking was greatly at odds with my studies in history (in which I had majored). Eventually I learned that
many scholars engaged in the study of the historical Jesus have studied Bible and theology, but not history These Jesus scholars are not historians at all. This lack of training is
apparent in the odd presuppositions, methods and conclusions that are reached. I dare say that if all New Testament scholars exercised proper historical methods, there would have

been no need to write this book.)
Глава 3

Съмнителни текстове – Част – І : Евангелието на Тома
За много хора най-тревожното бъдеще в съвременните сведения за историята на Исус е вниманието,

което се предоставя на текстове, които са извън Новия Завет, някои от които са наричани „Евангелия.“ За
тези Евангелия, които освен това са наричани „неканонически Евангелия“ се претендира, че правят важен
принос към нашето познание за историческият Исус. Понякога даже се твърди, че тези текстове дават по-
достоверна  информация  за  Исус,  отколкото  самите  Евангелия  в  Новия  Завет.   Дали  това  твърдение  е
основателно?  Дали  неканоническите  Евангелия  ни  предоставят  надеждна  историческа  информация  за
Исус? Трябва ли нашето разбиране за Исус да бъде формирано от това, което тези небиблейски Евангелия
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имат да ни предложат?
В  тази  глава  и  в  следващата  ще  разгледаме  отблизо  5-те  неканонически  Евангелия,  тези,  които

привличат най-голямото внимание и за които се казва, че предлагат образи на Исус, които са различни от
това, което намираме в Новия Завет. Някои учени твърдят, че тези писания са били написани още около 1-я
век,  вероятно даже в средата  на 1-я  век и съдържат информация,  която поне исторически,  е  надеждна
толкова, колкото е надеждна и информацията, съдържаща се в Евангелията в Новия Завет. 

Ние ще видим,   че напротив – нито едно от тези неканонически Евангелия не е написано по-рано от  
средата на 2-я век и че в два от случаите вероятно даже не са написани преди края на 2-я век . Поради по-
късната  дата  на  написването  на  тези  неканонически  Евангелия,  неправдоподобно  е  те  да  съдържат
информация,  която добавя към нашето знание за  Исус.  Цялата  сграда на образа на Исус,  изградена от
неканонически Евангелия рухва,  когато тези неканонически писания бъдат подложени на внимателното
критично изследване, което заслужават,   но често пъти не получават  .

Няма нищо лошо в проявяването на интерес към текстове, които не са включени в Новия Завет, когато
искаме да възстановим историята на Исус и на ранната църква или когато искаме да тълкуваме текстовете в
Новия Завет. Това е подходящо и трябва да се прави. Например, свитъците от Мъртво море хвърлят важна
светлина върху различни черти от учението на Исус, върху ключови елементи от теологията на Павел и
върху учението в Яков, Евреи и други книги в Новия Завет. Други писания от епохата на Новия Завет също
помагат  за  тълкуването,  като  хвърлят  светлина  на  историческия  и  културния  контекст.  (ON  THE  USE  OF
EXTRACANONICAL SOURCES FOR NEW TESTAMENT INTERPRETATION: see Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2005);
and Darrell L.Bock and Gregory J.Herrick, Jesus in Context (Grand Rapids:Baker Academic, 2005). On the contribution of the Dead Sea Scrolls to New Testament interpretation,

see John J.Collins and Craig A.Evans,  eds.,Christian Beginnings and the Dead Sea Scrolls,  Acadia Studies in Bible  and Theology (Grand Rapids: Baker Academic,  2006 ).
Следователно, проблемът не е в използването на неканоническите писания. 

Неканонически Евангелия и откъси
Неканоническите Евангелия и откъси, които често пъти са обект на сериозно обсъждане са следните:
Апокриф на Яков (запасено в NHC 1)
Диалог на Спасителят (запазено в NHC 3)
Евангелие на Ебионитис (запазено в цитати от Епифаниус)
Евангелие на египтяните (запазено в цитати от Климент от Александрия)
Евангелие на евреите (запазено в цитати от различни църковни отци)
Евангелие на назореаните (запазено в цитати от различни църковни отци)
Евангелие на Петър (предполага се, че е запазено в един голям откъс от Akhmim and a small fragment
POxy 2949 and possibly POxy. 4009)
Евангелието на Тома (запазено в NHC 2 and POxy. 1, 654, and 655)
Протоевангелиум на Яков (запазено в голям броя гръцки ръкописи)
Тайното Евангелие на Марк (запазено в мнимо писмо на Климент от Александрия)
POxy. 840
POxy. 1224
Papyrus Egerton 2 (+ Papyrus Koln 255), or the Egerton Gospel
Fayyum Fragment (= Papyrus Vindobonensis Greek 2325)
NHC = Nag Hammadi Codex
POxy. = Papyri Oxyrhynchus
Това  което  е  притеснително,  е  бързото  и  често  пъти  безкритично  приемане  на  някои  от

неканоническите Евангелия. Някои от същите учени, които строго критикуват Евангелията в Новия Завет и
изтласкват датите на тяхното написване към края на 1-ия век, са готови да се отнасят великодушно към
неканоническите източници и да спорят, че датите на тяхното написване са близо до началото на 2-я век, и
вероятно даже в края на самият 1-ви век. 

Дати на написването на Евангелията и на другите сравнявани източници

Евангелие на
Марк

Евангелие на
Лука

Евангелие на
Йоан

Евангелие на
египтяните

Евангелие на
евреите

Апокриф на
Яков

Евангелие на
Мария

Евангелие на
Марк

Евангелие
Egerton 

Деяния на
апостолите

P.Oxy.840 P.Oxy.1224 Евангелие на  Тома

Евангелие на
Матей

Евангелие на
назореаните

Fayyum
Fragment

Евангелие на
Ебионитис

60-70 год. 75-80 год. 90-95 год. 120 год. 140 год.. 150 год. 160 год. 170 год. 180 год.
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Резултатът от това е,  че  датите на написването всички Евангелия,  независимо от това,  дали те са
включени в Новия Завет или не, са приравнявани и се  счита, че  те са написани от едно и също поколение.
(ON ISSUES OF DATING CANONICAL AND EXTRACANONICAL SOURCES: see Donald Harman Akenson, Saint Paul (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 89-94; and

Philip Jenkins, Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost Its Way (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 90-106.)
На нас ни се казва, че не трябва да привилегироваме Евангелията в Новия Завет. Скептиците казват,

че в края на краищата, всички тези писания са съставени по едно и също време, независимо  от това, дали
са вътре или вън от канона и следователно всички те имат еднаква историческа стойност. Казва ни се, че в
интерес на обективното научно изследване е ние да третираме всички източници като потенциално полезни.
Но ми се струва, че някои от тези учени привилегироват неканоническите текстове и за да направят това,
скриват важни страни на тези различни текстове,  свързани с датата на тяхното написване.  (0N  PRIVILEGING
EXTRACANONICAL SOURCES: D.Moody Smith said, "I think it is not unfair to suggest that we are seeing now a willingness or propensity to credit the independence and antiquity
of the apocryphal Gospels that is somewhat surprising in view of what is allowed in the case of the canonicals" ("The Problem of John and the Synoptics in Light of the Relation

Between Apocryphal and Canonical Gospels," in John and the Synoptics, BETL 101, ed. Adelbert Denaux [Leuven: Peeters and LeuvenUniversity Press, 1992], p. 151).
Дати на написването на Евангелията
Преди да продължим,  нека да изясним някои важни неща,  свързани с определянето на датата на

написването (за краткост по-нататък ще ползваме терминът „датиране.“) Исус е поучавал и служил в края на
20-те и началото та 30-те години на 1-я век. Павел е написал писмата си от края на 40-те до началото или
средата на 60-те години. Въпреки, че датата на съставянето му е спорно, Евангелието на Марк вероятно е
написано в средата и ли в края на 60-те години, а Евангелията на Матей и Лука – известно време след това
(всъщност  някои  учени  даже  твърдят,  че  Евангелията  на  Марк,  Матей  и  Лука  –  които  освен  това  са
наричани с името Синоптични Евангелия – са датирани през 50-те и 60-те години.)

Евангелието на Йоан обикновено се приема, че е написано през някоя от 90-те години. Това означава,
че голямата част, вероятно даже всички писания, включени в Новия Завет, са датирани през 1-я век. Това
също означава, че Евангелието на Марк е било написано по време на същото поколение, по време на което е
умрял Исус, което по всяка вероятност означава, че някои от хората, които са познавали Исус все още са
били живи, когато това Евангелие е било написано и разпространявано. 

Някои мислят, че устните свидетелства (обозначавани с  Q), които са използвани от Матей и Лука,
датират от 50-те години, вероятно и от по-рано. По същият начин е вероятно, че авторите на документите,
които са датирани от средата на 1-я век (като Q и Марк) са имали достъп до автентичните поучения на Исус
и на историите за него, и че текстовете, написани от тези хора са били чувани или четени от други живи
свидетели.  Това означава,  че  не е било лесно в Евангелието да се  напишат неверни неща за  живота и
учението на Исус и това погрешно описание да получи широко разпространено приемане, когато много от
последователите на Исус са били все още живи и те са можели да опровергаят извращенията.

Най-ранно написаното Евангелие в Новия Завет не само е написано в средата на 1-я век, но и Павел се
позовава на учението на Исус, на Неговите думи по време на Последната Вечеря, когато говори за Своята
смърт и погребение, както и за Своето възкресение. Това е важно, защото Павел, който е бил обърнат към
християнската вяра в средата на 30-те, е познавал някои от първите ученици и апостоли, като например
Петър и Яков, братът на Исус.

Следователно, книгите в Новия Завет ни предоставят най-ранната информация за Исус. Поради това
тези текстове, за които се вярва, че са написани през 1-я век, особено онези, които са написани в средата на
1-я век, са широко приемани като най-добрите източници на информация за историческия Исус. 

Отделяне на хипотетичните източници от наличните текстове
Понякога  учените  са  способни  да  отделят  ранните  източници  от  по-късно  създадените  запазени

източници на информация. (Запазен е този текст, който все още съществува, за разлика от текста, за който
просто  се  счита,  че  е  съществувал.)  Ясен  пример  за  това  се  вижда  в  Синоптичните  Евангелия.  В
Евангелията на Матей и Лука има голям брой описания, които не се срещат в Евангелието на Марк. Учените
вярват, че за написването на  Евангелията на Матей и Лука, в допълнение към Евангелието на Марк, е имало
и допълнителен източник на информация. Те са нарекли този източник с с буквата Q (обикновено разбирана
като съкращение от немската дума Quelle - „извор“ или „източник.“) Друг полезен пример се вижда в две от
писанията, намерени в библиотеката Nag Hammadi. Едното от тези писания е наречено Eugnostos the Blessed
(Nag Hammadi Codex [NHC] 3.3; 5.1) – нехристиянски религиозно-философски текст, а вторият е наречен
The Sophia  of Jesus Christ (Мъдростта на Исус Христос) (NHC 3.4; Berlin Gnostic Codex 8502.3) – проповед-
откровение, произнесена от Исус. Eugnostos the Blessed вероятно е близък до оригиналната форма на текста,
а The Sophia  of Jesus Christ представлява по-късно редактиране на текста, придружено с вмъквания, в които
Исус е бил посочван като говорителят. 

В  тези  примери  имаме  приемливо  доказателство  на  ранни  текстове,  запечатани  в  последващи
текстове.  Могат да бъдат цитирани и други примери, като Юда и 2Пет.,  където изглежда,  че първият е
запечатан във втория.  Но аз  ще цитирам само 2 други примери -  в  случаите с  Евангелието на Тома и



27

Евангелието на Петър – там нямаме такова доказателство.  Две от тези писания са препълнени с признаци,
че са написани по-късно,  въпреки че някои учени се надяват да докажат,  че някои от формите на тези
писания са датирани от 1-я век. Те правят това, като се опитват да извлекат ранни, предполагаеми форми на
текста от истинските текстове, с които разполагаме. Но те правят това без никакво доказателство.

Кога са били написани Gnostic Gospels  (Коментар:  С това име са наречени 52-та свитъка,  открити в  Nag

Hammadi,  Египет, през 1945 г.  Д.Пр.) и другите неканонически източници на информация?  Всички те са били
написани през 2-я век или по-късно. Обикновено те са написани в периода от 140 до 160 год. Някои учени
твърдят, че те са написано по-рано, примерно от 120 до140 год. (а други твърдят, че те са написани по-
късно.) Въпреки, че теоретично е възможно ранна и достоверна информация за Исус, която не се намира в
текстовете  в  Новия  Завет,  да  е  била  запазена  в  някои  от  писанията,  написани през  2-я  век,  това  не  е
правдоподобно. Поради това учените, изследващи Библията, в миналото рядко са се позовавали на текстове
като Евангелието на Тома, Евангелието на Петър и Евангелието на Мария, за допълнителна информация за
Исус. Просто е било считано, че тези писания са били написани по-късно – поне 100 години след смъртта
на Исус или 50 до 80 години след написването на Евангелията в Новия Завет.

В научната и популярната преса най-често споменаваните писания извън Новия Завет са Евангелието
на Тома, Евангелието на Петър, Папирусът Егертон 2 (или Евангелието Егертон), Тайното Евангелие на
Марк и Евангелието на Мария. Доскоро повечето хора изобщо не бяха чували за тези писания и научаваха
за  тях  най-често  във  връзка  с  някоя  книга  или  телевизионна  документална  програма,  която  прави
сензационни твърдения. 

Ако тези неканонически Евангелия са били написани много години след написването на Евангелията
в Новия Завет, защо някои учени се позовават на тях? Ето тук обсъждането става интересно.

Някои учени твърдят, че ранните редакции на Евангелието на Тома и на Евангелието на Петър са
написани далеч по-рано – още в средата на 1-я век, че Евангелието Егертон е предшествало Евангелията на
Марк и Йоан – и че даже самият Марк е взаимствал информация от това писание, и че Тайното Евангелие
на Марк може да представлява по-ранна форма на каноническото Евангелие на Марк. Тогава не е чудно,
(ако тези по-ранни дати и предполагаеми по-ранни форми на тези писания са валидни), че някои учени
използват тези неканонически източници в своите възстановявания на образа на историческия Исус. По
този начин оценяването на автентичните думи на Исус, извършено от Jesus Seminar, беше публикувано със
заглавието „Петте Евангелия,“ където петото Евангелие беше Евангелието на Тома. (ON THE RESULTS OF THE JESUS

SEMINAR: See Robert W Funk, Roy W Hoover and the Jesus Seminar, The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (New York: Macmillan, 1993). 
Какво трябва да правим със всичко това? Има ли солидно доказателство, че датата на написването

тези писания, поне в някоя форма, наистина е през 1-я век и че те съдържат изказвания и истории за Исус, и
че те са ранни, независими и вероятно по-надеждни от текстовете, които имаме в Матей, Марк, Лука и
Йоан?

Преди да продължим ще трябва да спомена, че освен неканоническите Евангелия, които съдържат
необичайни изказвания, има и десетки изолирани, свободно разпространявани изказвания, приписвани на
Исус,  които се намират в различни източници. Тези изолирани изказвания са наричани  the  agrapha (от
гръцки – „не написан,“ т.е. не написан в Евангелията в Новия Завет.) Някои от тези изказвания се появяват в
днешните научни публикации. Те няма да бъдат разглеждани в тази глава, а ще бъдат разгледани накратко в
Приложение 1.

Две скорошни и много различаващи се оценки
През  1991  бяха  публикувани  две  много  компетентни  изследвания  на  живота  на  Исус.  Едното  е

направено от Джон Доминик Кросан, а другото е от Джон Мейер. (THE HISTORICAL JESUS BOOKS BY CROSSAN AND MEIER:
John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperCollins, 1991); John P Meier, A Marginal Jew: Rethinking the
Historical Jesus, ABRL (New York: Doubleday, 1991). Meier's is the first of four volumes. The first volume deals with sources and historical context. The second and third volumes
deal with the life and ministry of Jesus. The fourth volume is still in preparation. Crossan has written a more popular version in Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco:

HarperCollins, 1 994). Едно от най-важните противоречия между техните работи, е острото разделение на мнението
относно стойността на неканоническите Евангелия при изследването на Исус. В изследването на Кросан,
тези писания играят важна роля, а в изследването на Мейер тяхната роля е пренебрегната. 

Кратко  сравнение  на  подходите  на  тези  двама  учени  и  на  заключенията  им,  ще  илюстрира  това
поразителното  разделение,  което  по  много  признаци  е  характерна  черта  на  сегашния  дебат  сред
специалистите по Новия Завет и ще служи като отправна точка за оценяването на тези книги.

В своето възстановяване на историческия Исус,  Кросан се обляга подчертано на неканоническите
източници, много от които той датира доста свободно. Не е изненадващо тогава,  че Кросан често пъти
заключава, че традициите, съдържащи се в неканоническите Евангелия – традиции, които са паралелни с
традициите в Евангелията в Новия Завет – са по-ранни и исторически по-достоверни. Той често твърди, че
открива по-ранна и по-оригинална форма на учението на Исус в неканоническите Евангелия. 

Понякога  Кросан извлича предполагаема по-ранна версия  на някое  от тези  Евангелия.  Например,
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Кросан мисли,  че може да разпознае 2 ранни версии на Евангелието на Тома.  Най-ранната версия той
датира, че е написана през 50-те години, докато друга по-късна версия той датира, че е написана през 60-те
или 70-те години. От Диалогът на Спасителят, който е написан в средата на 2-я век, Кросан вярва, че може
да разпознае една по-ранна „подборка на диалога,“ която е написана вероятно през 70-те. Той датира една
ранна версия на Евангелието на египтяните – друго писание от 2-я век – твърдейки че е написано през 60-те,
а  от  Евангелието  на  Петър  (което  е  написано  в  края  на  2-я  век  или  може  би  по-късно),  той  извлича
предполагаемото  Евангелие  на  Кръста,  което  датира,  че  е  написано  през  50-те.  В  гл.4  ние  отново  ще
разгледаме Евангелието на Петър.

Анализът  на  неканоническите  източници на Кросан допринася  за  неговия  образ  на  историческия
Исус по забележителни начини.  Но много учени основателно се питат за  верността на неговия анализ,
защото той има вид на нещо повече от предполагаемо субективно предположение. Във всеки случай, някои
от неговите предположения ще бъдат подложени на проверка в следващото обсъждане.

А заключението на Мейер едва ли би могло да бъде в по-голям конфликт със заключението на Кросан.
Мейер стигнал до заключението, че всички неканонически текстове допринасят малко към това, което знаем
за историческият Исус. Вижте неговата оценка за тези писания: „Противно на някои учени, аз не мисля,
че...апокрифните  евангелия...(и  по-конкретно  –  Евангелието  на  Тома)  ни  предлага  достоверна  нова
информация или автентични изказвания, които не са включени в Новия Завет. Това, което виждаме в тези
последни документи е  доста...измислени християни,  отразяващи популярната набожност и  легенди и
гностични  християни,  създаващи  една  тайнствена  умозрителна  система...Единственото  естествено
нещо за учените е да не казват нищо на популяризаторите – да търсят повече, да търсят други пътища
за достигане до историческия Исус. Според мен това разбираемо, но не винаги критично желание наскоро
доведе до високата оценка (в някои кръгове), на апокрифните евангелия...като източници за търсенето.
Израз на пожелателно мислене е да стане това, което искаме, но това желание е непостижимо. За добро
или  лошо,  в  нашето  търсене  на  историческия  Исус,  ние  до  голяма  степен  сме  ограничени  до
каноническите Евангелия; оригиналният „сборник“ е вбесяващ с своите ограничения. За историкът този
„сборник“ е унизително ограничение. Но да изискваме от Евангелието на Петър или от Евангелието на
Тома да допълнят нашите Четири Евангелия, това означава да разширим обхвата на нашите източници
от трудното към неправдоподобното.“ (ON MEIER'S ASSESSMENT OF THE EXTRACANONICAL SOURCES: See Meier, Marginal Jew, pp. 140- 41

(full assessment, pp. 112-66).
Предложените от Кросан ранни дати на написване на неканоническите писания
Джон Д. Кросан предложи ранни дати на написването на неканоническите писания,  които повечето

учени не приеха. Нещо повече, освен това той предположи, че съществуват даже още по-ранни версии на
тези писания. Предложените от Кросан дати на написване на извънканоническите евангелия са  следните:

Евангелие на Тома (най-ранно издание – 50-те год.)
Евангелие Egerton – 50-те.
Fayyum Fragment – 50-те
Papyrus Oxyrhynchus 1224 – 50-те
Евангелие на евреите – 50-те
Евангелие на Кръста (съкратена версия на Евангелието на Петър) – 50-те.
Евангелие на египтяните (най-ранна версия – 60-те)
Тайното евангелие на Марк (в началото на 70-те)
Papyrus Oxyrhynchus 840 – 80-те
Евангелието на Тома – (по-късна чернова – 60-те или 70-те)
Подборка  от  диалог  (съкратена  версия  на  коптски  гностичен  трактат  посветен  на  Диалог  на
Спасителят – в края на 70-те)
Апокриф на Яков (датиран от първата половина на 2-я век, но съдържащ традиция от 50-те год.)
Евангелие на назореаните – 150-те
Евангелие на Петър – 150-те
Кросан твърди, че Евангелието на Тома, Евангелие Egerton, Papyrus Oxyrhynchus 1224, Евангелието на

евреите  и  Евангелието  на  египтяните  не  са  зависими  от  Евангелията  в  Новия  Завет,  а  Диалогът  на
Спасителят  и  Апокрифът  на  Яков  съдържат  независими  традиции.  Освен  това  Кросан  заключава,  че
Евангелието на Кръста, което сега е вмъкнато в Евангелието на Петър, запазва описанието на Христовата
Страст, върху която се основават всичките четири Евангелия в Новия Завет. Предупреждение към читателя:
Тези ранни дати и предполагаеми източници не са широко приети и признати от учените. (See John Dominic Crossan,
The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperCollins, 1991), pp. 427-34. Датите, посочени по-горе в скобите не са признатите
дати за написването на тези ръкописи, а датите, който Кросан предполага, че са написани тези оригинали.On the alleged Cross Gospel, see John Dominic Crossan, The

Cross That Spoke: The Ong ins of the Passion Narrative (San Francisco: Harper & Row, 1988).
Обърнете внимание на твърдението на Мейер, че  израз на пожелателно мислене е да стане това,



29

което  искаме,  но  това  желание  е  непостижимо. Тук  се  има  предвид  желанието  да  разполагаме  с
алтернативни  източници,  а  не  с  ограничаващото  историческо  доказателство  за  надеждността  на  тези
неканонически източници. Мейер подозира, че въпреки, че не са независима и вероятно – не са по-ранна
традиция, изказванията за Исус, които не е описани в Новия Завет и неканоническите Евангелия в края на
краищата произлизат от Евангелията в Новия Завет.  Той предлага своето грижливо окачествяване, с което
показва, че тази зависимост на неканоническите писания от Евангелията в Новия Завет е непряка. Иначе
казано, тези неканонически писания отразяват запознаването с традициите на Евангелията в Новия Завет
през втора или трета ръка. Техните автори рядко цитират текстове от Каноническите Евангелия в тяхната
писмена форма. Най-общо казано, авторите на тези неканонически писания знаят само устната форма на
традицията, но това е била устна традиция, която е произлязла от написаните Евангелия на Новия Завет,
традиция,  която самата е  била редактирана и приспособявана при препредаването.  Според Мейер,  това
обяснява  защо  неканоническите  писания  често  съдържат  изказвания  и  истории,  които  приличат  на
комбинация от съставни части от две или повече Евангелия в Новия Завет.

Той казва, че неканоническите Евангелия не трябва да бъдат датирани, че са били написани преди 2-я
век.  Поради  това  тези  Евангелия,  които са  извън Новия  Завет,  едва  ли са  в  състояние  да  предоставят
надеждна и независима информация, която може да бъде използвана като добавка или даже корекция на
Евангелията в Новия Завет.

По-широко възприети дати за написването на неканоническите писанията
Евангелие на египтяните – 120 г.
Papyrus Oxyrhynchus 840 – 120 г.
Евангелие на назореаните – 120 г.
Евангелие на Ебионитис – 120 г
Евангелие на евреите – 140 г.
Апокрифа на Яков – 150 г.
Fayyum Fragment – 150 г.
Papyrus Oxyrhynchus 1224 – 150 г.
Евангелие на Мария – 160 г.
Евангелие на Петър – 170 г.
Евангелие Egerton – 180 г.
Евангелие на Тома – 180 г.
Тайно евангелие на Марк – 190 г
Тези дати са приблизителни и често пъти не са нищо повече от предположение на образовани хора.

Датите се отнасят за датата на съставянето на целия документ, а не за датата, когато този документ е бил
намерен. В този списък не са включени никакви въображаеми документи, които може да са датирани, че са
написани през 1-я век. (For further information, see J.K.Elliott, The Apocryphal NewTestament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English
Translation  based  on  M.R.James  (Oxford:  Clarendon  Press,  1993);  Wilhelm Schneemelcher,  ed.,  New Testament  Apocrypha,  vol.  1,  Gospels  and Related  Writings,  rev.  ed.

(Cambridge: James Clarke; Louisville: Westminster/john Knox Press, 1991).
Какъв е залогът?
Важността на този спор едва ли би могла да бъде преувеличена. От неговия изход зависи значителен

обем материал, който може да подпомогне изучаването на Исус. Ако Кросан и учените, които мислят като
него са прави - тогава изследването на Исус не може да направи истински и смислен напредък, ако не се
извършва внимателно изучаване на неканоническите Евангелия. Ако е прав Мейер - тогава апокрифните
писания и неканоническите Евангелия ни предлагат малък обем информация, която е ценна за изучаването
на Исус.  Наистина, едно прекомерно позитивно оценяване на тяхната ценност може да доведе до неверен
образ на историческия Исус и до възможността учените да фалшифицират Исус според тяхното собствено
въображение. 

Хелмут Кьостер, дългогодишен професор по Нов Завет в Харвард задава въпроса: „Дали тези писания
са толкова важни за изучаването на ранното християнство, колкото са важни книгите в Новия Завет? Дали
те  съдържат  традиции,  които  могат  да  бъдат  проследени  назад  до  времето,  когато  е  възникнало
християнството?“ (ON HELMUT KOESTER'S ASSESSMENT OF THE EXTRACANONICAL SOURCES: See Helmut Koester, Introduction to the New Testament (New
York: de Gruyter, 1982), 2:13; and Helmut Koester, Ancient Christian Gospels (Philadelphia: Trinity Press International, 1990). Koester believes that some of the extracanonical

sources do indeed contain traditions that can be traced back to the very origins of Christianity.)
Имайки  предвид  тези  въпроси,  нека  да  разгледаме  отблизо  най-обсъжданите  неканонически

Евангелия.
Неканонически Евангелия
Кратък  исторически  преглед  ще  ни  е  от  полза.  Доскоро  неканоническите  Евангелия  не  бяха

възприемани сериозно като потенциален източник за изследването на Исус. Преди около 75 години Рудолф
Буртман, който не беше консервативен изследовател на Библията каза, че тези Евангелия и свързаните с тях
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писания не са нищо повече от „преработки и разширения на легенди“ взети от каноническата Евангелска
традиция.  Почти никой от учените от неговото поколение не възрази. Днес картината се промени.

От около 30-тината документи, за които беше казано, че са „Евангелия“ или писания, приличащи на
Евангелия, 5 от тях привлякоха най-голямо внимание и всеки от тях има защитници, които потвърждават
тяхната автентичност, независимост и даже вероятно – тяхното превъзходство над Евангелията в Новия
Завет. Тези 5 писания са:  Евангелието на Тома, Евангелието на Петър, Евангелие Egerton, Евангелието на
Мария и Тайното Евангелие на Марк. Евангелието на Тома оказа най-голямо влияние върху изследването на
историческия Исус, въпреки ненадминатото в погрешността си определяне на датата на написването му .
Най-скорошният документ, който спечели вниманието на публиката е наскоро публикуваното Евангелие на
Юда, при издаването на което аз взех участие като консултант. (За моите кратки коментари за Евангелието
на Юда вижте „Приложение 2.)

Евангелието на Тома
Тринадесет подвързани с кожа книги (или сборници), написани на коптски език, датирани от около

350-380 г. бяха намерени в края на 1945 в Египет (близо до мястото Nag Hammadi). Една от тези книги
съдържа текст, който започва така: „Има тайни думи, които живият Исус е казал и Юда, и даже Тома е
написал“ и завършва с думите: „Евангелието според Тома.“ Отците на църквата от 3-я и 4-я век споменават
за Евангелие, което носи името на апостол Тома. Тогава изглежда, че Евангелието на Тома, споменавано от
християнските теолози преди 17 века, е намерено в сухите пясъци на Египет. Във всички случаи това е било
забележителна находка. Но има е и още.

Сравнение на две версии на Евангелия на Тома, едната на гръцки, а другата на коптски език
POxy 654 = Евангелие на Тома, въведение, стихове 1-7 и част от стих 30
POxy 1 = Евангелие на Тома, въведение, стихове 26-33
POxy 655 = Евангелие на Тома, въведение, стихове 24, 36-39, 77
С 1-2 изключения, повечето учени считат, че Тома първоначално е бил съставен на гръцки език и че

Oxyrhynchus  Papyri  се  придържат  плътно  към  оригиналната  форма  на  традицията.  А  аз  вярвам,  че
доказателството подкрепя твърдението, че първоначално Евангелието на Тома е бил съставен на сирийски и
след това то е било преведено на гръцки и на коптски. 

Когато новото откритие беше проверено и преведено (установено беше, че то съдържа въведение и
114 стихове, повечето от тях приписвани на Исус), учените разбраха, че част от Евангелието на Тома е било
намерено половин век по-рано, през 1890, в едно място, наречено Oxyrhynchus, също в Египет. Три откъси
от папируси на гръцки език (наречени Oxyrhynchus Papyri (по-нататък съкратено на Poxy), публикувани в
края на миналия век, с номера 1, 654 и 655 съдържат около 20% от Евангелието на Тома, поне като се сравни
с превода му на коптски. Откъсите на гръцки са датирани, че са написани в периода 200 до 300 г.

Евангелието на Тома е мъчно разбираем текст, претендиращ, че е запис на тайното (или „скритото“)
учение на Исус, учение, което е предназначено за хората, които са квалифицирани да слушат и разбират
тези учения. Следва мой превод на въведението и на първите 7 стиха, според гръцката версия (т.е.  POxy
654), с възстановени букви и думи, поставени в квадратни скоби. (Ние сме способни да сравняваме по-
голямата част от липсващия гръцки текст, благодарение на напълно запазеният превод на коптски език.)

„Въведение. Това са [тайните] думи, [които] живият Исус [ка]за и [Яков], и даже [Тома] записаха.
1. И той каза: „[Които] намери тълкованието на тези думи, няма да вкуси [смърт]”
2.  [Исус каза]: “Нека този, който тъ[рси]  да не престава  [да търси, докато]  намери и когато намери

[той ще бъде удивен; и когато е уд[ивен], той ще царува и когато е царувал, той ще намери почивка.“
3.Исус казва: “[Ако] тези, които ви водят, [ви кажат „Виж] царството е на не[бето, тогава] птиците в

небето ще ви предшестват. А царст[вото на Бога] е вътре във вас [и е извън вас. Който опознае [себе си] ще
открие това. [И когато вие] опознаете себе си [вие ще разберете, че] вие сте [синове] на Отца, който живее.
Но ако вие [не] познавате себе си, [вие сте в бедност] и вие сте бед[ност].”

4. [Исус каза]: “Стар човек няма да се колебае да попита бе[бе] на седем дена за мястото на [живота] и
вие ще живеете. Защото мнозина, които са пър[ви] ще бъдат [последни и] последните ще бъдат първи, и те
[ще станат едно и също.]”

5.  Исус казва:  “[З]найте това,  което е пред очите ви и  [онова,  което е скрито]  от вас ще ви бъде
открито,  за  да ви води.  Защото няма  [нищо]  скрито,  което няма да  [стане] открито и да ви води,  нито
погребан, който [няма да бъде възкресен].”

6. [Учениците му] го з[апи]таха [и ка]заха: „Как [трябва] да постим [и как трябва да се м]олим, и как
[трябва да даваме милостиня]? Каква  [диета] трябва да спазваме?“ Исус казва: “[Не лъжете  и не правете
това,  което мразите;  [защото всички неща са разкривани в присъствието]  на истината.  [Защото всичко]
скрито ще стане открито.“

7. [...Блажен е [лъвът], който човекът изяжда и лъвът става [човек; и проклет е човекът], когото [лъвът
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изяжда...].”
Образът на Исус в Евангелието на Тома е различен от образът на Исус в Евангелията в Новия Завет.

Личната  и  трудно  разбираема  ориентация  на  текста  в  Тома  е  пределно  очевидна.  За  разлика  от
каноническите Евангелия,  тези текстове са били предназначени за духовния елит,  а не за обикновените
хора.  Първият ред от този текст:   „Това са  тайните думи,  които живият Исус каза“ не трябва да бъдат
разбирани, че означават, че цялото учение на Исус е било тайно (или скрито). Писанията като Евангелието
на Това признават и приемат за даденост публичното учение на Исус (така както например, то е записано в
Евангелията в Новия Завет). Това, което Евангелието на Тома твърди, че е записало, са тайните или скрити
думи, които Исус е казвал насаме на Тома и на другите си ученици. Разбира се, Тома е любимият ученик,
който познава Исус по-задълбочено от другите ученици и който е единственият, който записва думите на
Исус.  Исус в  Евангелието на Тома призовава  последователите си да  не  престават  да  търсят,  докато не
намерят. Те трябва да опознаят себе си, ако искат да им бъде разкрито това, което е скрито. 

За разлика от Исус в Евангелията в Новия Завет, който призовава последователите си да имат вяра, в
ст.1 Исус в Евангелието на Тома окуражава учениците си да намерят „тълкованието на тези думи.“ Ако
направят това, те „няма да вкусят смърт.“ Трудно разбираемата тенденция се вижда и в стиховете, които
съответстват  на  стиховете  в  Синоптичните  Евангелия.  Например,  относно  нуждата  от  вяра,  Исус  в
Синоптичните Евангелия окуражава учениците си да искат, да търсят и да чукат. Ако правят това, те ще
получат добри неща от техният Отец на небето (Мат.7:7-11). А Исус в Евангелието на Тома обещава на
учениците си, че ако търсят, докато намерят, те ще бъдат удивени, ще царуват и ще намерят почивка. 

Друга странен аспект се появява в Евангелието на Тома. Подобно на други писания, Тома поставя
ударението върху знанието и сръчността. Учените наричат това „гностицизъм,“ от гръцката дума gnosis,
която означава „знание.“ Отците на църквата от 2, 3 и 4-я векове са наричали тези, които твърдели, че
притежават тайно или скрито знание "Gnostics" („знаещите“). Ние не знаем, дали тези хора са наричали
себе си с тази дума. (0N REFERENCES TO THE GOSPEL OF THOMAS IN EARLY CHURCH FATHERS: See Hippolytus De Haeresibus 5.7.20; Origen Homilies on

Luke 1.5.13-14; Jerome Commentary on Matthew, prologue; and Ambrose Exposition of the Gospel of Luke 1.2.10.)
Гностицизмът се проявява в много форми и е осъден от водещи теолози като ерес. В най-простата си

форма  гностицизмът може да  бъде  описан като  ориентация,  която се  стреми повече  към познанието и
тайнственото  и  по-малко  –  към  вярата.  Гностицизмът  има  склонността  да  подценява  Стария  Завет  и
евреите, особено в по-крайната си форма на гностицизъм, който вярва, че светът са били създаден от един
зъл  бог,  богът  на  евреите.  Тази  по-радикална  форма  на  гностицизма  гледа  на  физическия  свят  като
безнадеждно развален, а на човешкото тяло като на порочно и като затвор, проектиран за да държи в плен
душата. Следователно,  целта на спасението е не опрощаване на греха,  а придобиването на знание,  чрез
което човек може да избяга от физическото тяло и от разваленият физически свят.  Исус е дошъл не да
откупи, а да открие, да покаже на своите верни ученици пътят за бягство от този свят на тъмнината и те да
се присъединят към него в света на светлината, които е горе.

Разбира се, имало е много вариации на тези гностични и тайнствени идеи.  Основното нещо, което
трябва да разберем, обаче е, че гностицизмът не е неутрален вариант на общото християнско вярване,  а
наистина е същностно различна и противоположна религия, която просто взема на заем терминология от
Евангелията в Новия Завет   и променя нейния смисъл  .

Въпреки, че Евангелието на Тома не е пример за най-ярка изява на гностицизма, в него има елементи
на гностицизъм.  Виждаме това в група стихове, запазени в  POxy. 1:

36.  [Исус казва: “Не се безпокойте от сутрин до  вечер и]  от ве[черта до сутри]нта, нито за вашата
[храна]  и какво  ще  ядете,  нито  за  вашите  др[ехи]  и  какво  ще  облечете.  Вие  ст[е много  по-д]обре от
[коби]лките,  кои[то не се] вче[сва]т, нито  [пре]дат.  [Ако] нямате  ни[каква др]еха да облечете, какво  [ще
облече]те? Кой ще добави към вашия ръст? [Това е То]зи, който ще ви даде вашата дреха.“

37. Неговите ученици му казаха: „Кога ти ще се откриеш пред нас и кога ние ще те видим? Той каза:
„когато вие се съблечете и не се срамувате...[нито се страхув]ате.

38. [Исус ка]за: “Следователно [често] вие искахте да чуете тези ду[ми от мен] и в[ие нямахте н]ико[й
друг един да слушате.] Ще дойдат дни, когато [ще ме т]ърси[те и няма да ме намерите.]

39. [Исус каза: „Фарисеите и книжниците] взеха  [ключовете] на  [знанието. Те ги  ск]ри[ха. Те нито]
водят, нито позволяват на  [онези], които ще  [вляз]ат,  д[а влязат.] Но вие бъдете  [мъдри] ка[то змиите и
не]вин[ни като гълъби]те.“

77. “Вд[иг]нете камъ[кът] и там ще ме намерите; разцепете дървото и аз съм там.“
Ст.36 използва стиховете в Синоптичните Евангелия относно вярата и безпокойството (Мат.6:25-34;

Лука 12:22-31) с цел да се застъпи за гностичната идея да бъдем добре облечени и парадоксално – да сме
готови да съблечем дрехите си, без да се срамуваме (ст.37) (ON BEING PROPERLY ATTIRED IN GNOSTIC THOUGHT: See Gospel  of
Thomas 21 ("They will undress in their presence"); The Dialogue of the Savior 51-52 ("the garments of life"); Manichaean Psalm Book 54.19-30 ("they wore me as a garment upon

them").)



32

Гностичната ориентация се вижда и в ст.39. За разлика от Исус в Синоптичните Евангелия, който
проклина  книжниците  и  фарисеите,  защото  те  „затварят  небесното  царство  пред  хората“  и  „не
позволяват на желаещите да влязат в него“ (Мат. 23:13), Исус от Евангелието на Тома казва, че фарисеите
и книжниците са взели ключовете на знанието (тук е използвана гръцката дума gnosis]) и са ги скрили. Исус
от  Евангелието  на  Тома  определя  небесното  царство  като  знание.  И  накрая,  ст.77  свидетелства  за
тайнственото присъствие на Исус, една тема, която  намира своето по-пълно изражение в други гностични
текстове. Стихове като тези силно подсказват, че Евангелието на Тома е гностично творба.

Кога е било написано Евангелието на Тома?
Повечето от сборниците, съставляващи Библиотеката Nag Hammadi са били датирани, че са написани

пред втората половина на 4-я век, въпреки че много от текстовете в тези стари книги са написани в по-
ранни периоди. Сборникът, в който се намира Евангелието на Тома може да бъде датиран, че е съставен
през  първата  половина  на  4-я  век.  А що се  отнася  до  самото  Евангелие  на  Тома,  ние  притежаваме  3
фрагменти на гръцки език от Oxyrhynchus, които са датирани, че са написани в началото или по средата на
3-я век. Един от тези фрагменти може да бъде датиран, че е написан даже около 200 год. Въпреки че почти
всички учени допускат, че Евангелието на Тома може би е било съчинено в началото или средата на 2-я век,
доказателството силно подсказва, че това Евангелие е не е било написано преди 175 или 180 год.

Няколко учени все още твърдят, че Евангелието на Тома съдържа ранна традиция, която предхожда
традицията,  съдържаща се в Синоптичните Евангелия.  (SCHOLARS  WHO  BELIEVE  THAT  THE  GOSPEL  OF  THOMAS  CONTAINS
PRIMITIVE, PRE-SYNOPTIC TRADITION: Gilles Quispel, "the Gospel of Thomas and the New Testament," VC 11 (1957) 189- 207; Helmut Koester, "Q and Its Relatives," in
Gospel Origins & Christian Beginnings, ed. James E.Goehring et al. (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1990), pp. 49-63; R.D.Cameron, "The Gospel of Thomas: A Forschungsbericht
and Analysis," ANRW 2.25.6 (1988): 4195-251. Stevan L.Davies makes the astonishing claim that the Gospel of Thomas "may be our best source for Jesus's teachings" ("Thomas:
The Fourth Synoptic Gospel," BA 46 [19831: 9; see also Stevan L.Davies, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom [New York: Seabury, 19831. Davies dismisses too quickly
the possible Gnostic orientation of many of the sayings; it is surely inaccurate to report that scholars have concluded that the Gospel of Thomas is Gnostic only because it was found

among Gnostic documents. Most scholars are persuaded that the Gospel of Thomas is Gnostic in its final form, though to what degree is debated.) Това теоретично е
възможно, но е трудно да подберем от тази колекция от 114 стиха материал (в очевидно цялостният вариант
на коптски език),  който може убедително да бъде оценен като най-ранен и независим от Евангелията в
Новия Завет, или че даже е автентичен.

Сред убедителните доказателства, които водят до заключението, че Евангелието на Тома е текст, който
е написан късно, а не рано, са следните доказателства: (1) Авторът на Евангелието на Тома знае много от
книгите в Новия Завет. (2) В Евангелието на Тома има материали, които учените оценяват, че са написани
късно. (3)  Евангелието на Тома отразява по-късни редакции на Евангелията в Новия Завет. (4)  Евангелието
на  Тома  демонстрира  добро  познаване  на  традиции,  които  са  характерни  за  Източното  сирийското
християнство, традиции, които не са се появили преди средата на 2-я век.

Нека да направим преглед на тези 4 вида доказателства. Въпреки че някои читатели могат да счетат,
че това обсъждане е техническо и сложно, то е важно, за да разберем защо Евангелието на Тома наистина не
може да бъде считано, че е древен източник за историческия Исус.

1. Авторът на Евангелието на Тома знае много от книгите в Новия Завет. Цитирайки или намеквайки
за повече от половината текстове в Новия Завет - Матей, Марк, Лука, Йоан, Деяния на апостолите, Римляни,
1 и 2 Коринтияни,  Галатяни,  Ефесяни,  Колосяни 1Солунци,  1Тимоти,  Евреи,  1Йоан и Откровения,  той
изглежда,  че  е  колега  на  авторите  на  книгите  в  Новия  Завет  и  на  апокрифните  материали,  които  са
обяснявани,  често  пъти  алегорично  от  него  и  то  по  такъв  начин,  че  да  подпомага  гностичните  идеи,
възникнали в края на 2-я век. Нещо повече, традициите, съдържащи се в Евангелието на Тома, едва ли
отразяват обстановка, която е предшествала обстановката, описана в книгите в Новия Завет, което обяснява
защо Кросан и други учени се опитват да извлекат предполагаеми ранни версии на Евангелието на Тома от
други текстове на коптски и гръцки, които притежаваме сега. Подобни опити ми правят впечатление, че те
са  специална  молба  –  понеже  доказателството,  което  сега  съществува,  подкопава  тяхната  теория,  те
апелират да бъде прието едно предполагаемо доказателство, което е по-удобно за тази теория.

Но  тук  проблемът  е,  че  ние  не  знаем,  дали  изобщо  е  съществувало  някога  цялостно  написано
Евангелие  на  Тома,  което се  различава  съществено от  гръцките  фрагменти на  Oxyrhynchus  или от  по-
късната коптска версия от Nag Hammadi. Да предполагаме, че е съществувала ранна форма на Евангелието
на  Тома,  която  е  оголена  от  притеснителните  по-сетнешни и  вторични  черти,  е  неоснователна  стъпка.
Присъствието  в  Евангелието  на  Тома  на  толкова  много  материали,  взаимствани  от  Новия  Завет
свидетелства,  че  това  Евангелие  е  било  написано  по  време  след  втората  половина  на  2-я  век,  когато
християните са имали на разположение повече от само няколкото сборници от книги, които накрая били
оформени като Новия Завет. ("FOR A SYNOPSIS OF PARALLELS BETWEEN THE NEW  TESTAMENT WRITINGS AND THE GOSPEL OF THOMAS: See
Craig A.Evans, Robert L.Webb and Richard A.Wiebe, Nag Hammadi Texts and the Bible, NTTS 18 (Leiden: Brill, 1993), pp. 88-144. Scholars who think Thomas is dependent on the
New Testament writings include Craig L.Blomberg,  "Tradition and Redaction in the Parables of the Gospel of Thomas," in The Jesus Tradition Outside the Gospels, Gospel
Perspectives 5, ed. David Wenham (Sheffield: JSOT Press, 1984), pp. 177-205; Raymond E. Brown, "the Gospel of Thomas and St John's Gospel," NTS 9 (1962-1963): 155-77;
Boudewijn Dehandschutter, "Recent Research on the Gospel of Thomas," in The Four Gospels, 1992: Frans Neirynck Festschrift, BETL 100, ed. Frans van Segbroeck et al. (Leuven:

Peeters, 1992), pp. 2257-62.)
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Това, че авторът на Евангелието на Тома е познавал добре много от книгите в Новия Завет трябва да
ни накара да спрем и да се замислим, преди да приемем теории за древността и независимостта на това
Евангелие.

2.  В  Евангелието  на  Тома  има  материали,  които  учените  оценяват,  че  са  написани  късно.  Друг
проблем  с  приемането  на  Евангелието  на  Тома  като  независимо  от  Каноническите  Евангелия  е
присъствието в него на значителен обем материали, които са характерни за Матей (съкратено М), за Лука
(съкратено  Л)  и  за  Йоан.  Това  е  важно  наблюдение,  защото  учените  обикновено  гледат  на  Марк  и  Q
(материалът, общ за Матей и Лука, но не произлизащ от Марк) – не на традициите в М, Л и Йоан, които е
най-вероятно да са най-стари. Но въпреки това, Евангелието на Тома често пъти е в подобие с по-късните
традиции, което ще видим в следващите списъци:

Подобия между „М“ и Евангелието на Тома
Matthew 5: 10-Gospel of Thomas 69a
Matthew 5:14-Gospel of Thomas 32 (= POxy. 1.7)
Matthew 6:2-4-Gospel of Thomas 6, 14 (= POxy 654.6)
Matthew 6:3-Gospel of Thomas 62
Matthew 7:6-Gospel of Thomas 93
Matthew 10:16-Gospel of Thomas 39
Matthew 11:30-Gospel of Thomas 90
Matthew 13:24-30-Gospel of Thomas 57
Matthew 13:44-Gospel of Thomas 109
Matthew 13:45-46-Gospel of Thomas 76
Matthew 13:47-50-Gospel of Thomas 8
Matthew 15:13-Gospel of Thomas 40
Matthew 18:20-Gospel of Thomas 30 (= POxy 1.5)
Matthew 23:13-Gospel of Thomas 39, 102 (= POxy 655.2)
Подобия между „Л“ и Евангелието на Тома
Luke 11:27-28 + 23:29-Gospel of Thomas 79
Luke 12:13-14-Gospel of Thomas 72
Luke 12:16-21-Gospel of Thomas 63
Luke 12:49-Gospel of Thomas 10
Luke 17:20-21-Gospel of Thomas 3 (= POxy 654.3), 113
Подобия между Йоан и Евангелието на Тома
John 1:9-Gospel of Thomas 24 (= POxy. 655.24)
John 1:14-Gospel of Thomas 28 (= POxy 1.28)
John 4:13-15-Gospel of Thomas 13
John 7:32-36-Gospel of Thomas 38 (= POxy 655.38)
John 8:12; 9:5-Gospel of Thomas 77
Ако Евангелието на Тома наистина представлява една по-ранна и независима подборка от материали,

както твърдят неговите защитници, тогава как обясняваме присъствието на толкова много материали от
Евангелията на Матей, Лука и Йоан? Присъствието на тези материали свидетелства, че Евангелието на Тома
е било повлияно от Евангелията в Новия Завет, а не от по-ранната юдейска традиция, която е предшествала
Евангелията в Новия Завет.

3.   Евангелието на Тома отразява по-късни редакции на Евангелията в Новия Завет. Убедителният
аргумент, който ни кара да спрем и да се замислим, преди да приемем твърде бързо, че Евангелието на Тома
ни предлага по-ранна и независима традиция. Основание за това се намира в наблюдението, че отличителни
черти на първоначалният и на редактираният вариант на Евангелията на Матей и Лука,  се  срещат и в
Евангелието на Тома. Два от откъсите в списъка с подобия на „М“ ( Mt 15:13; 13:24-30), съдържат редакции,
направени от Матей. Други стихове в Евангелието на Тома, които са подобни на тройната традиция (т.е.
материали, общи за Матей, Марк и Лука) са сходни с думите в Матей (например,  Mt 15:11 = Gospel of
Thomas 34b; Mt 12:50 = Gospel of Thomas 99), а не с думите в Марк. Уникалният комбинация в Матей за
даването на милостиня, за молитвата и постенето (Мат.6:1-18) изглежда, че е повторена в Евангелието на
Тома 6 (= POxy 654.6)  и 14.  В Евангелието на Тома даването на милостиня,  молитвата и постенето са
обсъдени в негативна светлина, вероятно поради гностичната антипатия към юдейската набожност, което
със сигурност ни убеждава да гледаме на Евангелието на Тома като повлияно от Евангелието на Матей.
Всичко това ни навежда на мисълта, че текста на Евангелието на Тома е извлечен от Евангелието на Матей.

Има и доказателство, че Евангелието на Тома е било повлияно от Евангелието на Лука. Евангелистът
Лука  поправя  донякъде  несръчното  твърдение  на  Марк:  „Защото  няма  нищо  скрито,  освен  да  бъде
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направено открито“ (Марк 4:22 – мой превод),  за да стане много по-гладко „Защото всичко,  което е
скрито, ще бъде направено открито“ (Лука 8:17 – мой превод). Точно тази редактирана версия се намира в
Евангелието на Тома 5:6, с успоредния тест на гръцки, намиращ се в  POxy. 654.5, който съвпада точно с
текста на Лука 8:17. Ако Евангелието на Тома наистина  е по-ранен и независим материал, как става така, че
по-късните редакторски подобрения на Лука се появяват в Евангелието на Тома?

И да  други места  има  признаци,  че  Евангелието на  Тома е  взаимствало от  Евангелието на  Лука
(например Тома 10 е повлияно от Лука 12:49; Тома 14 – от Лука 10:8-9; Тома 16 – от Лука 12:51-53, както и
от Мат.10:34-39; Тома 55 и 101 – от Лука 14:26-27, както и от Мат.10:37; Тома 73-75 – от Лука 10:2). Като
имаме предвид тези доказателства, не е изненадващо, че много на брой учени са стигнали до заключението,
че Евангелието на Тома е извличало материали от каноническите Евангелия.  (SEVERAL SCHOLARS HAVE CONCLUDED
THAT THE GOSPEL OF THOMAS DRAWS UPON THE NEW TESTAMENT GOSPELS: See Robert M.Grant, The Secret Sayings of Jesus (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1960), p.
113; and Bertil E.Gartner, The Theology of the Gospel According to Thomas (New York: Harper, 1961), pp. 26-27, 34, 42-43. Similar conclusions have been reached by Harvey K.
McArthur, "The Dependence of the Gospel of Thomas on the Synoptics," ExpTim 71 (1959- 1960): 286-87; William R.Schoedel, "Parables in the Gospel of Thomas," CTM 43 (1972)
548-60; Klyne R.Snodgrass, "The Gospel of Thomas: A Secondary Gospel," SecCent 7 (1989- 1990): 19-38; Christopher M.Tuckett, "Thomas and the Synoptics," NovT 30 (1988):
132- 57, esp. p. 157; Meier, Marginal Jew, pp. 130-39. According to Charles E.Carlston "many readings of the Gospel of Thomas and a considerable amount of time spent with the
secondary literature... have not yet convinced me that any of the parabolic material in Thomas is clearly independent of the Synoptic Gospels" (The Parables of the Triple Tradition
[Philadelphia: Fortress, 1975], p. Xiii).

Защитниците на независимостта на Евангелието на Тома от Каноническите Евангелия често пъти
сочат  към  съкратената  форма  на  много  от  притчите  и  стиховете,  намиращи  се  в  Тома.  Едни  от  най-
известните примери е притчата за злите арендатори на лозето (Мат.21:33-41; Марк 12:1-9; Лука 20:9-16;
Тома 65). В началния стих във версията на Марк, около 11 думи са взаимствани от Ис.5:1-7, за да бъде
оформена сцената,  на която се  развива действието в притчата.  Повечето от  тези  думи липсват  в  Тома.
Кросан използва този факт като признак, че по-старата форма на тази притча е запазена в Тома, а не в Марк,
което по общото мнение е  запазило разширената,  вторична версия.  (ON  THE  VIEW  THAT  THE  GOSPEL  OF  THOMAS  65
REPRESENTS AN OLDER FORM OF THE PARABLE OF THE WICKED TENANT FARMERS: See John Dominic Crossan, "The Parable of the Wicked Husbandmen,"JBL 90

(1971): 451-65; and his Historical Jesus, pp.  351-52.). Обаче във версията на Лука са останали само 2 думи от Ис.5 („насади
лозе“). Тук имаме ясен пример да съкратена форма на традицията. Други учени са стигнали до извода, че
версията на тази притча в Тома е редактирана и съкратена форма на версията на тази притча в Лука. ("ON THE
VIEW THE VERSION IN THOMAS IS AN EDITED AND ABRIDGED FORM OF LUKE'S VERSION: See Boudewijn Dehandschutter, "La parabole des vignerons homicides (Mc.,
XII, 1-12) et l'evangile selon Thomas," in EEvangile selon Marc: Tradition et redaction, BETL 34, ed. Maurits Sabbe (Leuven: Peeters, 1974), pp. 203-19; JeanMarie Sevrin, "Un
groupement de trois paraboles, contre les richesses dans l'Evangile selon Thomas. EvTh 63, 64, 65" in Le paraboles wangeliques: Perspectives nouvelles, ed. Jean Delorme (Paris:

Cerf, 1989), pp. 425-39, esp. pp. 433-34.) 
Същото вероятно е  валидно и за  стихът за  „отхвърления камък“(Мат.  21:42;  Марк 12:10-11;  Лука

20:17;  Тома 66).  По-дългата версия в Марк цитира Пс.118:22-23.  Но Лука цитира само Пс.118:22.  Още
веднъж Лука,  който взаимства от Марк и е  още по-отдалечен от оригиналната форма на традицията,  е
съкратил  традицията.  По-кратката  форма  също се  появява  и  в  Тома.  Следователно,  рисковано  е  да  си
съставяме твърдо заключение, основавайки се само на това, коя форма е най-кратка. Възможно е Тома 65 и
66 да не са отделни стихове, взаимствани от Писанията, нито пък да са взаимствани от традицията преди
написването на синоптичните Евангелия, а да представляват редактирана версия на съкратената версия на
тази притча в Лука, който пък е използвал същата притча от Марк.

4. Евангелието на Тома демонстрира добро познаване на традиции, които са характерни за Източното
сирийското християнство. Скоро след публикуването на Евангелието на Тома беше забелязано, че новото
евангелие споделя няколко сродства с  Източното или Сирийското християнство,  особено тези,  които са
съществували в традицията от 2-я век, включително хармонизирането, извършено от Татиан на четирите
Евангелия  в  Новия  завет,  наречена  Диатесарон.  Това  мнение  потенциално  е  доста  важно,  защото
Диатесарон е форма на евангелската Новозаветна традиция, която е била позната само в Сирия през 2-я век.
Ние сме длъжни много внимателно да изследваме последиците от това доказателство.

Застъпниците на тезата, че Евангелието на Тома е независимо и че е написано през 1-я век са наясно
поне с  някои въпроси за  връзката  на  това  Евангелие със сирийското християнство.  Доминик Кросан и
Стефен Петерсон основателно привличат  вниманието  към Едеса,  Източна  Сирия,  като място от  където
произлиза Евангелието на Тома. След другите неща те посочват, че името "Юда Тома" е намирано и в други
писания, произлизащи от Сирия и разпространявани там, като „Книгата на Тома Съперникът“ (NHC 2.7),
която започва по начин, който напомня за Евангелието на Тома: „Тайните думи, които спасителят каза на
Юда Тома, които Аз, даже аз, Матиас, написах“ (138.1-3; виж 142.7: „Юда този, наречен Тома, който освен
това беше наричан Дидимус“ (1; виж 11: „Юда, който е и Тома). По-дългата форма на името в Деяния на
апостолите е в съответствие с встъплението на Евангелието на Тома, където апостолът е наречен с името
„Дидимус Юда Тома.“ В сирийската версия на Йоан 14:22, „Юда, (не Искариотски) е наречен с името „Юда
Тома.“ Тази терминология продължава н по-сетнешната сирийска християнска традиция. (0N THE APOSTLE THOMAS
IN SYRIAN CHRISTIAN TRADITION:See Henri-Charles Puech, "The Gospel of Thomas," in The New Testament Apocrypha, ed. Edgar Hennecke and Wilhelm Schneemelcher
(London: SCM Press; Philadelphia: Westminster, 1963), 1:278-307; John Dominic Crossan, Four Other Gospels (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1992), pp .9-11; Stephen J. Patterson,
The Gospel of Thomas and Jesus (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1993), pp. 118-20; and Patterson "Understanding the Gospel of Thomas Today," in The Fifth Gospel, ed. Stephen J.

Patterson, James M.Robinson, and Hans Gebhard Bethge (Valley Forge, Penn.: Trinity Press International, 2000), pp. 37-40.).
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Въпреки, че тези прилики със сирийската традиция, чийто отличителни черти, дотолкова доколкото
ние  можем  да  ги  проследим,  възникват  през  2-я  век,  Кросан  и  Петерсон  (и  други)  са  уверени,  че
Евангелието на Тома всъщност е било написано доста рано. Петерсон мисли, че Евангелието на Тома трябва
да е съществувало преди края на 1-я век (въпреки, че позволява да е имало и по-късна редакция). Кросан
вярва, че първата редакция на Евангелието на Тома се е появила през 50-те и че се е появила по-късна
редакция въз основа на съществуващия текст – през 60-те или 70-те. Иначе казано, според Кросан, в своята
първа редакция Евангелието на Тома е по-ранно от всички останали Евангелия в Новия Завет. Всъщност,
Кросан даже предполага, че  и по-късната редакция на Евангелието на Тома е била написана преди всички
Евангелия в Новия Завет. (0N THE PROPOSAL THAT THE GOSPEL OF THOMAS DATES TO THE FIRST CENTURY: See Davies, Gospel of Thomas, pp. 146-
47; Crossan, Historical Jesus, 427-30; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, 118-20; Patterson, "Understanding the Gospel of Thomas Today," pp. 40-45. The editors of the Greek
fragments of the Gospel of Thomas (that is, P.Oxy. 1, 654, 655) suggested that the original Greek text probably dated to A.D. 140, a date that Crossan, Patterson and others find too

late and based on untested and unwarranted assumptions.).
Най-общо казано, учените претеглиха аргументите и на двете страни в обсъждането на този въпрос, в

който мнозинството от учените твърдят, че Евангелието на Тома е написано през 2-я век, а малка част от тях
(сред които има няколко членове на Jesus Seminar) твърдят, че Евангелието на Тома е написано през 1-я век.
Втората група обикновено твърди, че Тома е написан в края на 1-я век, но вярват, че могат да открият
независима традиция, която в някои случаи трябва да бъде предпочетена пред нейните паралелни форми,
намиращи се в Синоптичните Евангелия.

Този важен въпрос не може да бъде разрешен чрез гласуване. (Коментар: Това е много важна мъдрост. Кое е
истина  също не се разрешава чрез гласуване.  Популярната у нас мисъл: „Глас народен – глас Божий“    е измама  . Истината не
зависи от мнението на никой от нас. Тя е такава, каквато е. Исус е казал „Аз съм истината.“ А щом е така, с гласуване ли ще
решаваме кое е истината, или ще приемем казаното от Исус, че Той е истината? От отговора на този въпрос зависи дали ще
живеем вечно, или ще загинем в ада. Д.Пр.) Мисля, че ние трябва да направим задълбочен оглед на Евангелието на
Тома, особено на неговата връзка със сирийската традиция. Според мен този текст не би трябвало да е
написан преди средата на 2-я век. Наистина, доказателствата предполагат, че вероятно Тома е било написано
пред последната четвърт от 2-я век и че нищо в текста на Тома не може да бъде считано, че е независимо и е
проследимо, че произхожда от 1-я век. 

Нека да разгледаме доказателствата.
В публикувани и произнесени публични лекции Кросан е защитавал античността и независимостта

на Евангелието на Тома, по принцип опирайки се на две основания:  (1) Той не можал да намери никакъв
общ композиционен план в Евангелието на Тома, освен няколко групи стихове, които били свързани чрез
общи думи и (2) Той открил няколко различия в паралелните текстове в Евангелията в Новия Завет, които
той вярва,  че не могат да бъдат обяснени, че се дължат на редакторска намеса от страна на автора на
Евангелието на Тома. Твърденията на Петерсон са подобни. ("ON THE ARGUMENT THAT THERE IS NO COMPOSITIONAL ORDER TO

THE GOSPEL OF THOMAS: See Crossan, Four Other Gospels, pp. 11-18.). Както се оказва, сирийското доказателство дава отговор и на
двете основания.

Почти от самото начало, няколко учени, които са експерти по сирийското християнство, разпознаха
семитският и по-точно, сирийският стил на Евангелието на Тома. Разбира се, това беше логично, с оглед на
това, което вече беше казано относно формата на името на апостола (т.е. - използва се името „Юда Тома, а
не просто „Тома“). Тези учени също забелязаха, че в ключови характерни стихове в Евангелието на Тома
има  съответствие  между  тях  и  сирийският  превод  на  Евангелията  в  Новия  Завет  или  с  по-ранният
Диатесарон на Татиан.  ("ON TATIAN'S DIATESSARON: The Diatessaron (from Greek,  meaning "through the four [Gospels]")  blends  together  the four New
Testament Gospels, plus some material from a fifth Gospel source. See Samuel Hemphill, The Diatessaron of Tatian (London: Hodder & Stoughton, 1888); William L.Petersen,
Tatian's Diatessaron, VCSup 25 (Leiden: Brill, 1994); William L.Petersen, "Tatian's Diatessaron," in Ancient Christian Gospels, by Helmut Koester (Philadelphia: Trinity Press
International, 1990), pp. 403-30. The latter essay provides a very helpful overview. In a comprehensive study Gilles Quispel observed that, in comparison with the Greek New
Testament Gospels, the Gospel of Thomas and Tatian's Diatessaron share a large number of textual variants. Indeed, almost half of the sayings in Thomas give evidence of at least
one such variant. See Gilles Quispel, Tatian and the Gospel of Thomas (Leiden: Brill, 1975). Tatian (c.120-185), a disciple of Justin Martyr (c. 100-165), composed the Diatessaron,
probably in Syriac and probably in Syria, sometime between 172 and 185. The Diatessaron relies heavily on Matthew and may have been inspired by the earlier harmony of the

Synoptic Gospels produced by Justin Martyr.). Освен това, учените се зачудиха, дали части от текста в Тома първоначално не
са били написани на сирийски, а не на гръцки език, както считаха много хора.

В скорошно изследване Николас Перин потърси отговор на този въпрос. Той анализирал целият текст
на Тома,  като превел коптската му версия на сирийски и гръцки.  Резултатите от неговото изследване са
доста впечатляващи. Приемайки, че Евангелието на Тома първоначално не е било написано на гръцки или
коптски, а на сирийски език, което не е неправдоподобно, като се вземе предвид, че произлиза от Сирия,
били открити повече от 500 общи думи (Коментар: Очевидно - общи думи между Тома и Евангелията в Новия Завет.

Д.Пр.),  които  могат  да  бъдат  определени  като  свързващи почти  всичките  114  стиха,  съставляващи това
Евангелие. Всъщност, имало само 3 двойки стихове (56 и 57, 88 и 89, и 104 и 105), за които Перин не можал
да намери думи, които ги свързват с Евангелията в Новия Завет. Тези изключения едва ли са решаващи за
анализите на Перин, защото оригиналните сирийски думи биха могли лесно да бъдат изгубени при превода
на Тома на коптски език. (0N CATCHWORDS IN THE GOSPEL OF THOMAS AND SYRIAC AS THE ORIGINAL LANGUAGE: See Nicholas Perrin, Thomas and
Tatian, Academia Biblica 5 (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002); and Nicholas Perrin, "NHC 11,2 and the Oxyrhynchus Fragments (POxy 1, 654, 655): Overlooked
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Evidence for a Syriac Gospel of Thomas," VC 58 (2004): 138-51.).
Освен това, Перин се оказал не само способен да обясни подредеността на цялото Евангелие на Тома

по отношение на тези общи думи; той се оказал способен да посочи местата в Тома, където познанството на
неговия автор с Евангелията в Новия Завет са повлияли върху подредеността на Евангелието на Тома и на
подредеността  в  Диатесарон  на  Татиан.  Мистерията,  свързана  с  подредеността  на  стиховете  в  Тома
изглежда, че е разрешена.  Перин стига до заключението, че Евангелието на Тома наистина е зависимо от
Евангелията в Новия Завет, но тази зависимост не е пряка, защото Тома е зависимо от тези Евангелия чрез
Диатесарон на Татиан, и то в този вид, в който те съществуват в Диатесарон на сирийски език.

Според мен, на принципното твърдение, защитавано от Кросан и други учени, че Евангелието на Тома
е  буквално  независимо  от  Евангелията  в  Новия  Завет,  беше  нанесен  съкрушителен  удар.  Вече  не  е
оправдано  да  казваме,  че  липсва  какъвто  и  да  е  забележим  структурен  образец  или  организационен
принцип, върху чиято основа е създадено Евангелието на Тома. Ясно стана, че такъв структурен образец и
такъв  организационен  принцип  има,  когато  признатият  сирийски  произход  на  Тома  бъде  изследван  в
светлината на сирийския език. 

Също толкова впечатляващ е броят на  специфичните думи, които са общи за Евангелието на Тома и
сирийският превод на евангелията в Новия Завет, както и с други религиозни писания на сирийски език.
Това което виждаме постоянно да се повтаря е, че там, където Тома се различава от Евангелията в Новия
Завет, това са местата, в които авторът на Тома е в съгласие със сирийската традиция. Това нещо не е било
специално оценено от Кросан и другите. 

Съществуват  много  примери,  които  могат  да  бъдат  изследвани,  но  мястото  (а  и  търпението   на
повечето читатели) ни позволяват да изследваме само два.

Парадоксалното изказване на Исус за мира и за меча ни предлага един поучителен пример. Ще ви
представя познатите форми на това изказване в английските преводи на гръцките текстове на Евангелията в
Новия Завет, а след това ще ви покажа успоредния стих в Евангелието на Тома, а след това се ви покажа
английският превод на сирийската версия на Евангелието на Матей на същия стих и успореден текст в още
един стих от друго сирийско писание.

Гръцки текст на Матей 10:34: „Не мислете, че Аз дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да
донеса мир, а меч.“ (мой превод).

Гръцки текст на Лука 12:51: „Мислите ли, че Аз дойдох да донеса мир на земята? Не, казвам ви, а по-
скоро разделение!“

Евангелие на Тома 16а: „Те не знаят, че Аз дойдох да донеса разделение на земята: огън,  меч и
война.“

Сирийски текст на Мат. 10:347 „Аз дойдох не да донеса мир, а разделение на умовете и меч.“
Syriac Recognitions 2.26.6: „Аз не дойдох, за да донеса мира на земята, а по-скоро война.“
Стихът от Евангелието на Тома изглежда, че съдържа думи както от Матей, така и от Лука. Думата

„разделение“ е взета от Лука, а думата „меч“ е взета от Матей. И двете думи съществуват в сирийският
превод на Матей: „Аз дойдох не да донеса мир, а разделение на умовете и  меч.“ Нещо повече, думата
„война“ в Тома е взаимствана от Syriac Recognitions: „Аз не дойдох, за да донеса мира на земята, а по-скоро
война.“ (ON THE WORK CALLED RECOGNITIONS: Several apocryphal writings circulated in the second, third and fourth centuries attributed to Clement of Rome (who
flourished in the late first century). Among these are the Apostolic Constitutions, the Clementine Homilies, the Clementine Recognitions, an Apocalypse of Clement and other

writings.  The Clementine  Recognitions  originated  in  Greek in  the  first  half  of  the third century  The Greek is  lost,  but  the work survives  in  Latin  and Syriac  translation.).
Доказателството силно подсказва, че текстът в Евангелието на Тома 16а произлиза от сирийския превод на
Мат. 10:34, с последващо украсяване от други сирийски източници, като този, който отразява сирийската
версия на the Clementine Recognitions.  Има много подобни примери, в които формата на стихът в Тома
съответства или на съответния стих в  Диатесарон на Татиан или на по-късния превод на Евангелията в
Новия Завет на сирийски език.

Вторият пример се отнася до думите  в „блаженствата,“ казани от Исус относно бедните. Тук отново е
показан английският превод на гръцкия текст на стихове от Новия завет, след него е показан паралелният
стих в Тома, а след него – същият текст в Тома, но на сирийски език. 

Гръцки текст на Мат.5:3: „Блажени са духовно бедните, защото е тяхно небесното царство.“ (мой
превод).

Гръцки текст на Лука 6:20: „Блажени сте вие, които сте бедни, защото е ваше Божието царство.“
(мой превод)

Евангелието на Тома 54: „Блажени са бедните, защото е ваше небесното царство.“
Сирийски текст на Мат. 5:3: „Блажени са духовно бедните, защото е ваше небесното царство.“
Диатесарон: „Блажени са духовно бедните -“.
Кросан  счита,  че  Тома  54  предоставя  силно  доказателство  за  независимостта  на  традицията  в

Евангелието на Тома. Той отбелязва, че лустрото „духовно“ липсва в Тома и че формите на два от случаите
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са смесени, като в първия случай се говори  за трето лице множествено число (както е Матей), а във втория
случай  –  за  второ  лице  множествено  число  (както  е  в  Лука).  Кросан  не  може  да  си  представи  как
авторът/събирачът на Евангелието на Тома би могъл да направи това: „Човек ще трябва най-малкото да
твърди, че Тома (а) взема третото лице „бедните“ от Матей, после (б) второто лице „ваше“ от Лука и (в) се
връща  при  Матей  за  заключителното  „небесното  царство.“  Може  би  е  по-просто  да  предположим,  че
авторът на Тома е бил умствено неустойчив.“  (ON CROSSAN'S ANALYSIS OF THE BEATITUDE IN THE GOSPEL OF
THOMAS 54: See Crossan, Four Other Gospels, p. 19 (see pp. 18-19). See also the analysis in Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, pp.
42-44. The source-critical and exegetical arguments of Crossan and Patterson lose all force in view of the Syrian evidence.) 

Но  се  оказва,  че  е  по-просто  да  видим каква  е  сирийската  традиция.  Тома  54  се  придържа  към
сирийският превод на Матей (вероятно от Диатесарон, единствената форма на Евангелията в Новия Завет,
която е била достъпна за хората, говорещи сирийски в края на 2-я век). Изпускането на определителният
предположен израз „духовно“ едва ли е повод за изненада. Този израз не само липсва в Лука, неговото
изпускане в Тома е  в съгласие с гледната точка на Тома.  Иначе казано,  не е трудно да обясним това в
светлината на  нематериалистичната гледна точка на Тома (виж Евангелие на Тома 27, 63, 64, 65, 95, 110),
гледна точка, която е в хармония с аскетичната гледна точка на сирийската църква.  Не, обявява Тома, не
духовно бедните са благословени, благословени са (буквално, т.е. материално) бедните. Следователно, за да
се върне при твърдението на Кросан, единственото, което човек трябва да каже, е че Тома (а) взема стихът
точно така, както той е съществувал в сирийския превод (което обяснява смесицата между трето и второ
лице, както и присъствието на изразът „небесното царство“) и (б) е премахнал нежеланият определителен
израз „духовно.“ Преди да завършим обсъждането на Евангелието на Тома, трябва за се занимаем с една
друга тема. Стефен Петерсон, Джеймс Робинсън и други твърдят, че литературната форма на Евангелието
на Тома предполага, че то е било написано рано. И тъй като Евангелието на Тома прилича на  Q –  то е
източник  на  стихове,  за  написването  на  които  са  били  използвани  текстове  от  Матей  и  Лука,  тогава,
Евангелието на Тома в най-ранната си форма e било написано по времето, когато са били написани и Q. (ON
THE ARGUMENT THAT THE SAYINGS GENRE OF THE GOSPEL OF THOMAS IS EVIDENCE OF AN EARLY DATE: See James M.Robinson, "LOGOI SOPHON: On the
Gattung of Q," in Trajectories Through Early Christianity, by James M.Robinson and Helmut Koester (Philadelphia: Fortress, 1971), pp. 71-113; James M.Robinson, "On Bridging
the Gulf from Q to the Gospel of Thomas (or nice versa)," in Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity, ed. Charles W Hedrick and Robert Hodgson Jr. (Peabody, Mass.:

Hendrickson, 1986), pp. 127-55; Davies, Gospel of Thomas, p. 145; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, pp. 113-18.).
Това  твърдение  е  изцяло  привидно  приемливо,  защото  то  не  само  не  взема  предвид  обширното

съответствие на Тома със сирийската традиция в края на 2-я век или липсата на съответствие с традиция от
периода преди 70 г. в Юдейска Палестина, но и то не отчита факта, че и други сборници със стихове, някои
от които в Сирия, са се появили през 2-я и 3-я век. Сред тези сборници има равински сборник, който станал
известен като „ Глави от книгата на Отците“ ( the Pirqe Avot) и „Мъдростите на Секстус.“ 

Вторият сборник е особено значим, защото произлиза от Сирия през 2-я век, приблизително по време
и  място  оттам,  откъдето  е  произлязло  и  Евангелието  на  Тома.  Това  доказателство  предполага,  че
Евангелието на Тома е друг сборник, написан през 2-я век в Сирия.

Когато бъдат взети предвид всички надеждни свидетелства, аз установявам, че е трудно да се избегне
заключението, че Евангелието на Тома е написано в края на 2-я век, а не в средата на 1-я век.

Нека да кажа пределно ясно следното: Разглеждането на всички доказателства ни доведе до следно:
(1) Има връзка между Евангелието на Тома и „Юда Тома“;  (2) подреждането на стиховете в Тома и на
думите  в  стиховете,  демонстрирани  чрез  стотици  общи  сирийски  думи,  които  свързват  стиховете;  (3)
съгласуваността на текста в Тома, която се различава от гръцкия текст на Евангелията в Новия Завет, но
съответства текста на Диатесарон и на други християнски сирийски писания от този период  убедително
убеждават, че сирийската версия на Евангелието на Тома е написано в края на 2-я век.

Казано накратко, точно този порой от фактори, които посочват към Източната, сирийско говореща
църква,  църква,  която е  познавала евангелията в Новия Завет пред всичко – вероятно от изключително
подробният  Диатесарон  на  Татиан,  сборник,  който  не  е  бил  съставен  преди  170  година,  ме  убеди,  че
Евангелието на Тома  НЕ ПРЕДЛАГА на  изучаващите Евангелията ранен и независим материал,  който
може да бъде използван за критично изследване на живота и учението на Исус. Уповаването и доверието в
това Евангелие може единствено да доведе до създаването на изопачен образ на историческият Исус.

Глава 4

Съмнителни текстове – Част – ІІ : Евангелието на Петър, Евангелието 
Egerton, Евангелието на Мария, Тайното Евангелие на Марк

След като в гл. 3 разгледахме отблизо Евангелието на Тома, сега в тази глава ще направим малко по-
бърз преглед на четири други неканонически Евангелия.
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ЕВАНГЕЛИЕТО НА ПЕТЪР
Църковният историк Еузебиус от Цезарея (260-340) казва, че 1Петър е прието и е било използвано от

древните  старейшини,  но  други  писания,  приписвани  на  този  апостол  били  отхвърлени  (Ecclesiastical
History  3.3.1-4).  Отхвърлените  писания,  за  които  се  твърди,  че  са  написани  от  Петър  са:  2Петър,
Апокалипсис  на  Петър,  Евангелието  на  Петър  и  Проповедта  на  Петър.  По-нататък  в  своята  история
Еузебиус  споменава за „писания, които бяха предлагани от еретици, за които казваха, че са написани от
апостолите, описани в Евангелията, като Петър, Тома, Матей и някои други“ (Ecclesiastical History 3.25.6).
Още по-нататък Еузебиус още веднъж споменава за Евангелието, приписвано на Петър, този път когато
разказва за Серапион, епископ на Антиохия (на тази длъжност от 199-211г.). Еузебиус цитира част от писмо
на епископа, озаглавено „Относно това, което е известно като Евангелието на Петър.“ 

Серапион  пише:  „От  наша  страна,  братя,  ние  приемаме  Петър  и  другите  апостоли  така,  както
приемаме Христос, но писанията, които фалшиво носят техните имена ние отхвърляме, защото сме опитни
хора и знаем, че такива писания не са ни възложени на нас. Защото самият аз, когато дойдох сред вас, си
въобразявах, че всички вие се държите за истинската вяра; и без да бях прочел Евангелието, което те ми
дадоха, казвайки ми, че то е написано от Петър, аз им казах: „Ако това е единственото нещо, което изглежда
причинява зъл дух сред вас, нека то да бъде четено.“ Но тъй като сега научих, от това, което ми беше казано,
че техният ум се криел в някаква дупка на ерес, аз ще се постарая усърдно да дойда бързо при вас. Поради
това, братя, очаквайте ме да дойда скоро. Но ние, братя, знаейки на какъв вид ерес Маркианус принадлежи
(който противоречеше сам на себе си, не знаеше какво беше казал, както вие ще научите от това, което ви
беше написано), бяха упълномощени от другите, които учеха същото това Евангелие, т.е. от наследниците
на онези, които започнаха това, които ние нарекохме Докетисти  (Коментар: Преведено означава „илюзионисти.“
Тези хора са твърдели, че понеже Исус е Бог, той няма човешко тяло и не може да страда. Според тях, учениците на Исус са се
срещали с дух,  че те са жертва на своето въображение и вярват в една илюзия.  Това учение е категорично отхвърлено от
църквата. Д.Пр.) (защото повечето от идеите в това Евангелие принадлежат на тяхното учение) – и използва
материалът,  предоставен  им)  от  тях,  бяха  упълномощени да  проучат  това  Евангелие  и  откриха,  че  по-
голямата част от него беше наистина в съответствие с истинското учение на Спасителят, но някои неща бяха
добавени, които ние също поместваме по-долу за ваша полза.“ (Ecclesiastical History 6.12.3-6)“

Свидетелството на Серапион потвърждава съществуването на писание, познато като Евангелието на
Петър,  писание,  което се  е  появило по някое  време през  2-я  век.  Поради това,  обаче,  стойността това
свидетелство е ограничено, защото то не казва почти нищо за съдържанието на Евангелието на Петър и в
него всъщност няма нито един цитат от това Евангелие. Всичко, което знаем е, че нито един от отците на
църквата не цитира нито една част от това Евангелие. Липсата на конкретна информация поражда въпросът
за идентичността на различните намерени ръкописи, за които се счита, че са свързани с това писание.

През зимата на 1886-1887, по време на разкопки в  Akhmim в Египет, в ковчега на един християнски
монах бил намерен един сборник. Този ръкопис съдържал откъс от Евангелие, откъси от Книгата Енох на
гръцки, Апокалипсисът на Петър и написано да вътрешната страна на задната корица на сборника – разказ
за мъченичеството на Св. Юлиан. Откъсът не е озаглавен, нито има нещо, което да подсказва за заглавие,
защото нито началото, нито краят на писанието са запазени. Тъй като името на апостол Петър се споменава
в текста, говорейки от първо число като автор („Но аз, Симон Петър“ N. 60]), защото изглежда, че този текст
е в хармония с учението на дикетистите (т.е. учение, според което няма вяра във физическата реалност на
Исус)  и  понеже  откъсът  от  Евангелието  е  било  придружено  от  „Апокалипсисът  на  Петър,“  било
предположено,  че откъсът е  част от  Евангелието на  Петър,  за  което се  споменава  от  Еузебиус.  (ON  THE
PUBLICATION OF THE NINTH-CENTURY AKHMIM GREEK TEXT: The Gospel fragment was published five years after its discovery, in Urban Bouriant, "Fragments du texte
grec du livre d'Enoch et de quelques @crits attribues a Saint Pierre," in Memoires publics par les membres de la Mission archeologique francaise an Caire 9.1 (Paris: Libraire de la
Soci@t@ asiatique, 1892), pp. 137-42. Edited and corrected editions of the text can also be found in J.Armitage Robinson and Montague Rhodes James, The Gospel According to

Peter, and The Revelation of Peter (London: C.J.Clay, 1892); Hans von Schubert, The Gospel of St. Peter (Edinburgh: T & T Clark, 1893).
Критичната оценка на тогава новопубликувания откъс от Евангелие се различаваше много – някои

учени, като Пърсивал Гарднър Смит твърдеше, че откъсът е независим от Евангелията в Новия Завет, а
други, като Хенри Баркли твърдеше, че откъсът е зависим от Евангелията в Новия Завет. По време на това
обсъждане никой не попитал, дали този откъс, намерен в Akhmim наистина е бил част от Евангелието на
Петър, което е написано през 2-я век. Просто е било счетено, че това е част от Евангелието на Петър. ( ON THE
DIVERGENT ASSESSMENTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ALLEGED GOSPEL OF PETER AND THE SYNOPTIC GOSPELS: Those who argue that the newly
discovered Gospel fragment depends on the Synoptic Gospels include Henry Barclay Swete, Euangelion kata Petron: The Akhmim Fragment of the Apocryphal Gospel of St. Peter
(New York: Macmillan, 1893), pp. xiii-xx, and J.Armitage Robinson, who speaks of "the unmistakable acquaintance of the author with our Four Evangelists.... He uses and misuses
each in turn" (Gospel According to Peter, pp. 3233). Percival Gardner-Smith argues that the fragment is independent of the Synoptic Gospels in "The Gospel of Peter," JTS 27 (1925-

1926): 255-71 ; and "The Date of the Gospel of Peter," JTS 27 (1925-1926): 401-7.)
По-късно, през 1970-те и 1980-те, бяха публикувани още два гръцки откъси от Египет,  POxy 2949 and

POxy 4009, които в различна степен на увереност бяха приети, че принадлежат на Евангелието на Петър.
Наистина,  един  от  откъсите  беше  считано,  че  се  припокрива  с  част  от  откъса,  намерен  в  Akhmim.
Публикуването  на  трите  откъси  поднови  интереса  към  това  Евангелие,  защото  беше  преценено,  че
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идентичността на откъсът от Akhmim, като част от Евангелието на Петър, написано през 2-я век, в началото
прието, а после отхвърлено от Серапион, е било потвърдено. Всъщност, освен това беше предположено, че
the Fayyum Fragment (PVindob.  G 2325) е друг ранен откъс от Евангелието на Петър.  (ON  THE  OXYRHYNCHUS
FRAGMENTS THAT MIGHT BE PART OF THE GOSPEL OF PETER: For reconstruction of POxy. 2949 (vol. 41) see Revel A.Coles, "Fragments of anApocryphal Gospel (?)," in
The Oxyrhynchus Papyri, Vol. 41, ed. Gerald M.Browne et al. (London: Egypt Exploration Society, 1972), pp. 15-16 (+ pl. II). P.Oxy 2949 may date as early as the late second
century The second fragment, P.Oxy. 4009, also probably dates to the second century. See Dieter Liuhrmann and P J.Parsons, "4009. Gospel of Peter?" in The Oxyrhynchus Papyri,

vol. 60, ed. Peter J.Parsons et al. (London: Egypt Exploration Society, 1993), pp. 1-5 (+ pl. I).).
През последните години Хелмут Кьостер и един кръг от колеги,  и студенти дадоха нов живот на

позицията на Гарднър-Смит. Според Кьоснер, „в основата на Евангелието на Петър трябва да има някакъв
по-стар  текст,  написан  от  Петър,  който  е  бил  независим  от  Каноническите  Евангелия.“  Рон  Камерон,
студент на Кьоснер, е съгласен и стига до заключението, че това Евангелие е независимо от Каноническите
Евангелия и че даже то може да е било написано по-рано от тях и „може да послужило като източник за

авторите на Евангелията в Новия Завет.  (ON RECENT SCHOLARLY SUPPORT OF THE ANTIQUITY OF THE GOSPEL OF PETER: See Helmut
Koester, Introduction to the New Testament (New York: de Gruyter, 1982), 2:163; Ron D.Cameron, ed. The Other Gospels: Non-Canonical Gospel Texts (Philadelphia: Westminster
Press, 1982), p. 78. Another Koester student, Benjamin A.Johnson has argued that Peter's empty tomb tradition is not based on the canonical Gospels, but on an older tradition (The

Empty Tomb Tradition in the Gospel of Peter, Ph.D. dissertation [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966]).
Тази позиция беше разработена подробно от Джон Доминик Кросан, който приема определянето на

откъса  от  Akhmim като част  от Евангелието на  Петър,  за  което споменава Серапион.  В едно обширно
проучване, което се появи през 1985,  Кросан твърди, че Евангелието на Петър, въпреки че по всеобщо
признание в крайните си части е повлияно от Евангелията в Новия Завет, представя стара традиция, върху
която се основават всичките четири описания на Страстите Христови в Каноническите Евангелия.“

Тази стара традиция е била наречена с името Евангелието на Кръста. (ON THE THEORY THAT AN EARLY FORM OF
THE GOSPEL OF PETER LIES BEHIND THE PASSION NARRATIVES OF THE NE,,,,, TESTAMENT GOSPELS: John Dominic Crossan says, "This book has argued for the
existence of a document which I call the Cross Gospel as the single known source for the Passion and Resurrection narrative. It flowed into Mark, flowed along with him into
Matthew and Luke, flowed along with the three synoptics into John, and finally flowed along with the intracanonical tradition into the pseudepigraphical Gospel of Peter. I cannot
find persuasive evidence of anything save redactional modification being added to that stream once it departs its Cross Gospel source" (The Cross That Spoke [San Francisco:

Harper & Row, 1988[, p. 404).)
Провокативното  заключение  на  Кросан  се  нуждае  от  оценяване.  Аз  ще  преведа  част  от  откъса,

намерен в Akhmim, за който Кросан мисли, че е написано върху основата на написаното по-рано Евангелие

на Кръста.(GITING THE GOSPEL FRAGMENT: The division of the Akhm"Im fragment (a.k.a. Gospel of Peter) into sections is anomalous. One scholar divided the work
into fourteen paragraphs (or chapters) and another scholar divided it into sixty verses. It is conventional to cite both systems together. This is done in the translation that has been

provided.)
VII
(25) Тогава юдеите и старейшините и свещениците, знаейки какъв вид вреда бяха причинили на себе

си, започнаха да плачат и казаха: „Горко (ни) заради нашите грехове; осъждането и краят на Йерусалим
наближи.“

VIIІ
(28)Но книжниците, фарисеите и старейшините, след като се събраха заедно, чуха, че всички хора

недоволстваха, мърмореха и се удряха по гърдите, казвайки: „Ако при неговата смърт се случиха тези
велики знамения, вижте колко праведен трябва да е бил той!“

(29)те бяха изплашени и отидоха при Пилат, влязоха при него и казаха: 
(30)“Дай ни войници, за да можем да охраняваме неговата гробница в продължение на три дни, на

не би неговите ученици да дойдат и да го откраднат, и хората да си помислят, че той е бил възкресен от
смъртта и да ни навредят.“

(31)И Пилат им даде  стотникът Петроний с  войници,  за  да  пазят гроба.  И старейшините,  и
книжниците отидоха с тях при гробницата.

(32)И  изтъркаляха  един  огромен  камък,  всички,  които  бяха  там,  със  стотника  и  войниците,
поставиха го на вратата на гробницата 

(33) и поставиха седем печати, и след като разпънаха палатка, продължиха да охраняват.
IX
(34)Рано сутринта в събота дойде една тълпа от Йерусалим и околността, да види запечатаната

гробница.
(35)А  през  нощта,  преди  разсъмването  на  Господния  Ден,  докато  войниците  продължаваха  да

охраняват по двама на всеки пост, в небето проехтя силен глас,
(36)и те видяха, че небесата се отвориха и двама души се спуснаха оттам в огромна светлина и се

приближиха до гробницата.
(37)А този камък,  който беше поставен на вратата, се  изтърколи сам и се  отмести в  едната

страна. Гробницата се отвори и двамата млади хора влязоха.
X
(38)Тогава войниците,  виждайки тези неща,  събудиха стотника и старейшините (защото и те
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самите бяха там и пазеха).
(39) И докато те разказваха това, което бяха видели, те видяха отново трима мъже да излизат от

гробницата – двамата от тях подкрепяха единият, и кръст ги следваше -
(40)и  главите  на  двамата  достигнаха  до  небето,  а  (главата)  на  единият  беше  издигната  от

ръката, протегната отгоре над небето.
(41)И те чуха глас от небето, който каза: „Проповядва ли на онези, които спят?“
(42)И се чу отговор от кръста: „Да.“
XI
(45)Като  видяха  тези  неща,  онези,  които  стотникът  изпрати  бързо  (тази)  нощ  при  Пилат,

изоставиха гробницата,  която бяха охранявали и  докладваха всичко,  което бяха видели,  и  бяха много
смутени, и казаха: „Наистина той беше Синът на Бога.“

(46) Пилат им отговори и каза: „Аз съм чист от кръвта на Синът на Бога. На вас това изглежда
(правилно).“

(47)Тогава всички дойдоха и го умоляваха и го увещаваха да заповяда на стотника и на войниците да
не казват на никой това, което те бяха видели.

(48)Те казваха: „Защото е по-добре за нас да бъдем виновни за най-големият грях против Бога,
отколкото да попаднем в ръцете на юдеите и да бъдем убити с камъни.“

(49)Затова Пилат заповяда на стотника и на войниците да не казват нищо.
Предполагаемото Евангелие на Кръста на Кросан съдържа елементи, които подсказват, че този откъс

от  ръкопис,  намерен  в   Akhmim  (или  Евангелието  на  Петър)  е  било  написано    след  ,  а  не  преди  
Каноническите  Евангелия,  по-конкретно  от  Евангелията  на  Матей  и  Марк.  Изповедта  на  вината  на
юдейските власти  (7.25; 11.48), на което липсва исторически реализъм, може да дължи своето вдъхновение
отчасти на проклятието на Исус и на неговия плач за Йерусалим (Лука 21:20-24; виж Лука 23:48) и може би
на злокобните думи в Лука 11:49-50. Дали наистина изглежда, че в откъсът намерен в Akhmim ни показва,
че „юдеите и старейшините“ демонстрират тъгата си, признавайки греховете си и угрозата за „възмездие и
краят Йерусалим“ и че този текст е по-ранен и е написан преди Синоптичните Евангелия? Такива твърдения
не са ли отражение на взаимоотношенията между „юдеи“ и „християни“ след 70-та год., когато броят на
различните групи и подгрупи юдеи е бил намален до две основни движения (последователи на Хилел и
Шамаил, и на Исус) и разрушаването на Йерусалим през 70-та год. било считано, че е резултат от провала
на юдеите да разпознаят Исус като „Месия“? 

Дали твърдението „по-добре за нас да бъдем виновни за най-големият грях против Бога, отколкото
да  попаднем  в  ръцете  на  юдеите“  е  било  написано  по-рано,  отколкото  това,  което  намираме  в
Синоптичната  традиция?  Такова  твърдение  носи  печата  на  ентусиазирано  християнско  преувеличение,
което е невъзпирано от реалистичното познаване на юдейската набожност и емоция. Нещо повече, в това
твърдение има и анти-юдейско послание.  По подобен начин,  описанието на хората  в откъса намерен в
Akhmim в ст.8.28 („всички хора недоволстваха,  мърмореха и се  удряха по гърдите, казвайки:  „Ако при
неговата смърт се случиха тези велики знамения, вижте колко праведен [dikaios]  трябва да е бил той!“)
със  сигурност  представлява  разкрасяване  на  Лука  23:47-48:  „И  стотникът,  като  видя  станалото,
прослави Бога, като каза: „Наистина, този Човек беше праведен [dikaios].  А всички множества, които
бяха дошли да видят това зрелище, като видяха какво стана, се връщаха, като се удряха в гърдите.“

Авторът на  откъса намерен в Akhmim очевидно притежава оскъдно знание за юдейските обичаи и
емоции. Според 8.31 и 10.38 юдейските старейшини и книжници са били на лагер в гробището, като част от
охраната,  която  е  наблюдавала  гробницата  на  Исус.  Като  се  има  предвид  еврейската  представа  за
нечистотата на умрялото тяло, да не споменаваме за страхът от гробищата през нощта, авторът на нашия
откъс е невероятно невеж. Кой би могъл да напише такава история само 20 години след смъртта на Исус? А
ако  някой  е  можал  да  напише  такова  нещо в  такова  ранно  време,  можем ли  наистина  да  вярваме,  че
евангелистът Матей, който със сигурност е бил юдеин, би могъл да използва толкова небрежно написан
текст? Със сигурност човек едва ли би повярвал на такъв сценарий.

Но  има  по-лоши проблеми.  Страхът  на  юдейските  лидери  да  не  пострадат  от  ръцете  на  юдеите
(Akhmim 8.30) мирише на украсяваща добавка, а не на защита на християнството. „Седемте печата“ (8:33)
и „една тълпа от Йерусалим и околността“,  които „дошли да видят да види запечатаната гробница
(9:34) служат като защита на християнството. Историята за възкресението е добре засвидетелствана. Тези
подробности са вероятно взаимствани от каноническите версии на историята. 

Разбира се, появата на фразата „Господния Ден“ (9.35) е друга индикация за по-късното написване на
този  откъс  (виж  Откр.1:10;  Посланието  на   Игнаций  до  Магнезиансите  9:1),  не  античната  изповед  на
стотника (откъсът Akhmim 11.45) изглежда, че е отражение на Матей (Мат.27:54; виж Марк 15:39; Лука
23:47) (ON THE LATE AND SECONDARY NATURE OF THE AKHMIM GOSPEL FRAGMENT (OR GOSPEL OF PETER): See T. W Manson, "The Life of Jesus: A Study of the
Available Materials," BJRL 27(1942- 1943): 323-37; C.H.Dodd, "A New Gospel," in New Testament Studies, by C.H.Dodd (Manchester, U.K.: Manchester University Press, 1953),
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pp. 12-52; and Edouard Massaux, The Influence of the Gospel of Saint Matthew on Christian Literature Before Saint Irenaeus, NGS 5.1-3, ed. Arthur J.Bellinzoni (Macon: Mercer
University Press, 1990-1993), 2.202-14. Dodd concludes that the AkhmIm fragment (which he accepts as the Gospel of Peter) "depends on all four canonical Gospels, and probably
not on any independent tradition" (p. 46). On the secondary nature of the guard tradition in the AkhmIm fragment, see Susan E.Schaeffer, "The Guard at the Tomb (Gos. Pet .8:28-
11:49 and Matt 27:62-66; 28:2-4,11-16): A Case of Intertextuality?" in Society of Biblical Literature 1991 Seminar Papers, SBLSP 30, ed. Eugene H.Lovering (Atlanta: Scholars,

1991), pp. 499-507; and Massaux, Influence of the Gospel of Saint Matthew, 2.202-4.)
Накрая, възможно ли е сериозно да бъде защитавано твърдението, че описанието на възкресението в

откъсът Akhmim, завършващо с говорещ кръст и с ангели, чиито глави достигали до небето, да бъде най-
старото  описание  на  възкресението?  Това  ли  е  описанието,  от  което  са  се  възползвали  авторите  на
Каноническите Евангелия? Не е ли по благоразумно да направим заключението, че в тези случаи ние имаме
още едно доказателство за вторичната и фантазьорска природа на това апокрифно писание? ('ON THE FANTASTIC
ELEMENTS IN THE AKHMIM GOSPEL FRAGMENT: The Akhmim Gospel fragment describes the risen Jesus as so tall that his head extended above the heavens and that the cross
on which Jesus had been crucified exited the tomb with him. These are the details of late, not early, tradition. On the great height of Jesus, see Shepherd of Hermas Parables 83.1 ("a
man so tall that he rose above the tower"). The Shepherd of Hermas was composed sometime between A.D. 110 and 140. The mid-second century addition to 4 Ezra (that is, 2 Esdras
12) describes the "Son of God" as possessing "great stature, taller than any of the others" (2:43- 47). The Akhmim Gospel fragment's description of Jesus' head extending above the
heavens probably represents a further and much later embellishment of these traditions. The Akhmim Gospel fragment's description of the cross that exits the tomb with the risen
Jesus, accompanied by angels, parallels late Ethiopic tradition, attested in two works, whose original Greek compositions probably dated no earlier than the middle of the second
century. According to the Epistula Apostolorum (or Letter of the Apostles) 16, Jesus assures his disciples "I will come as the sun which bursts forth; thus will I, shining seven times
brighter than it in glory, while I am carried on the wings of the clouds in splendor with my cross going on before me, then to earth to judge the living and the dead" Q.K.Elliott, The
Apocryphal New Testament [Oxford: Oxford University Press, 1993[, p. 566). This tradition, with some variation, is repeated in the Ethiopic Apocalypse of Peter 1: "with my cross

going  before  my  face  will  I  come  in  my  majesty;  shining  seven  times  brighter  than  the  sun  will  I  come  in  my  majesty  with  all  my  saints,  my  angels"  (p.  600). )
Доказателството не подсказва ли, че  откъсът от Евангелието намерено в Akhmim, не е нищо друго, освен
смес от детайли от четирите Канонически Евангелия и по-конкретно от Матей и че то е било украсено с
набожно въображение, със стремеж да се защити християнството и с малка добавка от антисемитизъм?

Трудно е да се стигне до заключението, че този материал, независимо от това колко сръчно е бил
подкастрен и преработен (и тук нямаме ли отново един пример за  специално умоляване),  би могъл да
представлява най-ранният слой на традицията, от който са повлияни описанията на Страстите Христови в
Евангелията  на  Новия  Завет.  Учените  от  преди  едно-две  поколения  не  намериха  никаква  независима
традиция  в  откъса  от  Евангелието  намерено  в  Akhmim.  Наскоро  други  учени  стигнаха  до  подобни
заключения.  Джон  Мейер  описва  този  откъс  като  написана  през  2-я  век  „имитация  на  традиция  от
Каноническите  Евангелия,  възстановени по памет и  чрез  буквалното въображение  на  християни,  които
много пъти са чували прочитането и проповядването на Евангелията.“ 

Реторичният въпрос на Мууди Смит само подчертава спорното измерение на хипотезите на Кросан:
„Възможно е традицията да е започнала с описания, които са легендарни, митологични, анти-еврейски и
наистина фантастични и постепенно те да са се придвижвали в посоката към това, което е ограничено от
историческите  факти  и  от  изтрезняването.“  Наистина,  случаят  с  Кросан  е  друг  пример  за  специално
твърдение,   за желанието да станеш родоначалник на идея  . Доказателството силно подсказва, че откъсът от
Евангелието намерено в Akhmim е написан по-късно, а не по-рано от Каноническите Евангелия, даже и ако
се  опитаме  да  намерим  негов  по-ранен  вариант,  неоснователно  отрязан  от  въображаемо  по-късно
допълнение. Но по-спешен е въпросът, дали наличният откъс от Евангелието намерено в Akhmim, написан
през 9-я век,  е всъщност откъс от Евангелието на Петър, което е обявено за негодно от епископ Серапион в
началото на 3-я век. Запасеният откъс намерен в Akhmim не дава информация за себе си, нито пък ние
имаме цитат от някои от патриарсите, в който да се  споменава за Евангелието на Петър, за да го сравним с
този откъс и така вероятно да дадем отговор на въпросите. Нито пък Евангелието намерено в Akhmim е
досетизъм (Коментар: Ерес, според която след възкресението си Исус не е имал човешко тяло, а е бил дух. Д.Пр.), както са
твърдели мнозина скоро след публикуването му.  А ако този откъс не е досетизъм, тогава предложеното
оприличаване  на  откъса  с  Евангелието  на  Петър  още  повече  е  подкопавано.  В  края  на  краищата,
единственото нещо, което е подчертал Серарион е това, че Евангелието на Петър е било използвано от
досетистите, за да налагат своите учения. (ON ALLEGED DOCETIC GNOSTICISM IN THE AKHMIM GOSPEL FRAGMENT: In 4.10 it says that Jesus
"himself was silent, as having no pain." This does not say that Jesus in fact felt no pain; it implies that he was silent even though the experience was indeed painful. Also the cry from
the cross-"My power, [my] power, you have abandoned me!" (5.19)-is taken by some to indicate docetism. But what we have here is probably no more than influence from a variant
form of Ps 22:1, where one of the Greek recensions reads "strength" (or "power"), instead of "God." For further discussion on this issue, see McCant's "Gospel of Peter." There

really is no compell ing basis for seeing docetic tendencies in the AkhmIm Gospel fragment.)
И накрая,  както показа Пол Фостър,  връзката между откъсът от  Евангелието намерено в Akhmim

ималките папирусови откъси, които могат да бъдат датирани, че са написани не по-рано от 200-250 г., е
доста слаба. (0N THE PROBLEM OF IDENTIFYING THE EARLY GREEK FRAGMENTS WITH THE AKHMIM GOSPEL FRAGMENT: See Paul Foster, "Are There Any
Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter?" NTS 52 (2006): 1-28. Foster shows that it is far from certain that the small Greek fragments POxy 2949, P.Oxy. 4009 and
PVindob. G 2325 are from the Gospel of Peter mentioned by Bishop Serapion. Foster rightly warns of the circular reasoning in the interpretation of the evidence, where the ninth-
century Akhmim fragment is assumed at the outset to be the Gospel of Peter and then the early third-century papyri are reconstructed on the basis of the Akhmim fragment, which in

turn confirms the assumption that the Akhmim fragment is indeed the Gospel of Peter.)
Следователно,  ние  нямаме  никакво  солидно  доказателство,  което  да  ни  позволява  да  свържем

съществуващият  откъс от Евангелието намерено в Akhmim с текст написан през 2-я век,  за който не е
сигурно,  че  е  Евангелието  на  Петър,  за  който  споменава  епископ  Серапион или  е  някакъв  друг  текст,
написан през 2-я век. Като имаме предвид неговите чудновати отличителни черти и хармонията му с по-
късната традиция, не е препоръчително да се използва този откъс от Евангелие за изследването на Исус.
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ЕВАНГЕЛИЕТО Egerton 
Папирусът Egerton 2 бил намерен някъде в Египет и е попаднал в ръцете на учените през 1934. Той се

състои от 4 откъси. Четвъртият от тези откъси не е нищо друго освен едно нечетливо писмо. Третият откъс
съдържа само няколко разпръснато написани думи. Първият и вторият фрагменти ни предлагат четири (или
може би пет) истории, които съответстват на истории, намиращи се Йоан и в Синоптичните Евангелия.
Папирусът Koln 255, открит по някое време след това, е свързан с откъс от текста. Редовете от него ще
бъдат включени с наклонен шрифт там, където е подходящо в следващият превод на Евангелието Egerton.
(Бележка: Думата „хоризонтално“ се отнася за тази страна от откъса, в която нишките са хоризонтални, а
думата „вертикално“ - където тези нишки са вертикални)

Превод на Папирусът Egerton 2
Откъс І – хоризонтално
„(1а)[И Исус каза] на съдията „Наказвай всеки, който нарушава закона, а не мен. Защото той не знае

какво прави или как го прави. А обръщайки се към началниците на хората той каза: „Изследвате Писанията,
в които мислите, че имате живот. Те са, които свидетелстват за мен. Не си мислете, че аз дойдох, за да ви
обвиня пред моя Отец. Моисей е този, който ви обвинява, онзи на когото вие се надявате.  А когато те
казаха: „Ние знаем добре, че Бог е говорил на Моисей, но не знаем откъде идваш ти. Отговаряйки им, Исус
каза: Сега ви обвинява вашето неверие в нещата, написани от него. Защото, ако вярвахте в Моисей, вие
щяхте да вярвате на мен; защото за мен той писа на вашите бащи...и се събраха заедно, носейки камъни, за
да могат да го убият, хвърляйки ги върху него. И началниците искаха да го арестуват и да го предадат на
тълпата. Но те не можаха да го арестуват, защото часът на неговото предаване в ръцете им още не беше
дошъл. И самият Господ, излизайки от ръцете им, излезе изсред тях. И ето, един прокажен дойде при него и
каза: „Учителю Исус, скитайки с прокажени и ядейки с тях в кръчмата, аз също се заразих от проказа. „Ако
ти поискаш, аз ще бъда очистен.“ Веднага Господ му каза: „Искам това, бъди очистен“ и проказата веднага
го остави. Но Исус му каза: „Иди си се покажи на свещениците и направи жертвоприношение за очистване,
така както Моисей е заповядал и повече ни извършвай грях.“

Откъс ІІ – хоризонтално 
„...дойдоха при него да го проучат и преди да го изпитат, казаха: „Учителю Исус, ние знам, че ти си

дошъл от Бога, защото ти свидетелстваш по-силно от всички пророци. Поради това, кажи ни: Правилно ли е
да плащаме данъци на царете, които дължим на тяхното управление? Трябва ли да  им плащаме или не?“ Но
Исус, знаейки техния замисъл, се ядоса и им каза: „Защо ме наричане учител с устата си, но не чувате какво
ви казвам? Добре е пророкувал Исая за вас, казвайки: „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им е
далече от Мен. Напразно ме почитат....човешките заповеди.

Откъс ІІ – вертикално 
...в  мястото,  бяха  затворили...то  беше  поставено  отдолу...неговото  богатство  беше  несигурно...Но

докато онези бяха объркани от неговия странен въпрос, Исус тогава отиде и застана на брега на реката
Йордан. И протегна дясната си ръка...пълна...и ги пося върху реката. И тогава водата произведе...и...пред
очите им роди плод...много...за тяхна голяма радост...

Откъс ІІІ – вертикално 
....знаейки...
Откъс ІІІ – хоризонтално 
„Ние сме оне...стояха с камъни, за да го убият...казаха: „Онзи...
На много места тези откъси съответстват на Евангелията в Новия Завет. Първата история е пълна с

препратки към Евангелието на Йоан – Йоан 5:39; 9:29; 5:46. Опитът Исус да бъде убит с камъни – виж Йоан
10:31. А текстът, в който се казва, че „часът на неговото предаване в ръцете им все още не е дошъл“
съответства на Йоан 7:30 и 8:20. Наричането на Исус с името „Господ“ подсказва, че тук има влияние от
Евангелията  в  Новия  Завет.  Втората  история  за  прокаженият  е  най-силно  повлияна  от  Синоптичните
Евангелия.  Началото  й  прилича  на  Мат.8:2  и  на  Марк  1:40-41  –  почти  дословно.  Както  молбата  на
прокажения да бъде очистен, така и отговорът на Исус прилича много на текста от Марк. (и с Лука 5:13). В
папируса Egerton липсва заповедта да бъде запазено в тайна това излекуване, за което се говори в Марк
1:43-44), което може да бъде подсказва за независимостта на папируса Egerton. Но и в Мат.8:4 част от текста
в Марк 1:43-44 е изпуснат. Липсата на този текст в папируса Egerton може просто да означава, че авторът му
се е интересувал толкова от тази секретност, колкото и Матей и Лука, които често избират да съкращават
тази тема или изобщо да не говорят за нея. Заповедта на Исус човекът да се покаже „на свещеника“ съвпада
с Марк 1:44. А използваната в Egerton форма за множествено число „свещениците“ разкрива липсата на
добро познаване на юдейския закон и обичаите. Употребата на това множествено число може би е била
повлияна от употребата изразът „за свидетелство на тях“ (Марк 1:44), който се среща и в трите Синоптични
Евангелия. Забраната да не върши повече грехове е повторение на Йоан 5:14.
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Третата  история  отново  комбинира  елементи  от  Йоан  и  от  Синоптичните  Евангелия.  Фразата
„Учителю Исус, ние знам, че ти си дошъл от Бога, защото ти свидетелстваш по-силно от всички пророци“
се  основава  на  Йоан  3:2  и  9:29  (виж  Йоан  1:45;  Деян.3:18).  Употребената  в  Egerton  дума  „Учителю“
(didashale) идва от превода в Йоан на думата rabbi и може би се дължи на нейната поява в Марк 12:14.
Въпросът, зададен на Исус за плащането на данъка, е взет също от Марк 12:14, но очевидно е изваден от
оригиналният му контекст. Фразата „Защо ме наричане учител с устата си, но не чувате какво ви казвам“
прилича на въпроса, зададен в Лука 6:46. Фразата „Добре е пророкувал Исая за вас, казвайки: „Този народ
Ме почита с устните си, но сърцето им е далече от Мен. Напразно ме почитат....човешките заповеди“ е
парафраза на Ис.29:13 и Марк 7:6-7.

От тези откъси, които представляват папирусите Egerton, Кросан стига до извода, че те представят
традиция, която е предхождала традицията, описана в Каноническите Евангелия. Той счита, че Евангелието
на  Марк  е  взаимствало  пряко  от  Egerton  и  свидетелства  за  „епоха,  предшествала  традицията,  която  е
действала  по  времето,  описано  в  Йоан  и  Синоптичните  Евангелия.  Хелмут  Кьостер  е  съгласен  с
твърдението на  Кросан, че в Papyrus Egerton 2 ние откриваме „характеристики от периода преди появата на
езика на Йоан и на  Синоптичните Евангелия, които са съществували един до друг.“ Противно на другите
учени  той  счита,  че  е  малко  вероятно  авторът  на  тези  папируси  да  е  бил  запознат  с  Каноническите
Евангелия и поради това „преднамерено да е съставил писанието си чрез подбиране на текстове от тях.“ ("ON
CLAIMS THAT THE EGERTON PAPYRUS IS EARLY AND INDEPENDENT OF THE NEW TESTAMENT GOSPELS: See John Dominic Crossan, Four Other Gospels (Sonoma,
Calif.: Polebridge, 1992), p. 183. Helmut Koester, Ancient Christian Gospels (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), p. 207; cf. Joachim Jeremias, "Papyrus Egerton 2," in
The New Testament Apocrypha, ed. Edgar Hennecke and Wilhem Schneemelcher (London: SCM Press; Philadelphia: Westminster, 1963), 1:96; Koester, Ancient Christian Gospels,

p. 215. Crossan argues that Mark is actually "directly dependent on the [Egerton] papyrus text" (Four Other Gospels, p. 86).)
Обаче трябва да бъдат зададени сериозни въпроси относно твърдението на Кросан и Кьостер. Първо,

неколкократни  редакторски  подобрения,  извършени от  Матей  и  Лука  се  появяват  в  Egerton  (например,
сравнете „И ето, един прокажен дойде при него и каза“ с Марк 1:40; Мат. 8:2 и Лука 5:12 или „и проказата
веднага го остави. Но Исус му каза: „Иди си се покажи на свещениците и направи жертвоприношение за
очистване, така както Моисей е заповядал и повече ни извършвай грях“ с Марк 1:44; Мат.8:4 и Лука 17:14).
Има и други индикации, че Egerton е написан след Каноническите Евангелия. Множественото число „царе“
е вероятно вторично на единичното „Цезар,“ което се среща в Синоптичните Евангелия и в Евангелието на
Тома. Ласкателното „защото ти свидетелстваш по-силно от всички пророци“ може би е повлияно от Йоан
1:34 и 45, и отново напомня за по-късното християнско украсяване, което има склонността да преувеличава
уважението, което съвременниците на Исус са демонстрирали към Него (виж примери в Евангелието на
евреите 2 и  Josephus Antiquities of the Jews 18.64).

Възниква втори въпрос в отговор на твърдението на Кьостер за неправдоподобността, че авторът на
Egerton  „преднамерено  да  е  съставил  писанието  си  чрез  подбиране  на  текстове“  от  Каноническите
Евангелия. А нима Justin Martyr и неговият ученик Tatian не са направили точно това? Около 150-та година
Justin Martyr съставил едно хармонично съчинение от Синоптичните Евангелия, а няколко години по-късно
Tatian съставил друго хармонично съчинение  (наречено Диатесарон),  в  което включил всичките  четири
Евангелия в Новия Завет. Ако Justin Martyr и Tatian, които са писали през 2-я век, са могли да съставят
своите хармонични съчинения чрез подбиране изречения и фрази от едно или друго Евангелие, защо да не
би могъл и авторът на Egerton да направи същото нещо? Всъщност, изглежда че той е направил точно това.

Възниква и трети въпрос, свързан с твърдението на Кьостер, че „смесването на елементи от Йоан и от
Синоптичните Евангелия е първичното нещо, а тяхното разделяне в отделните съществуващи Канонически
Евангелия е вторичното“? Ако твърдението на Кьостер е правилно, тогава Евангелието Egerton наистина е
написано в средата на 1-я век, което всъщност твърди Кросан. Това Евангелие би трябвало да е написано
толкова  рано,  за  да  е  можело  да  бъде  използвано  от  авторите  на  Синоптичните  Евангелия.  Ако  това
наистина е така, тогава трябва да се запитаме защо няма нито един друг открит откъс или друго намерено
свидетелство  за  съществуването  на  това  извънредно  рано  написано  Евангелие?  Защо  нямаме  други
папируси извън Евангелията в Новия Завет, нито имаме цитати на древни патриарси, които да свидетелстват
за такова Евангелие, което е съществувало преди Синоптичните Евангелия и Евангелието на Йоан?

Няколко примери на откъси, съставени от смесени и объркани текстове могат да бъдат намерени в
цитати от писанието на  Justin Martyr, който понякога комбинира материали от две или повече Евангелия.
Вижте един поучителен пример:

„Защото не тези, които изповядват (че вярват в Господа), а онези, които вършат работите, ще бъдат
спасени,  според неговите думи:  „Не всеки,  който ми казва  :  „Господи,  Господи“ ще влезе  в  небесното
царство, а този, който върши волята на моя Отец, който е на небето“ [виж Мат. 7:21].

“Защото който ме чува и върши това, което казвам [виж Мат. 7:24 = Лука 6:47], чува Онзи, който ме е
изпратил.“ [виж  Лука 10:16 (Codex D); Йоан 5:23-24; 13:20; 12:44-45; 14:24; виж и Justin's Apologia 1.63.5].

“И мнозина ще ми кажат: „Господи, Господи, не сме ли яли и пили в твоето име и не сме ли вършили
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чудеса?“ И тогава аз ще им кажа: „Махнете се от мен вие, извършители на беззаконието“ [виж Лука 13:26-
27].

“Тогава ще бъде плач и скърцане със зъби, когато праведните ще блестят като слънцето, а грешните
ще бъдат изпратени във вечния огън“ [виж Мат. 13:42-43]. 

„Защото мнозина ще дойдат в моето име [виж Мат. 24:5; Йер.14:14, 23:21, 25; Мат: 24:11, 24; Йоан
5:43], облечени отвън с овчи дрехи, но вътрешно те са лакомо ядещи вълци“ [виж Мат. 7: 15].

„По делата им ще ги познаете“ [виж Мат. 7:16, 20].
„А всяко дърво, което не ражда добър плод, се отсича и се хвърля в огъня“ [виж Мат. 7:191." (Apologia

1.16.9-13).
Justin е съставил или по памет, или чрез вземане и подбиране от написаните текстове едно „слово“ на

Исус, което всъщност е смесица от стихове от Синоптичните Евангелия, които понякога могат да отразяват
и влиянието на Евангелието на Йоан. Независимо, че са извадени от своя контекст, тези стихове въпреки
това са в  общо тематично единство,  което държи заедно тези материали.  С почит към съставянето им,
текстовете в  Egerton Papyrus 2. 1, 3 са доста подобни на „словото“ на Justin за Исус.

Друга  характерна  черта,  която  свидетелства  против  античността  и  по-ранното  написване  на
папирусите Egerton пред Евангелията в Новия Завет,  е историята с лошо запазеният вертикален текст в
Откъс  ІІ.  Тази  история  е  напомняне  за  историите,  които  откриваме  в  късните  и  нереални  апокрифни
Евангелия. Например,  в Infancy Gospel of Thomas се разказва за момчето Исус, което посяло шепа семена,
които поникнали и дали забележителна реколта: 

„А когато дойде време за сеитба, Йосиф отиде да посее жито и Исус отиде с него. И когато Йосиф
започна да сее, Исус бръкна с ръката си, взе толкова семе, колкото можеше да се побере в ръката му и го
разпръсна. След време, когато дойде време за жътва, Йосиф отиде да ожъне реколтата. Отиде и Исус, и
събра класовете, които беше посял и те се оказаха стократно повече от зърното, което той беше посял: и той
извика бедните, вдовиците и сираците и им даде житото, което беше придобил, освен малкото количество,
което Йосиф запази у дома си за благословия“ (Infancy Gospel of Thomas 10: 1-2 [Latin] ; see Infancy Gospel
of Thomas 12: 1-2 [Greek MSA]; Gospel of PseudoMatthew34) (0N THE INFANCY GOSPEL OF THOMAS: The translation is from Montague
R.James, The Apocryphal New Testament (Oxford: Clarendon, 1953), p. 63. The Infancy Gospel of Thomas may have originated as early as the late second century; cf. Oscar
Cullmann, "Infancy Gospels," in The New Testament Apocrypha, ed. Edgar Hennecke and Wilhelm Schneemelcher (Philadelphia: Westminster, 1963), 1:419. The Infancy Gospel of
Thomas should not be confused with the Gospel of Thomas, found complete at Nag Hammadi and in three fragments at Oxyrhynchus. See also J.K.Elliott, A Synopsis of the

Apocryphal Nativity and Infancy Narratives, NTTS 34 (Leiden: Brill, 2006).)
В съответната  част  в  папируса  Egerton  2  е  написано:  „Но докато онези стояха  объркани от  този

странен въпрос, Исус тогава отиде и застана на брега на реката Йордан. И протегна дясната си ръка [...] [...]
и пося (това) в реката. И тогава водата произведе [...] , [...] и [...] и пред очите им роди плод [...] много [...] за
(тяхна) радост (редове 63-74).

Въпреки, че не можем да бъдем сигурни, при това състояние на текста, вероятно в тези редове се
разказва история в която, като илюстрация, Исус взел шепа семена и ги посял в реката, вследствие на което,
за  голямо  изумление  на  присъстващите,  реката  произвела  изобилен  плод.  Споменаването  на  радостта
подсказва, че хората са имали полза от чудото, така както се случило и с „бедните, вдовиците и сираците“ в
лекомислената приказка в Infancy Gospel of Thomas. 

Не е важно, дали тези две истории произлизат от един и същ общ източник. Важното е да се оцени
присъствието на нещо, което прилича на доста чудата приказка сред текстовете,  запазени в папирусите
Egerton. Появата на тази приказка, която прилича на онези, които са толкова обичайни в късните извън
канонически Евангелия, значително увеличават силата на доказателството за тези, които искат да твърдят,
че традициите, описани в Egerton, са по-ранни и са написани даже преди Синоптичните Евангелия.

Естествено,  докато  хипотезите  на  Кросан,  Кьостер  и  другите  остават  като  една  теоретична
възможност, наличното доказателство за онова време подкрепя вероятността, че папирусите  Egerton 2 (или
Евангелието  Егертон)  представляват  написана  през  2-я  век  комбинация  от  елементи  от  Синоптичните
Евангелия  и  от  евангелието  на  Йоан,  а  не  е  текст,  написан  през  1-я  век,  който  е  бил  използван  при
написването на  Каноническите Евангелия.

ЕВАНГЕЛИЕТО НА МАРИЯ
Евангелието  на  Мария  разказва  една  история,  в  която  Мария  Магдалена  обяснява  на  учениците

откровенията,  които Исус й е  дал.  Андрей и Петър се усъмнили,  че Мария им казва истината,  защото
учението се различава от това, на което самите те са били научени. Мария плаче натъжена от това, че те ще
си  мислят,  че  тя  погрешно  представя  думите  на  Спасителят.  Леви  смъмря  Петър,  защитава  Мария  и
призовава учениците да проповядват евангелието, „без да поставят граници, нито да създават закони, както
Спасителят  е  казал.“   После  учениците  заминават  и  Евангелието  на  Мария  свършва.  Открити  са  три
припокриващи се  откъси от Евангелието на Мария. В най-добрият случай, в тях се съдържа половината от
оригиналния текст. („ON THE EXTANT GOSPEL OF MARY MANUSCRIPTS: The Gospel of Mary is preserved in the Rylands Papyrus 463 (Greek; published in
1938),  Berlin Gnostic Papyrus 8052,1 (Coptic; published in 1955),  and P.Oxy 3525 (Greek, published in 1983). The Berlin Gnostic Papyrus (or Berolinensis Gnosticus) was
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discovered in 1896. Besides the Gospel of Mary, this manuscript also included the Apocryphon of John, the Sophia of Jesus Christ and the Acts of Peter. It was first published in
Walter C.Till, Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502, TU 60 (Berlin: Akademie, 1955; rev. ed., ed. Hans-Martin Schenke, 1972). See George W
MacRae and Robert McL. Wilson, "The Gospel according to Mary. BG 1:7.1-19.5," in Nag Hammadi Codices V 2-5; VI with Pap. Berol. 8502, 1 and 4, NHS 11, ed. Douglas
M.Parrott  (Leiden: Brill,  1979),  pp.  453-71.  For P.Rylands 463, see Colin H.Roberts,  Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library (Manchester:  Manchester
University Press, 1938), 3:18-23. For P.Oxy. 3525 see Oxyrhynchus Papyri, vol. 50 (London: Egypt Exploration Society, 1983), pp. 12-14. For English translations of the Greek and
Coptic fragments, see Henri-Charles Puech, "The Gospel of Mary," in The New Testament Apocrypha, ed. Edgar Hennecke and Wilhelm Schneemelcher (London: SCM Press;

Philadelphia: Westminster, 1963), 1:392-95; Karen L.King, "The Gospel of Mary," in The Complete Gospels, ed. Robert J.Miller (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1992), pp. 355-60.).
Ето превода от гръцкия текст на този папирус: 
Нито  аз  създадох  закон,  като  законника  “...след  като  каза  тези  неща,  той  умря.  Но  те  бяха

натъжени,  проливаха  много  сълзи  и  казваха:  „Как  ще  отидем  при  народите  и  ще  проповядваме
евангелието на царството на Човешкия син? Защото ако те не пощадиха Онзи, как те ще пощадят нас?“

Тогава Мария стана,  поздрави ги,  като целуна всеки от тях и каза:  „Братя,  не плачете;  нито
тъгувайте, нито се опечалявайте, защото неговата милост ще бъде с вас и ще ви пази. Вместо това,
нека да  благодарим за  неговото величие,  защото той ни  е  съединил  в  едно и  ни  е  направил  човешки
същества.“

Казвайки тези неща, Мария насочи мисленето им към доброто и те започнаха да питат за думите
на Спасителят. Петър каза на Мария: „Сестро, ние знаем, че ти беше много обичана от Спасителят,
като никоя друга жена. Поради това, кажи ни какви думи на Спасителят знаеш ти, които ние не сме
чували.“

В отговор Мария каза: „Това, което ви убягва, а аз си спомням, ще ви го  кажа.“ И тя започна (да им
казва) тези думи: „Веднъж, докато видях Господа във видение, аз казах: „Господи, днес те видях.“ А той
ми отговори: „Ти си благословена...“ (4:10-7:2 = POxy 3525), през остатъка от този период от време (аз
ще) остана в мълчание.“ След като каза тези неща, Мария млъкна, тъй като това бяха думите, които
Спасителят беше казал.

Андрей каза: „Братя, какво е мнението ви за нещата, които бяха казани? Защото аз не вярвам
Спасителят да е казал тези неща, защото те изглеждат различни от това, което той поучаваше.“

Мислейки си за тези неща (Петър каза): „Дали Спасителят е говорил на една жена тайно, а не
открито, за да можем всички ние да чуем? Той не би искал да покаже, че тя е по-достойна от нас, нали?“

[Тогава Мария заплака]: “[Мислите ли, че аз казах лъжа] за Спасителят?“
Леви  каза  на  Петър:  „Петре,  гневът винаги  лежи  вътре  в  теб;  и  сега  този  твой  въпрос  към

жената й се противопоставя. Ако Спасителят е преценил, че тя е достойна, кой си ти, че да я презираш?
Защото онзи, който я познава, я обича винаги и без съмнение. По-точно ние трябва да се срамуваме и
стремейки се  към съвършена човечност,  нека да  направим това,  което ни беше заповядано.  Нека да
проповядваме евангелието, без да поставяме граници, без за създаваме закони, така както Спасителят е
казал.“

След като каза тези неща, Леви излезе и започна да проповядва евангелието.“ [Евангелието според
Мария] (9:29-10:14 = Papyrus Rylands 463).

Целта на Евангелието на Мария е било да се противопостави на онези, които „поставят граници“ и
„създават  закони.“  Тъй  като  Петър  и  Андрей  отхвърлили  учението  на  Мария,  вероятно  ние  трябва  да
стигнем до заключението, че фразата „онези, които създават закони“ се отнася за по-известните апостоли,
чиито  учения  са  били  запазени  в  по-известните  и  по-разпространените  документи  на  християнските
общности. Групата зад Евангелието на Мария се опитва да защити ученията в това евангелие и може би,
правото  на  жените  да  бъдат  учители,  вероятно  противопоставяйки  се  на  нарастващото
институционализиране  на  християнството и  на  нарастващото ограничаване  на  ролята  на  жените  (както
вероятно се вижда в Пасторалните писма) (Коментар: С името „Пасторални писма“ се обозначават 3 книги от Новия

Завет – 1Тим., 2Тим. и Тит. Д.Пр.) За това напрежение в църквата свидетелства и Евангелието на Тома, където
Петър поискал: „Да накараме Мария да ни напусне, защото жените не са достойни за (вечния) живот“ (114).
Исус порицал Петър, казвайки му, че той е способен да превърне Мария в мъж, с цел тя и всички други
жени, променени по този начин ще получат достъп до небесното царство. ("FOR SCHOLARLY TREATMENTS OF THE GOSPEL
OF MARY: See Richard Atwood,  Mary Magdalene in  the New Testament Gospels  and Early  Tradition (New York: Peter Lang, 1993);  Esther A.  de Boer,  Mary Magdalene
(Harrisburg, Penn.: Trinity Press International, 1997), pp. 74-117; Ann Graham Brock, Mary Magdalene, the First Apostle, HTS 51 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2003) ; Karen L.King, The Gospel of Mary of Magdala (Sonoma, Calif.: Polebridge, 2003); Holly E.Hearon, The Mary Magdalene Tradition (Collegeville, Minn.: Liturgical Press,

2004); Marvin W Meyer, with Esther A. de Boer, The Gospels of Mary (San Francisco: HarperCollins, 2004); Bruce Chilton, Mary Magdalene (New York: Doubleday, 2005).)
В някои наскоро публикувани книги, включително и в популярната книга на Дан Браун „Кодът на Да

Винчи“ има предположения, че Исус и Мария са били любовници и може би са били женени. Тези, които
поддържат тази гледна точка, се позовават на Евангелието на Мария, където се казва: „Сестро, ние знаем,
че ти беше много обичана от Спасителят, като никоя друга жена.“ Евангелието на Филип също се казва:
„А спътницата на [Спасителят е] Мария Магдалена. [Но Христос я обичаше] повече от [всички] ученици [и
имаше навика да] я целува [често] (NHC 2.3.63.32-36).  Някои преводи възстановяват този текст така: „той
имаше навика да я целува често по устата,“ но това е чисто предположение. Авторът на този текст може би
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си е представял, че Исус е целувал Мария по ръката, по челото или по бузата. Аз не знам какво е казвал
оригиналният текст, но няма никакъв вариант да считаме от тези текстове в Евангелието на Мария и в
Евангелието  на  Филип,  че  Исус  и  Мария  са  били  любовници.  Текстът  не  казва  това.  Няма нито едно
доказателство от древността, че някой е е считал, че те са били любовници.

Евангелието на Мария може би отразява борбите, свързани с политиката на църквата, с ролята на
жените, със законичеството в една или друга форма и с ограниченията на властта на апостолите.  Но това
писание, както и да бъде разбирано, отразява обстановка, която е съществувала не по-рано от средата на 2-я
век. Ние не намираме в него нито едно нещо, което с някаква увереност да бъде проследено чак до 1-я век
или  да  бъде  проследено  до  живота  или  служението  на  историческия  Исус  и  на  историческата  Мария
Магдалена. ("ON THE DATE OF THE GOSPEL OF MARY: The Gnosticizing orientation of the Gospel of Mary, among other things, suggests a date no earlier than mid-
second century. Nevertheless, scholars will sometimes attempt to smuggle the Gospel of Mary or its tradition into the first century. An early date of the tradition lying behind Mary
seems to be implied in this statement: "the reader may well agree with Andrew's complaint that Mary's teachings are strange. Strange to us, perhaps. But in the first and second
centuries, they were firmly embedded in Christian debates about the meaning of Jesus' teaching" (cf. King, Gospel of Mary, p. 351, emphasis added). There is no evidence that the
teachings of Mary Magdalene, as presented in the Gospel of Mary, "were firmly embedded in Christian debates" as early as the first century Debates about the role of women in the
church no doubt took place in the first century, especially if the Pastoral Letters date to the first century. But the perspectives distinctive to the Gospel of Mary reflect a much later
time. Hans-Josef Klauck remarks: "The contents point to a date in the second half of the second century. An early date between 100 and 150 has been proposed by some scholars, but

is not convincing" (Apocryphal Gospels [London and New York: T & T Clark International, 20031, p. 160).)
ТАЙНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА МАРК
По време на ежегодното събрание на „Обществото за библейска литература“ в Ню Йорк през 1960,

Мортън  Смит  обявил,  че  по  време  на  „Съботното“  си  пътуване  през  1958  в  манастирът  Мар  Саба  в
Юдейската пустиня той открил първата част от писмо, написано на гръцки от Клементин Александрийски
(150-215), написано в стил, който е характерен за 18-я век, на последната страница на една книга с писма на
Игнатий, издадена през 17-я век. През 1973 Смит публикува 2 издания на своята находка, една научна и
една – популярна. В началото учените имали подозрение, че този текст е фалшификат и че самият Смит е
фалшификаторът.  Много  учени,  включително  няколко  членове  на  Jesus  Seminar  защитили  Смит  и
автентичността на писмото на Клементин. 

Това, което направило предполагаемата находка да е толкова спорна, са два цитата от тайна версия на
Евангелието на Марк, в които се цитирали откъси, които не се намират в каноническото Евангелие на Марк.
В първият, по-дълъг откъс, Исус възкресил един умрял мъж и после, докато той бил гол, обучил младият
мъж за тайните на Божието царство.  Трудно е да бъде пропусната хомосексуалната ориентация на този
текст. От тогава тази загадъчна версия на Евангелието на Марк станала известна като Тайното Евангелие на
Марк.

Независимо от фактът, че никой друг, освен Смит никога не е изследвал този физически съществуващ
документ и че хартията и мастилото никога не са били подлагани на видовете проверки, които обикновено
се извършват, много учени приеха, че писмото на Клементин е истинско, че твърденията в него са валидни и
че  то  наистина  е  било  разпространявано  през  2-я  век  като  тайната  версия  на  Евангелието  на  Марк.
Наистина, някои учени твърдяха, че Тайното Евангелие на Марк може да ни помогне по-добре да разберем
как Евангелията на Матей, Марк и Лука са свързани взаимно (т.е. така нареченият Синоптичен Проблем) и
разбира  се,  някои  учени  предположиха,  че  Тайното  Евангелие  на  Марк  е  написано  по-рано  и  е  по-
оригинално от публично известното Евангелие на Марк. Продължават да се появяват научни изследвания на
тази тема, включително две скорошни монографски изследвания. ("FOR A SAMPLING OF SCHOLARSHIP CONCERNED WITH THE
SECRET GOSPEL OF MARK: See Morton Smith, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973); Morton Smith, The
Secret Gospel: The Discovery and Interpretation of the Secret Gospel According to Mark (New York: Harper & Row, 1973); F. E Bruce, The Secret Gospel of Mark, Ethel M.Wood
Lecture (London: Athlone, 1974); Marvin W.Meyer, Secret Gospels: Essays on Thomas and the Secret Gospel of Mark (Harrisburg, Penn.: Trinity Press International, 2003). For a
recent monograph, see Scott G.Brown, Mark's Other Gospel: Rethinking Morton Smith's Controversial Discovery (Waterloo, Ont.: Canadian Corporation for the Studies in Religion,
2005). An early and outstanding critical review of Smith's books was written by Quentin Quesnell, "The Mar Saba Clementine: A Question of Evidence," CBQ 37 (1975): 48-67.

Quesnell's probing review raised many troubling questions about the authenticity of the Clementine letter.)
Тъжно е, че цялата тази работа е напълно безполезна; писмото на Клементин и цитатите от Тайното

Евангелие на Марк,  написани в него,   са  съвременна измама  ,   а  Мортън Смит почти сигурно е  нейният
извършител. Няколко учени от дълги години подозират, че това е така, но ясните,  наскоро публикувани
снимки  на  документа  дадоха  на  експертите  в  науката  за  разкриване  на  измамите  възможността  да
анализират почерка на документа и да го сравнят с почерка на покойният проф. Смит. (FOR GOOD QUALITY COLOR
PHOTOGRAPHS OF THE CLEMENTINE LETTER: See Charles W Hedrick, "Secret Mark: New Photographs, New Witnesses," The Fourth R 13, no. 5 (2000): 3-16. Hedrick

thought that his photographs supplied evidence supporting the authenticity of the Clementine letter. As it turns out, they had the opposite effect. ). Доказателството е
неопровержимо  и  окончателно:  Смит  е  написал  текста.  Следва  част  от  доказателството,  което  Стивън
Карлсон е съставил и анализирал:

1. Увеличението на ръкописният текст разкрива издайническото присъствие на това, което експертите
по  изследването  на  ръкописите  наричат  „треперене  на  измамника.“  Иначе  казано,  въпросният  ръкопис
всъщност не е бил писан; той е бил рисуван, в опит на измамника да имитира стил на писане, който не е
негов  собствен  стил.  Тези  издайнически  признаци  присъстват  навсякъде  в  предполагаемото  писмо  на
Клементин.

2. Сравнението на стилът на гръцки в ръкописния текст със стилът на писане на Мортън Смит на
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гръцки (каквито се виждат в негови документи и бележки в полетата на негови книги) показа, че Смит  е
човекът, който е написал (или „нарисувал“) писмото на Клементин. Например, Смит има един необичаен
начин на писане на гръцките букви  tau, theta и lambda.  Тези необичайни форми понякога се вмъкват в
иначе добре направената имитация на стилът от 18-я век на гръцкия ръкопис на изследвания документ.

3.  Някои  от  характерните  теми  този  документ  могат  да  бъдат  видяни  в  някои  от  документите,
публикувани от Смит преди предполагаемата находка през 1958 год.

4.  Обезцветеното  петно,  което  е  ясно  видимо  в  долният  ляв  ъгъл  на  последната  страница  на
напечатания текст на книгата, както и в долния ляв ъгъл на втората страница на ръкописния текст доказват,
че  ръкописният  текст  е  бил  оригинално  част  от  напечатаното  издание  от  писмата  на  Игнатий.  Тези
съответстващи петна,  както и много други петна и  обезцветявания  могат  да бъдат  видяни на  цветните
снимки, са следи от плесен. Наличието на тази плесен силно подсказва, че въпросната книга първоначално
не е била част от библиотеката на Мар Саба, чийто сух климат не създава плесен в книгите . Плесента в
отпечатаното издание на писмата на Игнаций подсказва, че тази книга, в която предполагаемото писмо на
Клементин  е  било  открито,  е  прекарала  по-голямата  част  от  съществуването  си  в  Европа.  Можем  да
предположим, че в Европа или в Северна Америка, книгата е била купена и писмото на Клементин е било
изрисувано на празните страници в края на книгата. След това книгата е била занесена в манастирът Мар
Саба, където впоследствие била „открита“ в библиотеката.

5. Един от ръкописните каталози описващ документите в Мар Саба, принадлежащ на Смит, е написан
от същата  ръка,  която е  написала  предполагаемото писмо на  Клементин.  На  този  документ Смит е  да
поставил дата от 20-я век (е не от 18-я век, каквато е поставена на писмото на Клементин. Нищо повече,
документът на Смит, която носи дата от 20-я век е подписан от "M.Madiotes." това име е псевдо-гръцко,
чийто корен означава „сфера“ или „кълбо,“ или когато се отнася за човек - „плешив.“ Карлсон предполага,
че тук Смит, който бил доста плешив, шеговито имал предвид себе си.

6. Цялата тази история – откриването на отдавна изгубен документ в манастирът Мар Саба, която е
потенциално притеснителна за християнството – беше предвещавана от книгата „Мистерията на Мар Саба“
от Джеимс Хънтър  (New York: Evangelical Publishers, 1940). И наистина, един от героите в тази книга, който
помогнал  за  разобличаването  на  извършителите  на  престъплението  и  за  разкриването  на  измамата  е
инспекторът от Скотланд Ярд, Лорд Моретон. Аналогиите между „откритието“ на Мортън Смит в Мар Саба
и  книгата  на  Хънтър  за  Мар  Саба  са  очарователни.  Трябва  да  бъде  добавено,  че  в  предговора  на
публикацията си за писмото на Клементин,  Смит казва, че поканата му да посети Мар Саба пристигнала
през 1941 г. - една година след публикуването на романа на Хънтър).

7. Карлсон разкрива мотивите зад шеговитата измама на Смит. Тук не  е нужно да влизаме в тези
подробности. Те звучат доста убедително.

Окончателният резултат от цялата тази тема е, че писмото на Клеметин, намерено от Смит в Мар Саба
е почти сигурно една измама, а Смит е измамникът. Нито едно изследване на евангелията и на историческия
Исус трябва да възприемат сериозно документа на Смит. Но въпреки това, някои учени направиха смели
твърдения относно произхода, датите  и смисъла на Евангелията в Новия Завет, основавайки се на този
фалшив документ. ("FOR CONVINCING EVIDENCE THAT THE CLEMENTINE LETTER THAT CONTAINS QUOTATIONS AND DISCUSSION OF SECRET MARK
IS A HOAX: See Stephen C.Carlson, The Gospel Hoax: Morton Smith's Invention of Secret Mark (Waco, Tex.: Baylor University Press, 2005). In his essay "The Question of Motive
in the Case Against Morton Smith," JBL 125 (2006): 351-83, Scott Brown attempts to cast doubt on Carlson's proposals. The question of motive-apart from the discovery of a
confession-will remain the most uncertain feature of this strange case. But the handwriting evidence, along with several other pieces of circumstantial evidence, allows for much less

doubt.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Много  описания  и  възстановки  на  историческия  Исус  на  учените  са  лошо  деформирани  чрез

използването  на  документи,  които  са  написани  късно  и  притежават  съмнителна  историческа  стойност.
Иронията е, че в опитите си „да отидат отвъд или по-рано от“ Евангелията в Новия Завет, за да намерят
истината, погребана под пластове на традиция и теология, някои учени зависят от документи, които са били
съставени от 60 до 100 години след написването на Евангелията в Новия Завет. Това е странен начин на
процедиране.

Три от петте извън канонически Евангелия, които разгледахме в гл.3 и 4 са написани през втората
половина на 2-я век. Това са Евангелията на Тома, Папирусите  Egerton и Евангелието на Мария. Четвъртото
писание, откъсът от Евангелие, намерено в Akhmim също не може да бъде датирано, че е написано преди
средата на 2-я век,  ако то наистина е Евангелието на Петър,  което е споменато от епископ Серапион в
началото  на  3-я  век.  Но  има  сериозни  съмнения,  че  този  документ  въобще  е  Евангелието  на  Петър.
Евангелието  Akhmim може да  е  част  от  неизвестно писание,  написано  даже  още по-късно.  Във всеки
случай, учените не са в състояние да извлекат от  Евангелието Akhmim откъс, който  да е предполагаемо
описание  на Страстите Христови и  на  Възкресението,  което да е  било използвано при написването на
Евангелията в Новия Завет. На такава теория просто й липсва важна основа.
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Останалите  документи  –  цитатите  от  Тайното  Евангелие  на  Марк,  поставено  в  отдавна  загубено
писмо, написано от Клемент от Александрия, е съвременна измама и поради това няма нищо, което може да
предложи на критичното научно изследване относно произхода на християнството, за появата на Исус и на
Евангелската традиция. Все пак, това писание, заедно с други текстове, е било използвано за историческото
изследване на Исус.

Научното търсене по отношение на използването на тези  извън канонически Евангелия е,  честно
казано, притеснително. В рязък контраст с прекалено строгия и педантичен подход, който много учени имат
към  Каноническите  Евангелия,  няколко  учени  са  изненадващо  безкритични  в  своя  подход  към  извън
каноническите  Евангелия.  Независимо  от  обичайното  човешко  желание  да  възразяваме  на  авторитета,
трудно е да обясним защо учените се отнасят с такова доверие към документи, които описват неща, които са
изцяло  чужди  на  обстановката  преди  70-та  година  в  Юдейска  Палестина  и  в  същото  време  описват
традиции и тенденции, които се намират в документи, за които се знае, че са написани в по-късно време и в
места извън Палестина.

Някои от тези учени даже предлагат да се отвори отново съдържанието на канона на Новия Завет, за
да се създаде място за такива писания като Евангелието на Тома. Проф. Филип Дженкинс, който е историк и
е  „външен“ за  историческото изследване  на  Исус,  казва:  „Разглеждайки предложенията за  потенциално
ревизиране на канона на Новия Завет, ние сме постоянно поразявани от това колко слаби са твърденията на
повечето  кандидати...Противно  на  скорошните  твърдения,  колкото  повече  достъп  имаме  до  древните
„алтернативни евангелия,“ толкова повече сме длъжни да почитаме изборът, направен от ранната църква
при формирането на канона.“ (AN "OUTSIDER'S" ASSESSMENT OF THE HIGH VALUE PLACED BY SOME ON THE EXTRACANONICAL GOSPELS: Philip

Jenkins, Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost Its Way (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 105-6.).
Наистина. Когато студентите ме питат защо някои Евангелия не са били включени в канона на Новия

Завет  и  дали  някои  от  тях  не  трябва  да  бъдат  включени,  аз  им  казвам  да  прочетат  тези  невключени
Евангелия. А когато ги прочитат, те получават отговорите на въпросите си.

В тази и в предишната глава ние разгледахме извън каноническите Евангелия, на които най-често се
позовават като потенциални важни източници за разбирането на историческия Исус, източници, за които се
твърди, че добавят и понякога даже поправят Евангелията в Новия Завет. Ние установихме, че тези извън
канонически Евангелия не предлагат ранна и достоверна традиция, която е независима от това, което имаме
в Евангелията в Новия Завет.

Извън каноническите Евангелия са написани по-късно и почти винаги отразяват контекст, който е
много отдалечен по времето и мястото от Палестина през 1-я век. Научното предпочитание към обстановка,
която е чужда за обстановката в Палестина през 1-я век е тема, която ще бъде разгледана в гл.5.

Глава 5

Чужди контексти -  Факти,  опровергаващи  твърденията, че Исус е бил
циник

През 20-я век различни учени описваха Исус като фарисей, есен, пророк, велик учител в областта на
морала, философ, харизматичен светец или магьосник. Подобно на религиозното изкуство през епохата на
Ренесанса  тези  портрети,  в  които през  16-я  век  Исус  и  учениците  му  са  били рисувани  облечени във
венециански  или  парижки  дрехи,  така  и  тези  твърдения  на  учените  често  пъти  ни  говорят  повече  за
собствените им пристрастията, а не за Исус в Назарет или Йерусалим през 1-я век. Не са много на брой
идеите,  които са по-подвеждащи и изопачаващи от представата,  че Исус е бил един Средиземноморски
циник. Исус е израсъл и е служил в Галилея през първите 30 години от 1-я век от новата ера. Средата в
която е живял е била изцяло юдейска. Назарет е бил родното му село. Въпреки,  че селото е било малко
(някъде около 200 до 400 жители), то е имало синагога. В Назарет не е имало никакви езически храмове или
училища.  По всичко изглежда, че нито един езичник не е живял в Назарет по това време.

Скорошни разкопки в Назарет и в неговата околност подсказват, че по времето на Исус селото може
би не е било заспало и изолирано място (както мнозина си въобразяват). Има данни, че в него е имало лозя и
преси за изстискване на гроздовия сок, че е имало терасовидно земеделие, преси за изстискване на зехтин
от  маслините  и  работилница  за  производство  на  зехтин  и  даже  каменоделска  работилница.  Старата  и
отживяла  представа,  че  жителите  на  Назарет  са  били  принудени  да  търсят  работа  в  съседните  села  и
градове, сега е излязла от употреба. Икономиката на Назарет е била повече от достатъчно активна, за да
осигурява  пълна заетост на жителите му.
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Разбира се, Назарет не е бил изолиран от останалата част на Галилея. Това е друг популярен мит,
който все още се поддържа от някои учени. Назарет е само на няколко мили разстояние от Сепфорис, голям
град  и  Назарет,  който  е  близо  до  важен  път,  свързващ  Цезарея  Меритима  (югозападно,  на  брега  на
Средиземно  море)  с  Тибериас  (на  североизток,  на  брега  на  Галилейското  море).  Сепфорис,  Цезарея
Меритима и Тибериас са били трите най-големи и най-влиятелни градове в Галилея и Исус е израсъл близо
до един от тях, и близо до пътя, който свързвал другите два града.

 

Израел по времето на Исус

Но юдейската реалност,  в която е израсъл Исус и в която по-късно е служил,  не винаги са били
разбирани правилно в  някои от  книгите,  които бяха  публикувани пред  последните  години.  Разбира  се,
повечето  автори признават, че Исус е бил юдеин, но в книгите си те предлагат една странна обстановка и
контексти, в които считат, че Исус би трябвало да бъде обясняван.

Някои от тези предлагани контексти и обстановки просто не са съществували в Галилея по времето на
Исус.  Обаче  тази  тенденция  не  е  само сегашна;  тя  е  съществувала  и  в  древността.  Езичници,  юдеи и
гностици през първите 2-3 века от новата ера предлагали най-различни мнения за това, кой е Исус и как е
изглеждал той.

Древни обяснения за Исус
Нехристияните  гледали  на  християнското  движение  с  дълбоки  подозрения.  Те  считали,  че

християните не се подчиняват на законите, защото те или не се подчинявали на Закона на Моисей или не се
почитали  като  бог  Цезар  и  другите  богове  на  римляните.  Християните  даже  били  обвинявани  в
канибализъм, което вероятно е  било грубо и погрешно разбиране на смисъла на Евхаристията ( която е
другото име на Господната трапеза). Понякога християните страдали от ужасно преследване, както това се
случило по времето на Нерон, с неговата умствено неуравновесена мегаломания, който бил император от 54
до 68 г.н.е.

Римляните имали склонността да считат,  че  Исус е  някакъв размирник.  Великият историк Тацит,
пишейки за началото на 2-я век, описва Исус (наречен „Христос“) като основател на „вредно суеверие,“ на
едно зло, което възникнало в Юдея и после обхванало самият Рим, „където били събрани и практикувани
всякакви ужасни и срамни неща.“ По-малко екстравагантно,  неговият съвременник Суетонис считал,  че
Исус (когото наричал „Хрестос“) е подбудител на бунт, който може би е бил свързан по някакъв начин с
решението  на  император  Клавдий  в  средата  на  1-я  век  да  изгони  юдеите  от  Рим.  Плиний  Младши,
губернатор на Британия в началото на 2-я век, писал до император Траян, твърдейки, че християните „пеели
църковен химн, с който се покланяли пред Христос като бог.“ Той продължава и казва, че „те се обвързват



50

помежду  си  с  клетва  да  не  извършват  никакво  престъпление  и  да  се  въздържат  от  кражба,  грабеж,
прелюбодеяние, измяна и присвояване на имущество, което им е било поверено.“ Описанието на Плиний
подсказва, че християните, които той е разпитвал, са били роби.

Гръцките автори са имали подобни оценки. Келсъс признал юдейския произход на Исус, но казал, че
той чиракувал в Египет като магьосник. Наистина Исус имал успех. „Уповавайки на тези сили (Исус) си
присвоил титлата Бог.“ Лукиан от Самосата казва, че християните са се покланяли пред Исус, „човекът,
който беше разпънат на кръста в Палестина,“ като пред бог. Много по-великодушно Мара бар Сепарион,
сириец, в едно писмо до своя син, описва Исус като „мъдър цар“ на юдеите, сравним с философи като
Питагор и Сократ.

Мненията на юдейските равини от приблизително същото време са по-еднообразни и негативни. Те
смятали, че Исус е фалшив пророк, който е практикувал магьосничество и е отклонил Израел от правия път.
Заради което той е бил разпънат на кръста в навечерието на Пасха. Нещо повече, неговото възкресение е
свързано по някакъв начин с магьосничеството. Наистина, излекуването в неговото име – независимо от
това колко ефикасно е това излекуване – не е било позволено. Освен това, тук може да бъде споменато, че
Йосиф Флавий, който не е бил равин, но е живял през 1-я век и е станал историк и защитник на Исус, го
описва  като  „извършител  на  удивителни  деяния,  учител  на  хората,  които  получавали  истината  с
удоволствие.“ Повече ще бъде казано за Йосиф Флавий в гл.8.

Гностиците (т.е. „знаещите“), които приели някои украшения от християнското учение, считали, че
Исус е преди всичко откривател – а не Месията. Освен това те го описват по различни начини. Според тях
Исус се е появявал пред учениците си като дете или като старец. Учениците му не винаги били сигурни
какъв е той, те мислели, че е ангел или даже - мъдър философ. Гностиците считали, че учението на Исус е
тайнствено. Всъщност, то било толкова мощно, че даже собствените му ученици не могли да стоят пред
Исус и да го гледат в очите. ('ON THE DIVERSE PORTRAITS OF JESUS IN ANCIENT WRITINGS: See Craig A.Evans, Life ofJesus Research: An Annotated

Bibliography, NTTS 24 (Leiden: Brill, 1996), pp 278-300; Robert E.Van Worst, Jesus Outside the New Testament, Studying the Historical Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 2000).
Съвременно обяснение за Исус
Съвременното обяснение е в същия диапазон. През последното столетие Исус е бил представян като

фарисей  (от  едно  или друго  течение  ),  като  есен  (Коментар:  Есените  са  били  група,  по-малка  от  фарисеите  и

садукеите. Живеели бедно и аскетично, равините им не се женели и съществували е от 2-я век пр. Хр. до 1-в. н.е. Д.Пр. ), като
пророк или като велик морален учител. В по-скорошните времена Исус е обясняван като философ, равин,
харизматичен светец и магьосник. На практика, някои от тези обяснения комбинират две или повече от тези
категории.  (0N THE DIVERSE PORTRAITS OF JESUS IN MODERN  SCHOLARSHIP: See Claude G.Montefiore,  Some Elements  of  the Religious Teaching of  Jesus
(London: Macmillan, 1910); Joseph Klausner, Jesus of Nazareth, 3rd ed. (1925; reprint, London and New York: Macmillan, 1952) ; Asher Finkel, The Pharisees and the Teacher of
Nazareth (1964; reprint, Leiden: Brill, 1974) ; Geza Vermes, Jesus the Jew (London: Collins, 1973); Geza Vermes, Jesus in His Jewish Context (London: SCM Press, 2003) ; Morton

Smith, Jesus the Magician (San Francisco: Harper & Row, 1978); Hyam Maccoby, Jesus the Pharisee(London: SCM Press, 2003 ). Учениятя на Исус също бяха
приравнявани с ученията на Буда. (ON COMPARING JESUS WITH BUDDHA: See the remark in John Dominic Crossan, In Parables: The Challenge of the
Historical Jesus (San Francisco: Harper & Row, 1985), p. 77: "But it must be emphasized that Jesus' use of proverbs and parables is far closer to that of Zen Buddhism than it is to
conventional Hebrew wisdom." This is very misleading. Jesus' use of proverbs and parables is far closer to that of the early rabbis, who in turn derived much of their material and
style from Hebrew Scripture itself. For parallels between Jesus and the proverbs and parables of the rabbis, see Craig A.Evans, Jesus and His Contemporaries, AGJU 25 (Leiden:

Brill, 1995), pp. 251-97. For a convenient presentation of the parallels between Jesus and the Buddha, see Marcus Borg, Jesus and Buddha (Berkeley, Calif.: Ulysses Press, 1997).
През последните години може би едно от най-силните предложения, направени от способни учени е

твърдението, че Исус е бил циник. Този начин на обяснение беше възприет от някои от членовете на  Jesus
Seminar.  В популярната си книга за  историческия Исус,  Джон Доминик Кросан твърди,  че Исус  е бил
„селски юдейски циник“ и че Исус и неговите последователи са били „хипита в златния век на юпитата.“ (ON

JESUS AS JEWISH CYNIC: See John Dominic Crossan, The  Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperCollins, 1991), p. 421.).
Въпреки, че в някои места книгата на Кросан е полезна и понякога проницателна, твърдението, че Исус е
бил циник е погрешно и подвеждащо. Отчитайки популярността на книгата на Кросан и подкрепата на
твърденията  чу,  че  Исус  е  бил  циник  от  някои  други  учени,  ние  ще  разгледаме  по-подробно  това
доказателство.

Гръко-римски писатели за Исус
Корнилий Тацит (56-118 г.) е бил губернатор на Азия (112-113), приятел на Плиний Младши и автор

на Летописи и Истории. Само част от тези книги са запазени. В Летопис 15.44 той предоставя следното
бегло сведение за Исус: „Следователно, за да сложи край на мълвата (че опожаряването на Рим е било
извършено по негова заповед), Нерон посочи (като виновници) и наказа по най-забележителен начин онези
хора, мразени заради тяхната поквара, които тълпата наричаше с името „християни.“ Христос, от
който идваше тяхното име, беше наказан със смъртна присъда по време на управлението на Тиберий, по
заповед на  губернатора Пилат Понтийски. Зловредното суеверие беше временно спряно, само за да се
появи отново още веднъж, не само в Юдея, където възникна това зло, но и в самата столица, където
всички тези ужасни и срамни неща бяха събрани и практикувани.“

В петият том на своята поредица от биографии на 12 поредни римски императори, римският историк
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Светоний споменава за изгонването на юдеите от Рим през 49 г. по време на управлението на Клавдий (виж.
Деян.18:2). В описанието си той споменава за един „Христос“: „(Клавдий) изгони юдеите от Рим, които,
подстрекавани от Христос, постоянно създаваха смутове.“

Плиний Младши (61-113 г), който през 111-113 е бил губернатор на Витиния в Мала Азия (Коментар:

Област, намираща се на черноморското крайбрежие на днешна Турция и Грузия. Д.Пр.) писал писмо до император Траян в
което искал съвет как да се справя с християните. Следният интересен откъс е открит в неговите Писма, том
10, писмо № 96: „Те (християните) ме увериха, че заключението за тяхната грешка се състои във факта,
че те редовно се събират в определен ден преди разсъмване. Те пеели химн на възхвала на Христос, когото
считали, че е бог и обвързвали себе си с клетва да не извършват никакво престъпление, да се въздържат
от извършването на кражба, грабеж, прелюбодеяние, измяна на вярата и кражба на чужда собственост,
която им е поверена. След това те имали обичай да се разотиват и после да се събират отново, за да
участват в ядене, което е обикновено и невинно.“

Според Келсус, гръцкият философ и критик на ранното християнство от 2-я век (който е цитиран от
Ориген  по  следния  начин):  „Исус  спазвал  всички  юдейски  обичаи  и  даже  участвал  в  техните
жертвоприношения. (Contra Celsum 2.6). Той израснал тайно и се подвизавал като работник в Египет, а
след като придобил някои магьоснически сили, той се върнал оттам, и разчитайки на тези сили, сам дал
на себе си титлата Бог. (Contra Celsum 1.38)“

Луциян  от  Самоса  (115-200)  споменава  за  Исус.  В  „Passing  of  Peregrinus  11“  той  казва:
„Християните...го  почитаха като бог,  считаха,  че  той е  законодател и  със  сигурност го считаха за
защитник,  малко по-нископоставен от бога,  на когото те все още се покланят, човекът, който беше
разпънат на кръста в Палестина, защото той въведе в света този нов култ.“

Няколко години след като през 72 г.  Рим завладял Комагена  (Коментар:  Област в долния южен край на

съвременна  Турция.  Д.Пр.)  и  нейната столица Самосата,  Мара бар Серапион, докато бил в затвора,  написал
писмо до своя син Серапион, в което казал: „Защото каква полза имаха атиняните чрез убийството на
Сократ, която да компенсира това, което те получиха в глада и епидемията? Или хората от остров
Самос, чрез изгарянето на Питагор, защото само за един час целият им остров беше покрит с пясък?
Или юдеите чрез смъртта на техния мъдър цар, защото от този момент царството им беше отнето?
Бог справедливо отмъсти заради тези трима мъдри мъже: атиняните умираха от глад; жителите на
Самос бяха завладени от морето; юдеите бяха унищожени и прогонени от тяхната територия и живеят
в пълно разпиляване по света. А Сократ не е умрял; той живее в учението на Платон. Питагор не е умрял;
той живее в статуята на Хера. Не е умрял и мъдрият цар; той живее в учението, което е дал.“ 

Кои са били древните циници, в какво са вярвали те и кака са живеели?
Цинизмът е бил основан от Диоген (412-321 пр.н.е.) Прякорът „циник“ произлиза от гръцката дума,

която означава „приличащ на бога.“ Циниците получили този съмнителен прякор, заради тяхната дразнеща
занемарена външност.  За тях привлекателният външен вид не е означавал нищо. И, подобно на кучета,
циниците публично се изхождали по малка и голяма нужда. Да, те могат да бъдат доста противни.

Древните юдейски автори за Исус
За служението на Исус в Талмуда пише: „Исус имал 5 ученици: Матей, Никей, Незер, Бум и Тода (b.

Sanhedrin 107b). Исус практикувал магьосничество и отклонил Израел от правия път (b. Sanhedrin 43a). 
За учението на Исус: Той (съдия) им каза: „Погледнах в края на книгата, в която е написано: „Аз не

съм дошъл да отменя Закона на Моисей и не съм дошъл да добавя към Закона на Моисей (виж Мат.5:17), а е
писано: „Където има син, дъщерята не наследява нищо.“ Тя му каза: „Нека твоята светлина свети като
лампа“ (виж Мат.5:16).  Рави Гамалаил й каза: „Дойде магарето, ритна лампата и я събори.“ (b. Shabbat
116b).

За разпъването на Исус на кръста: „В навечерието на Пасха те провесиха Исус Назарянина. И дойде
един глашатай пред него и  в  продължение на  40 дни казваше:  „Той ще бъде  убит с камъни,  защото
практикува магьосничество, съблазнява и отклонява Израел от правия път. Нека всеки, който знае нещо в
негова подкрепа да дойде и да говори в негова защита.“ Но, тъй като не намериха нищо в негова подкрепа,
те го провесиха в навечерието на Пасха. (b. Sanhedrin 43a).

За възкресението на Исус: „Тогава той отиде и съживи Исус чрез магьосничество.“(b. Gittin 57a, ms.
M)

За изцелението в името на Исус: „Веднъж се случи, че бен Дама, син на сестрата на рави Исмаил
беше ухапан от змия; и Яков (Джеймс?), роднина на Кефар Секаниа, дойде при него да го излекува в името
на Исус бен Пантера. Но рави Исмаил не му позволи. (t. Hullin 2.22)

t. = Tosefta – Христоматия съставена от юдейският устен закон на евреите във Вавилон от 2-я век.
b. = Babylonian Talmud – Вавилонския Талмуд.
Циниците обикновено носели наметало, просешка торба и тояга, и ходели боси. В едно писмо до
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баща си, Диоген казва: „Не се тревожи, тате, аз съм наричан куче (циник = куче) и нося нося двойно грубо
наметало, през рамото си нося просешка торба и имам тояга в ръката си.“

Този начин на обличане окуражил няколко учени да видят достатъчно съвпадения между Христос и
циниците. В края на краищата, както твърдят те, Исус дал на учениците си подобни указания: 

 наредил им да не вземат със себе си нищо за тяхното пътуване, освен една тояга; те не трябвало да
носят хляб, нито торба, нито пари в поясите си, а да са обути в сандали и да не обличат две дрехи.
(Марк 6:8-9).

 „Не вземайте нито златна, нито сребърна, нито медна монета в пояса си, нито торба за вашето
пътуване, нито две дрехи, нито сандали, нито тояга; защото работникът заслужава прехраната
си.“ (Мат.10:9-10 – мой превод).

 „Не вземайте нищо за вашето пътуване – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари, нито да
имате две дрехи“ (Лука 9:3 – мой превод).

 „Не носете нито кесия, нито торба, нито сандали и не поздравявайте никой на пътя“ (Лука 10:4 –
мой превод).

Дали указанията на Исус са били в съответствие с начинът на обличане на циниците? Очевидно не.
Всъщност, указанията на Исус не са в хармония с начинът на обличане и с поведението на циниците; тези
указания имат точно обратния смисъл. Точно самите неща, които Исус казал на учениците си да не вземат
със себе си (никаква торба, никаква дреха, нито даже тояга, както се казва в текстовете в Матей и Лука) са
характерни отличителни белези за истинският циник, както е написал един наблюдател от късния период на
античността: „Това, което е характерно за циника е неговата торба, неговата тояга и неговата голяма уста.“
(ON THE DRESS AND BEHAVIOR OF CYNICS: See the comments in ancient writers, such as Epictetus 3.22.50; cf. Lucian Peregrinus 15; Diogenes Laertius Lines of Eminent

Philosophers  6.13;  Ps.-Diogenes  30.3.  The  quotation  is  from  Epictetus).  Няма  никаква  прилика  между  указанията  на  Исус  към
учениците му и начинът на обличането и поведението на циниците.

Единствената прилика се състои в това, че Исус е дал указания на учениците си как да се облекат и
какво да вземат със себе си за пътуването си. Единственото конкретно съвпадение е указанието да носят
тояга (както е казано в Марк, а в другите евангелия даже и това не е казано). Но носенето на тояга едва ли е
отличителна черта за циниците.  Точно обратното, в юдейския смисъл на тази дума тоягата е жезъл и има
продължителна и отличаваща се асоциация с патриарси като Яков и Юда (виж Бит.32:10; 38:18), и великият
законодател Моисей и неговият брат Аарон (виж Изх.474; 7:9). Нещо повече, жезълът е и символ на царска
власт, обозначаващ в текстовете това, което в по-късното обяснение придобива месианско и апокалиптично
значение (например Бит.49:10; Ис.11:4; Йез.19:14).

Гностични автори за Исус
За  проявленията  на  Исус:  „Исус  ги  взе  всичките  мълчешком,  защото  той  не  им  се  разкри  такъв

(какъвто) беше, а им се разкри по начин, който те щяха да бъдат способни да го разберат, че той им разкрива
себе си. Той разкрил себе си пред всички тях. Той разкрил себе си през великите като велик. Той разкрил
себе си пред малките като малък. Той разкрил себе си пред ангелите като ангел и пред хората – като човек.“
(Евангелието на Филип 57.28-58.2 [NHC 2.3]).

“[И аз се изплаших и ето аз] видях в светлината [младеж който стоеше] край мен. Когато погледнах
[към него, той стана] като старец. И той [промени] външния си вид [отново], и стана като слуга.“ (Тайната
книга на Йоан 2.1-5 [NHC 2.1])

„Често пъти той не се появяваше пред учениците си такъв какъвто е, а се намираше между тях в
образа на дете.“ (Евангелие на Юда 33.19-21).

„Исус каза на учениците си: „Сравнете ме с някой и ми кажете на кого приличам аз.“ Симон Петър му
каза“ „Ти си като праведен ангел.“ Матей му каза: „Ти си като мъдър философ.“ Тома му каза: „Учителю,
устата ми е изцяло неспособна да каже на кого приличаш ти“ (Евангелие на Тома 13, 34.30-35.4 [NHC 2.2]).

„За силата на тайното учение на Исус: „И той взе [Тома] и се оттеглиха и му каза три неща. Когато
Тома се върна при другарите си, те го попитаха: „Какво ти каза Исус?“ Тома им каза: „Ако ви кажа едно от
нещата, които той ми каза, вие ще вземете камъни и ще ги хвърлите срещу мен [и] от камъните ще излезе
огън и ще ви изгори“ (Евангелие на Тома 13, 35.7-14 [NHC 2.2])

„Духовете на [учениците] не се осмеляваха да стоят пред [него],  освен Юда Искариотски. Той беше
способен да  стои пред него,  но той не можеше да го  гледа  в  очите  и  обръщаше настрана  лицето си.“
(Евангелие на Юда 35.7-13)(Преводи: James M.Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library (Leiden: Brill, 1977); Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor

Wurst, The Gospel of Judas (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006).
Освен по начинът на обличане, някои учени твърдят, че гледната точка на Исус към света е цинична.

Вместо да бъде обсебен от материализма и суетата, циникът живее просто и почтено пред Бога. Според
един древен автор, „крайната цел на философията на циника е...щастието, но това е щастие, което се състои
в живеене в хармония с природата.“ (0N THE CYNIC LIVING ACCORDING TO NATURE: See Julian Orations 6.193D.) 
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Живеенето в хармония с природата освен това означава да се отнасяме към другите хора като равни
на нас. Няколко учени очевидно считат, че това повече или по-малко се приравнява с онова, което Исус е
поучавал. В какво се състои това твърдение? Ето някои учения, които понякога са цитирани в подкрепа на
това твърдение:

„И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито
предат; но ви казвам, дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях. Но ако Бог така
облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас,
маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте: „Какво ще ядем?“,  или: „Какво ще пием?“, или
„Какво ще облечем?“ Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се
нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата праведност, и всичко това
ще ви се прибави.“ (Мат. 6:28-33).

„Да възлюбиш ближния си като себе си“ (Марк 12:31; виж Лев. 19:18).
„Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец ще прости на вас.

Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите
прегрешения“ (Мат.6:14-15).

На външен вид, в някои места, учението на Исус е сравнимо с учението на циника. Но учението на
Исус се  различава  в  други значими неща.  Например,  Исус не е  учил учениците си да  се  стремят към
щастието и да живеят в хармония с природата.  Той ги е учил, че самата природа разкрива важни неща за
Бога – че Той е любов, доброта и щедрост. Исус е приканвал учениците си да имат вяра и да живеят в
светлината на Божията доброта и грижа. Но на първо място ученикът трябва да търси Божието царство (или
управление) и праведността. Тогава всичко друго ще си отиде на мястото. Когато бъдат разбрани основните
ценности, тогава огромните различия между Исус и циника не могат да останат незабелязани.

Освен това, циниците са известни с присмиването им над социалните обичаи и етикет, като например
ходенето по голяма и малка нужда и правенето на секс на публично място. ('ON CYNIC CRUDENESS: See Cicero De officiis

1.128; Diogenes Laertius  Lives of Eminent Philosophers 6.69; Epictetus Discourses 2.20.10: Cynics "eat and drink and copulate and defecate and snore.") Циниците
могат  да  бъдат  противни  и  невъзпитани.  Всъщност,  един  от  тях  е  бил  запомнен  с  това,  че  постоянно
повтарял: „Какво ме интересува, от кой край излиза звука?“('FOR THE QUOTATION ON WHICH END THE NOISE COMES FROM: See

Seneca Moral Epistles 91.19.)
Просто няма никакво съвпадение между този начин на мислене и учението и начинът на живот на

Исус и на неговите ученици.
„Циник“ ли е Исус?
Исус каза на учениците си: „Не вземайте нито златна, нито сребърна, нито медна монета в пояса

си,  нито торба за вашето пътуване,  нито две дрехи,  нито сандали,  нито тояга.“ (Мат.10:9-10 – мой
превод).

Гръцкият философ на цинизма Крейтс (365-285 г. пр.н.е) казвал на учениците си: „Философията на
цинизма е създадена от Диоген. Циникът е човек, който живее трудно според тази философия и да бъдеш
циник, означава да вървиш по прекия път, като изпълняваш тази философия. Следователно, това означава да
не се страхуваш, че ще бъдеш наричан циник и поради това да се въздържаш да носи наметало и торба,
които са оръжията на боговете. Защото тези две неща веднага разкриват тези хора,  които са уважавани
заради техния характер.“ (Послания на циниците 16)

Диоген до Антипетер (Коментар: Антипетер – македонски генерал и държавник (400-319 г. пр.н.е.) Д.Пр.): „Чувам,
че ти казваш, че аз не правя нищо необичайно, облечен в двойно грубо наметало и носейки торба.  (Cynic
Epistles 15).

Диоген до Анахилаус: „За скиптър аз имам моята тояга, а за мантия – моето двойно грубо наметало, а
моята кожена торба е моят щит. (Cynic Epistles 19) (For full texts of these epistles, see Abraham J.Malherbe, The Cynic Epistles, SBLSBS 12

(Missoula, Mont.: Scholars Press, 1977).
Исус  наистина  критикувал  някои  от  съвременниците  си  за  тяхната  религиозност,  лицемерие  и

посредствена злонамереност към бедните и незначителните хора: 
„И така, когато даваш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите в синагогите и

по улиците, за да бъдат хвалени от хората“ (Мат.6:2).
„И когато се молите, не трябва да сте като лицемерите; защото те обичат да стават и да се

молят в синагогите и на ъглите на улиците, за да могат да бъдат виждани от хората“ (Мат.6:5 – мой
превод).

„А когато постите, не изглеждайте унили като лицемерите; защото те помрачават лицата си, с
цел постенето им да може да бъде видяно от хората“ (Мат. 6:16 – мой превод).

„Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото вие давате десятък от джоджена, копъра и
кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността; тези
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(неща) трябва да правите, без да пренебрегвате другите“ (Мат.6.23:23 – мой превод).
„Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото строите гробниците на пророците и украсявате

паметниците  на  праведните,  казвайки:  „Ако  бяхме  живели  в  дните  на  бащите  си,  ние  нямаше  да
съучастваме с тях в проливането на кръвта на пророците“ (Мат. 23:29-30 – мой превод).

„Вие изоставяте Божията заповед и се държите здраво за традицията на хората“ (Марк 7:8).
Разбира  се,  цялата  тази  критика  би  могла  да  бъде  изречена  и  от  циника.  Но  тя  е  само  една  от

отличителните черти от учението на Исус. Исус е критикувал някои от своите критици, но той не е бил груб,
нито е твърдял, че религиозната вяра е безсмислена. В това се състои очевидната различие между гледната
точка към света на Исус и гледната точка на циника. Циниците отхвърляли категорично религията, защото
според тях боговете са се отнасяли безразлично към хората и към света, а за разлика от тях,  А Исус е
призовавал последователите си да вярват в Бога, защото Той забелязва и е дълбоко загрижен. Наистина,
някои от твърденията на Исус, които разгледахме, продължават за да гарантират, че „твоят Отец, който
вижда в тайно, ще те възнагради“ (Мат.6:6, 18 – мой превод). Съобразно с това, Исус призовава учениците
си да се молят: „вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате“ (Мат.6:8). А това не
е учението на циниците.

Нещо повече, Исус е провъзгласявал Божието управление и е призовавал учениците си да гледат към
Бога за избавление. Исус е копнеел за изкуплението на своите хора и е вярвал силно, че Богът на Израел ще
изпълни  пророчествата  и  обещанията  от  миналото.  Тези  надежди  и  вярвания  не  са  в  хармония  с
идеологията на цинизма. (FOR A COLLECTION OF PARALLELS BETWEEN JESUS AND CYNICS: See F Gerald Downing, Christ and the Cynics, JSOT Manuals

4(Sheffield: JSOT Press, 1988).
Юдейски обичаи и чувствителности
Животът в гръко-римският свят по времето на Исус не е бил лесен за юдеите, които били решени да

живеят според юдейския закон и според юдейските обичаи. Разбираемо е, че много хора, особено онези,
които са живеели извън земята на Израел, са правели компромиси и са се приспособявали към не-юдейски
обичаи. Но е имало и много хора, които не са правели това. 

За юдеите, които искали да запазят  своята етика и своята религиозна идентичност, е било важно да
спазват законите и обичаите за подготвяне на храната, за спазването на съботния ден и на другите свети
дни, и нещата, свързани с личната чистота. Това означавало да не ядат свинско и други меса, които не са
били правилно подготвени,  да не работят в  съботен ден и да избягват дейности и места,  които са със
съмнителен  морал.  Силно  вярващите  юдеи  избягвали  публичните  бани,  публичните  домове,  театрите,
езическите капища и храмове и проститутките, които понякога били част от тези заведения. Юдейските
градове обикновено не изграждали такива сгради и не позволявали такива дейности. Разбира се, колкото по-
малък бил процентът на юдейското население, толкова по-слабо било влиянието на юдеите и толкова по-
вероятно било някоя от тези сгради или всяка от тях да съществува в даден град.

В земята на Израел тези чувствителности били още по-силни.. Не само в юдейските градове и села
нямало такива сгради и дейности, но имало и опити да се избягва или поне да се ограничават капаните на
езичеството, включително употребата на монети с образа на Цезаря и на легендите, описващи Цезар като
„бог“ или като „син на бог“ и поставянето на статуи на идоли на гръко-римските божества. Вярващите юдеи
не само искали да избягват  личната  си нечистота  –  те  били загрижени и за  чистотата на  самата  земя .
Присъствието на такива езически неща щели да замърсят земята им.

Разбира се, в границите на земята на Израел, източно от реката Йордан имало няколко не-еврейски
градове  (като  Гераса  и  Циторолис,  част  от  областта,  наричана  Декаролис  =  Десетоградие),  където
юдейските обичаи не се спазвали.

Поради това аз съм напълно неубеден от тезата, че Исус е циник. И аз не съм сам; повечето учени,
които са загрижени за образа на историческия Исус, също считат, че тази теза е неоснователна. (FOR STUDIES BY
SCHOLARS WHO FIND THE CYNIC HYPOTHESIS UNCONVINCING: See David E. Aune, "Jesus and Cynics in FirstCentury Palestine: Some Critical Considerations," in Hillel
and Jesus, ed. James H.Charlesworth and Loren L.Johns (Minneapolis: Fortress, 1997), pp. 176-92 ; Hans Dieter Betz, "Jesus and the Cynics: Survey and Analysis of a Hypothesis,"
JR 74 (1994): 453-75; Christopher M.Tuckett, "A Cynic Q?," Bib 70 (1989): 349-76; Christopher M.Tuckett, Q and the History of Early Christianity (Edinburgh: T & T Clark,

1996), pp. 368- 91 ; Ben Witherington III, Jesus the Sage (Minneapolis: Fortress, 1994), pp. 123-43.) Това не трябва да е изненадващо, като се има
предвид доказателствата, които цитирах. 

Тогава защо някои учени сравняват Исус с циника? Това е добър въпрос.
Археологично доказателство
Сравнението с мисленето на циника е било окуражавано отчасти от многобройните подобия, повечето

от които са общи и отразяват мъдростта и социалната критика в света на Източното Средиземноморие в
края  на  античността.  Но  аз  вярвам,  че  главна  подбуда  за  изследването на  модела  на  циника  дойде  от
археологичните открития през 1970-те и 1980-те. 

Накратко казано, тези открития се състоят от две части: Първо, археологията показва колко широко
разпространен е бил гръцкия език по времето и мястото, когато и където е живял Исус. Второ, тя показва
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доколко урбанизирани са били в гръко-римски стил някои части от Галилея, също по времето на Исус.
Както се оказва, Галилея е била много по-интегрирана в по-голямата Римска империя, отколкото се считаше
в миналото. Галилея, Самария и Юдея не са били изолирани от останалия свят.

От  тези  две  открития  някои  учени загатват  за  наличието  на  гръко-римска  философия  в  Галилея.
Тяхната логика е следната: Там, където са съществували центрове, изградени в гръко-римски стил и където
се е говорел гръцки език, от това следвало, че там е имало гръко-римски философи и философии. А това
означава, разбира се, че е имало и циници. И тогава, когато беше разкопан Сепфорис, който се намирал на
разстояние само 6 км от Назарет и се установило, че там главната улица е била павирана и е имало няколко
големи сгради в гръко-римски стил, след това се стигнало до заключението, че в този град би трябвало да е
имало  и  циници.  А  ако  в  Сепфорис  е  имало  циници,  тогава  със  сигурност  младите  юдеи,  като  Исус,
живеещи в близките села като Назарет трябва да са попаднали под влиянието на тези скитащи философи.
Всичко  това  изглежда  логично,  нали?  Но  дали  тук  не  липсва  нещо?  Страхувам  се,  че  тук  се  крие
доказателството.

Защо не трябва да си мислим, че циниците са скитали около Сепфорис? Впечатляващите открития в
Галилея и по-точно, в Сепфорис, принудиха тълкувателите на Новия Завет за оценят отново няколко неща.
Едно от тях е следното: вече не е разумно да считаме, че Исус е израсъл в селска изолация, както се считаше
доскоро. Исус е израсъл в село, което се е намирало в непосредствена близост до голям градски център,
част от който е била разположена на един хълм и жителите на Назарет можели да я виждат. Самият Исус
веднъж казал: „Град, поставен на хълм, не може да бъде скрит“ (Мат.5:14 – мой превод).

Нещо повече, огромен брои гръцки надписи както и гръцка литература, открити в района на Мъртво
море, е отвел много учени до заключението, че много юдеи в Галилея са говорели гръцки. Това не означава,
че гръцкият е бил техният пръв език; арамейският е бил техният пръв език. Но това означава, че гръцкият
език е бил говорен по времето и мястото, където е живял Исус. (А няколко учени считат, че самият Исус е
говорил гръцки език.)

Но фактът, че много евреи в Галилея са говорели гръцки и че в Галилея е имало гръцки центрове, като
Сепфорис близо до Назарет и Тибериас край Галилейското море, само на няколко километра от Капернаум,
не означава, че юдеите са били отстъпчиви към своята историческа вяра и че са били готови да възприемат
гръцката философия, независимо от това дали е философията на цинизма или някаква друга философия  .  
Съвременната история на юдеите твърди точно обратното.

Трябва да си припомним, че 1,5 века преди раждането на Исус юдеите, водени от Юда Макавей и
неговите братя, водили тежка война против Антиохий  IV  и гърците,  с цел да запазят юдейската вяра и
юдейския  начин на  живот.  Няма никакво съмнение,  че  юдеите  в  Галилея  по времето на  Исус  са  били
повлиявани от гръцкото мислене и обичаи до някаква степен, но не и до степента те да приемат идеологии,
които са в сериозен конфликт с юдейската вяра.

И точно това показва археологическото доказателство. Следователно, доколко гръцки е бил Сепфорис,
градът, който е бил близо до селото Назарет, по времето на Исус? 

Това е важен въпрос. Много от археологическите разкопки през 1970-те и 1980-те разкрили прекрасни
сгради.  Освен  павирани  улици  с  колонади  и  с  големи  сгради,  бил  разкопан  и  един  публичен  театър.
Въпреки, че е обект на спорове, може би първата фаза на изграждането на този театър е била през 20-те
години от новата ера, а последвалото разширение и обновление е станало по-късно през 1-я век. Но тъкмо
следващите  археологични разкрития  през  1990-те,  които включваха  разкриването на  градското бунище,
доведоха до заключението, че по времето на Исус, Сепфорис е бил изцяло юдейски град.

Обикновено археолозите са способни да определят датата на различните слоеве на древните градове.
Можем да оприличим древния град като торта, съставена от много слоеве. Горният слой е най-скорошният.
Най-долният слой е най-древният. Следователно, колкото по-дълбоко копаят археолозите, толкова по-стари
предмети откриват. 

Археолозите и учените обикновено предполагат, че повечето неща, които са съществували преди 70-
те г. н.е. вероятно са приложими за разбирането на света, в който е живял Исус, а повечето от нещата, които
са съществували след  70-те г. н.е. обикновено не са приложими за разбирането на  света, в който е живял
Исус. Следователно, преди да си съставим заключение за това, какво може да ни каже този град за Исус и за
света в който е живял, е важно да се датират останките от Сепфорис, които са съществували преди 70-те г.
н.е. 

Юдейската борба за запазване на вярата
Поради различни причини Антиохий    IV,    гръцкият управник на империята,  която владеела Израел  

през  2-я  век пр.Хр.,  се  опитал да обяви за  незаконна юдейската религия.  Той забранил обрязването на
мъжете, забранил притежаването и изработването на копия от Закона на Моисей и задължавал юдеите да
ядат свинско и да се покланят пред гръцките богове. Антиохий даже се нарекъл с името „Епифанес,“ което
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означава, че той е телесното превъплъщение на бог. Юдеите, които се противопоставили на заповедта на
Антиохий, страдали мъчително. Една от книгите на Апокрифните книги от Стария Завет – 2Макавейска –
предоставя нагледно описание на изтезанието, на което е бил подложен вярващият юдейски старейшина
Елиезер, една юдейска майка и нейните седем синове.

„Елиезер,  един  от високопоставените  книжниците,  мъж  в  напреднала  възраст и  с  благородна
осанка, насила бил принуждаван да си отвори устата, за да яде свинско месо. Но той, предпочитайки
славна  смърт пред  опозорен  живот,  доброволно  се  предал  да  бъде  мъчен  и  изплювал  месото,  както
трябваше да правят мъжете, които имаха смелостта да отказват нещата, които не са им по вкуса,
даже ако заради това щяха да заплатят с естествената си любов към живота“ (2Мак.6:18-20 – мой
превод).

„Случи се също, че седем синове и тяхната майка бяха арестувани и бяха принуждавани от царя,
заплашвайки ги, че ще бъдат измъчвани с бичове и жили, да ядат непозволеното свинско месо. Един от
тях,  действащ като техен говорител, казал: „Какво искаш да ни питаш и какво искаш да научиш от нас?
Ние сме готови по-скоро да умрем, отколкото да нарушим законите на бащите ни .“ (2Мак.7:1-2 – мой
превод).

По  времето  на  Исус  и  неговите  ученици  тези  хора,  които  понякога  са  наричани  „Макавейските
мъчениците,“  били  възприемани  като  герои  на  вярата.  Те  дали  пример,  който  всички  вярващи  юдеи
трябвало да бъдат  готови да последват.

Археолозите,  изследващи земята  на  Израел,  могат  да  намерят  пласта  на  70-те  г.н.е.  в  тортата  на
разкопките поради опустошението, което последвало въстанието на юдеите против Рим през 66-70 г. Много
градове  и  села  били  частично  или  напълно  унищожени.  Повредените  или  разрушени  сгради  често  се
превръщали във фундамент, върху който били изграждани нови сгради. 

Археолозите в Сепфорис намерили пласта на 70-те г.н.е. и градското бунище. Бунището е огромна
находка, защото боклука разкрива много неща за хората, които са живели по онова време, особено когато
ние искаме да научим дали юдеите, които са живели в този град, са живели според юдейските закони и
обичаи. Това, което открили археолозите, предоставя нова информация.

Сред намерените кости от животни, датирани от периода  преди 70 г.н.е.  археолозите не намерили
нито една свинска кост, което е трудно да бъде обяснено, ако си представим присъствието на значителен
брои нееврейско население в Сепфорис. ("ON THE LACK OF PIG BONES IN PRE-A.D. 70 SEPPHORIS: According  to Old Testament law, pigs are

unclean animals that are not to be eaten by Jews.)
В рязък контраст с тази находка,  след  70 г.н.е (т.е. след унищожаването на Йерусалим от римската

армия  и  започналото  повторно изграждане  на  Израел)  и  след  значителното увеличение  на  броя  на  не-
юдейското население, свинските кости достигат до 30% от намерените животински кости. Това подсказва,
че преди въстанието на юдеите, жителите на Сепфорис са били юдеи и са спазвали юдейските закони и
обичаи. Чак след въстанието тази подкрепа на юдейския закон започнала да намалява. Това означава, че по
времето на Исус (едно поколение или малко повече преди въстанието), е съществувало малобройно или
изобщо е липсвало не-юдейско население  в  Сепфорис.  А това  означава,  че  там не  е  имало и  никакви
циници. 

Но има и още доказателства, които подкрепят това заключение. Досега са разкопани повече от 100
каменни съдове, датирани от преди 70 г.н.е, които отново насочват, че жителите на Сепфорис са били евреи,
които  са  се  грижели  за  ритуалната  си  чистота  (това  е  така,  защото  каменните  съдове,  за  разлика  от
керамичните,  не могат лесно да станат нечисти  )   Езичниците обикновено не се затруднявали да купуват
скъпите, тежки и трудни за пренасяне каменни съдове. За езичниците керамичните съдове за съхраняване
на вода за пиене и за готвене са били напълно приемливи. Големият брой каменни съдове, намерени в
Сепфорис,  е съответствал с липсата на свински кости.  Което означавало,  че хората,  които са живели в
Сепфорис преди 70 г.н.е са били юдеи и те са спазвали юдейските закони и обичаи. Съвместимо с грижата
за лична чистота е било и наличието в Сепфорис на много басейни за ритуално измиване.

Нещо  повече,  датирани  от  този  ранен  период  били  намерени  парченца  от  юдейска  керамика  и
парченца от няколко свещници за 7 свещи.

Но има и още едно доказателство. Върху монетите, произвеждани в Сепфорис в периода  преди 70
г.н.е.  нямало  изображения  на  римския  император  или  на  езически  божества  (каквито  обичайно  били
намирани върху монетите на други места в римската империя от този период). За сравнение, през 2-я век
(дълго след потушаването на юдейското въстание и започналата промяна на народността на населението, в
Сепфорис започнали да произвеждат монети с образите на император Траян (98-117) и на Антониус Пиос
(138-161),  на  гръцката  богинята  на  просперитета  Тайки  и  на  Капитолийската  троица  (Коментар:

Капитолийската  троица  - Юпитер,  жена  му  Юнона  и  тяхната  дъщеря  Минерва.  Д.Пр.)  Всъщност,  по  време  на
управлението на император Антониус Пиос, Сепфорис бил преименуван на Диоцезарея в чест на Зевс (Дио)



57

и на римския император (Цезар).
Противоположността в археологическите находките в Сепфорис
Преди 70 г.н.е.
Били намерени парчета от каменни басейни, в които човек можел да се потапя. Не били намерени

свински кости. Не били намерени монети с образа на Цезар, на езически богове или образите на езически
сгради.

След 70 г.н.е.
Били намерени: свински кости; монети с образа на Цезар и на езически идоли; мозайки изобразяващи

езически теми.
Това, което не е било намерено в Сепфорис от периода преди 70 г.н.е е също толкова важно както е и

това,  което е било намерено.  Разкопките не са открили нито една сграда,  която да е типична за гръко-
римския град (като езически храмове, гимназиум, театър, светилище и статуи – всяко от тези неща е било
обида  за  юдейската  чувствителност.)  Едно  от  обясненията  за  това  е,  че  вярващите  юдеи  не  са  били
привърженици  на  мултикултурализма.  Чак  в  периода  след  70  г.н.е.  езическото  изкуство  и  архитектура
започнали да се появяват (във формата на красивата мозайка, изобразяваща езически теми, открита в една
къща.)  Всички тези доказателства водят до твърдото заключение, че по времето на Исус, Сепфорис е бил
изцяло юдейски град. (ON THE JEWISH CHARACTER OF GALILEE AND SEPPHORIS IN THE TIME OF JESUS: See James F Strange, "First Century Galilee
from Archaeology and from the Texts," in Archaeology and the Galilee, ed. Douglas R.Edwards and C.Thomas McCollough (Atlanta: Scholars Press, 1997), pp. 39-48; Mark
A.Chancey,  The Myth of a Gentile Galilee, SNTSMS 118 (Cambridge: Cambridge University Press,  2002); Mark A.Chancey,  Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus,

SNTSMS 134 (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).)
Няма никакво основание който и да е да счита, че е можело да има циници, които са се скитали по

улиците на Сепфорис, пред погледа до еврейските младежи от близкото село Назарет.
Придържането  към  еврейските  закони и  обичаи  може  да  бъде  видяно навсякъде  в  Галилея;  това

придържане  не  се  е  ограничавало  само  до  Сепфорис.  В  цяла  Галилея  разпределението  на  еврейска  и
нееврейска керамика потвърждава това заключение. Езичниците купували еврейска керамика, а евреите в
Галилея не купували и не използвали керамика, произведена от неевреи. 

Това е така, защото неевреите нямали хигиенни правила за използването на керамичните изделия; те с
готовност купували керамика, произведена както от неевреи, така и от евреи. А юдеите не постъпвали така.
От гледна точка на юдеите, керамиката била податлива на нечистота, поради което юдеите купували само
керамични изделия, които били произведени от юдеи и никога - от неевреи. 

Поради това, юдейска керамика, датирана преди 70-та г.н.е. се намирала както в юдейските, така и в
не-юдейските райони в Галилея, но не-юдейска керамика е намирана само в не-юдейските райони. Тези
образци на разпределение силно подсказват,  че  евреите в  Галилея са  били стриктни при спазването на
еврейските закони за чистотата.

Имало ли е циници в Галилея по времето на Исус?
Няма  нито  едно доказателство,  нито писмено,  нито  археологично,  за  присъствието  даже  на  един

циник в Галилея по времето на Исус.  Имало е един човек,  роден в Галилея,  който след като напуснал
Галилея, станал циник, но не е бил циник, докато е живял в Галилея. Така че даже този човек не се счита, че
е циник, който е живял в Галилея по времето на Исус. Цинизмът процъфтял в един по-ранен период, но за
сега ние знаем, че той никога не е оказал влияние в Израел.

Ние разполагаме само с няколко източници, които свидетелстват за древните циници. Повечето от
информацията,  с която разполагаме са вторични, идеализирани портрети на учението на циниците и на
тяхното поведение. В повечето случаите тези портрети са ни дадени от по-късно появилите се стоици, като
например Епиктет.  Тези стоици обожавали някои аспекти от учението на циниците,  въпреки че  самите
стоици не искали да приемат неговия суров и труден стил на живот.

Тъй като повечето от информацията за циниците идва от тези вторични или третични идеализирани
портрети, ние всъщност не сме в състояние да направим внимателно и точно сравнение на тяхното учение с
учението на Исус  от Назарет.   За  съжаление,  някои учени вземат  и избират  някои от  предполагаемите
прилики,  (които  в  много  случаи  вероятно  отразяват  мисленето  на  стоиците,  а  не  на  циниците),  като
преувеличават подобията и омаловажават различията.

Нещо повече, деянията на юдеите в този район също не подкрепят тълкуванията за влиянието на
циниците или на апологетите на влиянието на гръцката култура след Александър Македонски. Въстанието
след смъртта на Ирод Велики (4 г.пр.Хр.), отстраняването на Ирод Архелаус и установяването на директно
римско управление на Израел (Коментар: Ирод Архелаус е син на Ирод Велики, който се възцарил след смъртта на баща си

и  царувал  над половината от царството на  баща си до 6  г.н.е.,  когато било  отстранен  от престола.  Д.Пр.) и бунтът в
Йерусалим,  който  провокирал  великото  въстание  (66-70  г.н.е.)  свидетелстват  за  дълбокото  юдейско
негодувание от езическото присъствие в Израел изобщо, включително и в Галилея. (0N JEWISH REVOLTS AND ZEAL FOR
THE JEWISH LAW AND WAY OF LIFE: See Martin Hengel, The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 A.D.(Edinburgh: T
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& T Clark, 1989).
Някои от видните водачи в тези различни юдейски въстания били от Галилея. Тези доказателства –

археологични,  литературни и исторически – показват,  че въпреки гръко-римското присъствието в някои
места, юдеите в Галилея съзнателно и понякога бурно, се опитвали да запазват религиозната си идентичност
и териториални граници. Нещо повече,  няма нито едно археологично или литературно доказателство за
присъствието на някой циник в Галилея в първата половина на 1-я век от н.е. Няма нито едно доказателство.

Действията,  извършени  от  някои  еврейски  личности  показват  степента  на  привързаност  към
Израелското  библейско  наследство  и  към  бъдещото  изкупление.  Това  се  вижда  в  дейността  на  Йоан
Кръстител, който призовавал сънародниците си да бъдат кръстени  в реката Йордан. (Марк 1:2-8).  Тази
дейност, както и позоваването на „тези камъни“ (Мат.3:9; Лука 3:8) може да е била част от темата за Исус
Навин, който предвиждал повторното завладяване на Обещаната Земя (виж Ис. Нав 4:3, 20:21).

По подобен начин по-късно ние научаваме за Теодас (Тевда), който призовал бедните да вземат това,
което притежават и да се присъединят към него при реката Йордан, чийто води щели да се разделят при
заповедта на пророка (виж Деян. 5:36), както и безименният евреин от Египет, който събрал праведните на
Планината  на  маслините,  от  където  те  можели  да  наблюдават  срутването  на  стените  на  Йерусалим
(Деян.21:38). Писанията, написани след като римляните завладели Палестина, като например подценените
Псалми на Соломон (особено гл.17-18), мечтаят за прогонването на езичниците от земята на Израел и за
очистването  на  земята.  Тези  библейски  идеи  и  образци,  придружени  от  призивите  за  обновление,
свидетелстват за силното желание на част от юдеите да почистят и да възстановят тяхната свещена земя.
Тъкмо в тази изцяло юдейска среда е израсъл Исус и по-късно е ръководил служението си.

Вземайки предвид доказателството, че Галилея по времето на Исус е била населена с евреи, които
били привързани към тяхното библейско наследство и вземайки предвид пълната липса на доказателство за
каквото и да е присъствие на циници в съседния Сепфорис или където и да е в Галилея, идеята, че Исус е
бил един скитащ циник е абсурдна. Учението на Исус е приличало много повече на учението на равините и
обществото в Кумран.

Исус и законът на Моисей
Почитта на Исус към закона на Моисей е видима в неговото обобщение на най-великата заповед

(Втор.6:4-5)  и  на  въпроса  коя  е  първата  заповед  (Лев.19:18)  Исус  отговорил:  „Първата  е,  Слушай,  о,
Израелю: Господ, нашият Бог е единствен Господ; и ти трябва да обичаш Господ, твоя Бог с цялото си
сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила.“ А втората заповед е следната: „Ти трябва
да обичаш ближния си като себе си.“ Няма друга заповед,  по-голяма от тези“ (Марк 12:29-31 – мой
превод). Исус оправдава своята гледна точка за съботния ден, като се позовава на онова, което направил
Давид (Марк 2:23-28; виж 1Ц.21:1-6). Неговата оценка: „Съботата е направена за хората, а не хората - за
съботата“ (Марк 2:27 – мой превод) е много сходна с по-ранното обяснение на Моисей: „И вие трябва да
спазвате Съботата,  защото тя е  свята за вас“ (Изх.31:14 – мой превод).  Това  означава:  Съботата е
поверена на вас;  а не вие сте поверени на Съботата. (ON THE SABBATH IN THE TEACHING OF THE RABBIS: See J.Z.Lauterbach, Mekilta

de-Rabbi Ishmael (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1933), 3:198.).
Освен това Исус уважавал извънредно много храма и олтара. Той учи учениците си: „И така, ако

принасяш дара си на олтара и там си спомниш, че твоят брат има нещо против теб, остави дара си пред
олтара и иди; първо се примири с брат си и тогава ела, и принеси дара си“ (Мат.5:23-24).

Тук учението на Исус е напълно в хармония с гледната точка на великите пророци на Израел (напр.
Йер.7:21-26; Ос.6:6; Амос 5:21-24; Мих.6:6-8). Неговият по-стар юдейски съвременник Фило също е казал
нещо подобно: „Защото, ако поклонникът е без чувство за милост или справедливост, жертвоприношенията
не са жертвоприношения, осветеното жертвоприношение е осквернено...Но, ако той е чист в сърцето и е
справедлив, жертвоприношението стои уверено.“(On the Life of Moses 2.107-108). Еврейският мъдрец от 2-я
век Йешуа бен Сира дава подобен съвет: „Не предлагай подкуп (на Бога), защото той няма да го приеме;  и
не  вярвай  в  неправедно  жертвоприношение;  защото  Господ  е  съдията  и  в  него  няма  никаква
несправедливост“(Sirach 35:12). Това, което виждаме тук е, че във важните неща учението на Исус приема
за даденост валидността на Закона на Моисей и всъщност се съгласява с най-добрите схващания за закона,
предлагани от еврейските учители. Исус цени Закона, позовава се на Писанието, за да подкрепи своите
гледни  точки  и  своето  високо  мнение  за  самия  храм,  което  обяснява  защо  той  жестоко  критикува
управляващите свещеници (Марк 11:15-18).

Точно толкова впечатляващи са и съдържателните прилики със „Свитъците от Мъртво море“, чиито
съставители и автори са били есени, една група, която  фанатично се борела за запазване на  юдейската вяра
и на юдейският начин на живот. Стриктната гледна точка на Исус за брака и за развода е в близко сходство с
гледната точка на есените. Неговото позоваване на думи и изрази от Исая в отговор на  намиращият се в
затвора и задаващ въпрос Йоан Кръстител (Мат. 11:2-6; Лука 7:18-23) съвпадат по забележителен начин с
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един месиански свитък от Qumran (that  is,  4Q521).  Поредицата от блаженствата на Исус намира своето
формално сходство с думите и изразите в един от свитъците (that is, 4Q525). Използваната от Исус „Притча
за безплодното лозе“ на Исая (Ис.5:1-7), когато разказва своята притча за порочните арендатори на Божието
лозе (Марк 12:1-12), е в съгласие и с текста в друг свитък (that is, 4Q500). 

Наистина,  за  някои  от  ученията,  на  които  Исус  се  противопоставя,  се  споменава  в  свитъците
(например,  за  вярването,  че  бедността,  осакатяването  и  болестта  се  дължат  на  грях  или  са  белег  на
божествено осъждане, или че грешниците трябва да бъдат отбягвани). 

Освен това можем да имаме смътни алюзии с Макавейските мъченици, които са пожертвали живота
си за вярата на Израел. Предупреждавайки учениците си да избягват да обиждат и оскърбяват хората, и да
стават причина братята и сестрите им да се препъват, Исус дава ужасни примери: 

„И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за теб да влезеш в живота недъгав, отколкото
да имаш две ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън. И ако кракът ти те съблазни, отсечи го; по-
добре е за теб да влезеш в живота куц, отколкото да имаш два крака и да бъдеш хвърлен в ада. И ако
окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за теб да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото
да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла“ (Марк 9: 43,45,47).

Коментаторите подозират, че Исус може би е имал предвид страховитите наранявания, на които са
били подложени Макавейските мъченици, които отказали да ядат свинско месо и да нарушат Законът на
Моисей (например, служител на царя „заповяда да бъде отрязан езика на техният говорител, скалпирали
го, отрязали главата му и му отсекли ръцете и краката (2Макавейска 7:41); „даже ако извадят очите ти“
(4Макавейска 5:301). Изискването на Исус към учениците си, че ако някой иска да бъде негов ученик, той
/тя  трябва „да вдигне кръста си“ (Марк 8:34),  представлява собствена версия на Исус на страховитите
последствия, с които ще се срещнат верните му последователи, осъвременена в светлината на римските
методи по неговото време.

Впечатляващо и даже завладяващо е доказателството, че Исус се е чувствал като у дома си в юдейския
свят, който е приемал сериозно учението и историите в Писанието (което ние обикновено наричаме Стария
Завет).  Няма  нито едно нещо,  което  да  ни убеди да  гледаме на  учението на  Исус  като  приличащо на
учението на циниците. В началото на 1-я век от н.е. в Галилея не е имало никакво присъствие на циници.
Исус е израсъл в Назарет, село в което е имало малка синагога. Точно в контекста на синагогата в Назарет и
в контекста на неговото семейство и на старейшините в селото е било отгледано Исусовото разбиране за
живота и за вярата, а не в контекста на някакъв въображаем учител-циник в близкия град Сепфорис.

Възприемането на контекста правилно е жизнено важно за разбирането на Исус.  Ако го поставим в
погрешен контекст, това неизбежно ще ни отведе до деформиран портрет.

Някои учени, обаче, предпочитат да няма никакъв контекст. Ще разгледаме този проблем в гл. 6.

Глава 6

Скелетни изказвания, които са лишени от техния контекст

Максими без контекст
Друга чудата процедура на някои учени – и отново трябва да спомена изтъкнати членове на  Jesus

Seminar – е склонността да изваждат думите на Исус от контекста на разказа, предоставен от авторите на
Евангелията  в  Новия  Завет. Тези  учени  ни  казват,  че  контекстите,  намиращи  се  в  самите  Евангелия,
отразяват  християнските вярвания и интереси,  а  не актуалните контексти на историческия Исус.  Какво
означава това?

Когато оценяват въпроса за автентичността (т.е. дали Исус наистина е казал това, или то е казано от
някой  друг),  учените  често  правят  разлика  между  думите  на  Исус  преди  Великден от  изказванията  и
ученията, които възникват сред неговите последователи след Великден.

Съобразно  с  това,  учените  говорят  за  изказвания  на  Исус  от  една  страна  и  за  изказвания  и
формулировки  на  християните  от  друга  страна.  (И  тук  учените  обикновено  говорят  така,  все  едно  че
християните са съществували само след Великден и Петдесятница, а не и преди това.)

Някои учени считат, че ако има непрекъснатост между нещо, което е приписвано на Исус и онова, в
което ранната църква вярвала и подчертавала, тогава думите, които са приписвани, че са казани от Исус,
може би не са казани от него, а от ранната църква. В основата на този начин на мислене е така нареченият
критерий за несходството. Този начин на мислене често седи зад склонността да лишаваме изказванията от
описанието на ситуациите и контекстите, описани в Евангелията в Новия Завет, в който тези изказвания са
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направени. В гл.2 аз оспорих тази неправилна употреба на  критерият за несходството. 
В тази глава ще се противопоставя на един от злочестите резултати от неправилната употреба на

критерият за несходството - на склонността да се омаловажават историческите и тълкувателни контексти, в
които са направени изказванията на Исус, така както са описани в Евангелията в Новия Завет.

Основният проблем
Проблемът с този подход е, че по този начин Исус се превръща, образно казано, в някаква говореща

глава, в мъдрец, който използва ясен и почти лишен от чувства език. Исус започва да звучи като философ,
който говори баналности и всеизвестни максими. Защитниците на този подход ни казват, че ситуациите, в
които са направени описаните в Евангелията изказвания на Исус, са измислени, вторични и подвеждащи.
Казват ни,  че ние всъщност не знаем какви са били истинските контексти.  И добавят,  че  в най-добрия
случай ние можем да правим само експертни предположения.

Учените-скептици са бързи в правенето на експертни предположения. Въпреки, че са изминали почти
2000 години, тези учени по някакъв начин считат, че те са в състояние да определят кои са оригиналните
контексти,  които  не  са  описани  в  Евангелията,  но  подхождат  на  портрета  на  Исус,  който  тези  учени
представят на публиката.  (OR EXAMPLES OF WORK IN WHICH THE GOSPEL CONTEXTS OF THE SAYINGS OF JESUS ARE DISCOUNTED: See John
Dominic Crossan, In Fragments: The Aphorisms of Jesus (San Francisco: Harper & Row, 1983) ; John Dominic Crossan, In Parables: The Challenge of the Historical Jesus (New
York: Harper & Row, 1973) ; and, representative of the work of the Jesus Seminar, Robert W Funk and Roy W Hoover, eds., The Fine Gospels: The Search for the Authentic Words of

Jesus (Sonoma,Calif.: Polebridge, 1993).
Крайният резултат е, че изказванията на Исус губят онзи античен контекст и се превръщат в ефектни

скелетни изказвания - изказвания, върху които учените могат да добавят всякакво подобие на Исус, което те
искат да изфабрикуват. Когато са лишени от своя контекст, изказванията могат практически да означават
всяко нещо, което тълкувателят иска да направи от тях. (ON THE ASSUMPTION THAT THE SAYINGS OF JESUS MEAN MANY THINGS:
Some scholars speak of the polyvalent (or multimeanings) dimension of Jesus' sayings. This, they say, is actually a good thing. There was no single, original meaning but an almost
unlimited  range  of  meanings.  What  we  have  here  is  modem (or,  better,  postmodern)  theory,  not  the  reality  of  teaching  and  communication  in  the  world  of  Jesus  and  his

contemporaries.).
Трябва  да  бъде  признато,  че  много,  ако  не  и  повечето  от  изказванията,  приписвани  на  Исус  в

Евангелията в Новия Завет, са лишени от специфичен контекст, т.е. на нас не ни е казано точно къде е бил
Исус или на какъв етап от неговото служение нещо е било казано или направено.  Нещо повече,  някои
изказвания се появяват в повече от един контекст.  Например, притчата за изгубената овца се появява в
Мат.18:12-14 и в Лука 15:3.  Тези две  версии на притчата  не са  еднакви,  както и контекстите им не са
еднакви. Но разликата между тези две версии не се ограничава само до формата и контекстите. В контекста
на Матей притчата изяснява учението на Исус за важността на всеки човек, даже на онези хора, които са се
отдалечили от Исус. В контекста на Лука притчата учи точно на същото нещо, но този път тя е насочена към
книжниците и фарисеите, докато в Матей притчата е насочена към 12-те ученици. Но поуката и в двете
Евангелия е в основата си една и съща: Бог желае възстановяването на изгубените хора.

Различието в контекста е видимо и във вариантите на Господната молитва в Евангелията (Мат.6:9-13;
Лука 11:2-4). В Матей молитвата се появява в средата на Проповедта на планината (Мат. 5-7), а в Лука тази
молитва  не се  появява в  същата  Проповед (Лука 6:20-49),  а  близо до началото на централната част  от
Евангелието (Лука 10-18). Съдържанието на молитвата също не е едно и също, като версията в Матей е
малко по-разширена. Въпреки това, и в двете форми и контексти, молитвата е предназначена за учениците и
тя ги учи на едни и същи истини за Бога и за неговата воля.

Самата централна част от Евангелието на Лука е доста инструктивна. Когато разгледаме един след
друг пасажите в тази част – от г.10 до гл. 18, ние забелязваме, че съвпаденията в събитията с Евангелието на
Матей са многобройни, а съвпаденията на събитията с Евангелието на Марк (които са редки), се случват в
различна последователност вътре в описанието. Това показва, че евангелистите Матей и Лука (а може би и
Марк) са поставили в контекст и в последователност историите и ученията на Исус, които те са наследили. 

Но  този  факт  не  означава,  че  те  са  направили  това  обвързване  на  събитията  с  контекста  им  по
фалшиви или подвеждащи начини. Склонен съм да мисля, че хората, които Исус е обучавал, които на свой
ред са обучавали други хора, са имали по-добро усещане за оригиналния контекст и смисъл на изказванията
на  Исус,  отколкото  много  съвременни  учени.  Даже  ако  много  изказвания  са  лишени  от  специфичен
контекст, всички изказвания се намират в един общ контекст и са вътре в потока на разказа. И отново ще
кажа: това е важен показател, който някои учени изглежда не оценяват достатъчно. 

В  своята  важна  и  влиятелна  книга  за  историческия  Исус,  Е.П.  Сандерс  основателно  критикува
учените, че се фокусират върху изказванията на Исус, но обръщат малко внимание върху основните факти и
резултати от неговия живот и служение. Сандерс започва книгата си с определянето на следните „почти
неоспорими факти“:

 Исус е кръстен от Йоан Кръстител.
 Исус е галелиянин, който е проповядвал и е изцелявал.
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Исус призовал ученици и казал, че те трябва да са 12 на брой.
 Исус ограничил дейността си и е служил само в Израел.
 Исус участвал в спор за храма.
 Исус бил разпънат на кръст извън Йерусалим от римските власти.
 След смъртта на Исус последователите му продължили като едно ясно установено движение.
Поне някои юдеи са преследвали части от новото движение (Гал.1:13,23; Фил.3:6) и изглежда, че

това  преследване  продължило поне  до  времето,  което  е  близо до  края  на  кариерата  на  Павел
(2Кор.11:24; Гал.5:11; 6:12; виж Мат. 23:34, 10:17) (ON THE FACTS OF JESUS' LIFE AND MINISTRY: See E. P Sanders, Jesus and

Judaism (London: SCM Press, 1985). The list of facts is found onp. 11.)
Към тези факти можем да добавим още няколко детайли, за да завършим картината.  Мисля,  че е

много вероятно публиката да е считала, че Исус е пророк (Марк 6:4; Лука 7:16, 39), че той често е говорил
за  Божието  царство  (Марк  1:15;  Лука  6:20),  че  неговия  спор  за  храма  е  включвал  критика  към
управляващите свещеници (Марк 11:15-12:12)  и че  римляните  са  го  разпънали на кръста  като  „цар на
юдеите“ (Марк 15:26).

Ние установяваме, че много от изказванията на Исус са в съответствие с тези исторически елементи,
като често пъти той или е обяснявал тези елементи, или тези елементи са обяснявали самият него. Тези
факти предоставят общ – но важен контекст, в светлината на който трябва да бъде обяснявано учението на
Исус.  Ако  думите  му  бъдат  обяснявани  без  да  се  съобразяваме  с  тези  важни  факти,  които  формират
контекста, тогава обясненията може да бъдат погрешни. И наистина, някои от странните обяснения, които
малцина учени натрапват на изказванията на Исус, изискват тези важни факти и контексти в Евангелията да
бъдат пренебрегнати.

Някои учени не само откъсват  думите на Исус от техния евангелски контекст,  някои учени даже
спорят, че текста на изказванията на Исус не са били точно запомнени (и поради това са грешно записани в
Евангелията.) Тази идея понякога изниква от съмнителните предположения, че това, което е било написано
в Евангелията е в голямо противоречие с онова, което Исус е поучавал и после е било предавано устно от
един ученик на друг ученик и от една група вярващи на друга група вярващи, преди най-накрая да бъде
записано,  нещо  много  подобно  да  съвременната  детска  игра,  наречена  „телефон.“  Но  има  ли  някакво
доказателство за това? 

Други изследователи на историята на юдейското учение и познание по времето на Исус стигат до
обратното заключение. Биргер Гехардсон, изтъкнат шведски изследовател на Исус и Евангелията е показал,
че древните равинските учители са очаквали учениците им да запомнят наизуст и да предават точно и вярно
това,  на което са били научени. Той стигнал до заключението,  че това е валидно и за  Исус и неговите
ученици: Исус учел учениците си, а учениците му учели другите хора, които идвали след тях. Това, което е
било научено би могло да бъде приспособявано и даже разширявано,  но не и изопачавано. Поради това
Гехардсон вярва, че има забележителна приемственост между устното учение на Исус и написаните по-
късно Евангелия.

Шемариаху Талмон, изследовател на юдейската древност,  стигнал до същото заключение, относно
основополагащият учител на Qumran sect и последвалите по-късно писмени записи на неговото учение (т.е.
- Свитъците от Мъртво море). Талмон установил, че „доказателството на Qumran не подкрепя твърдението
на съвременните теории за Новия Завет за устното предание,  според което устното и написаното слово
взаимно си противоречат и взаимно едно друго се изключват.“ Откритията на Тамлон са съвместими с това,
което се знае за юдейските учители и за техните методи за обучение. (0N THE FAITHFUL PRESERVATION OF JESUS' TEACHING
IN THE EARLY CHURCH: See  especially  Birger  Gerhardsson's  works:  Memory and Manuscript:  Oral  Tradition  and Written  Transmission  in  Rabbinic  Judaism and Early
Christianity, Biblical Resource Series (1961 ; reprint, Grand Rapids: Eerdmans, 1998); "Narrative Meshalim in the Synoptic Gospels," NTS 34 (1988): 339-63; "If We Do Not Cut
the Parables Out of Their Frames," NTS 37 (1991): 321-35; "Illuminating the Kingdom: Narrative Meshalim in the Synoptic Gospels," in Jesus and the Oral Gospel Tradition,
JSNTSup 64, ed. Henry Wansbrough (Sheffield: JSOT Press, 1991), pp. 266-309 ; and Rainer Riesner, "Jesus as Preacher and Teacher," in Jesus and the Oral Gospel Tradition, ed.
Henry Wansbrough (Sheffield: JSOT Press, 1991), pp. 185-210. See also Shemaryahu Talmon, "Oral Tradition and Written Transmission, or the Heard and the Seen Word in Judaism
of the Second Temple Period," in Jesus and the Oral Gospel Tradition, ed. Henry Wansbrough (Sheffield: JSOT Press, 1991), pp. 121-58, with quotation from p. 158. The quoted
phrase, "contradictory and mutually exclusive," comes from Werner Kelber, in his The Oral and Written Gospel (Philadelphia: Fortress, 1983). There are many problems with
Kelber's understanding of orality See Larry W Hurtado, "Greco-Roman Textuality and the Gospel of Mark: A Critical Assessment of Werner Kelber's The Oral and the Written

Gospel," BBR 7(1997): 91-106.)
Характерен пример
Някои  изказвания  на  Исус  наистина  имат  характерни  контексти  и  тези  контексти  са  важни  за

разбирането  на  смисъла  на  изказванията.  Може  би  класическият  пример  за  това  е  притчата  за
злонамерените  арендатори  на  лозето.  Някои  учени  просто  отказват  да  разгледат  тази  притча  в  нейния
Евангелски контекст. Те обичат да я обелят от контекста й, да я поставят в други, предполагаеми контексти
и тогава да  разсъждават какво може да е бил оригиналният й смисъл. Необузданите и разклоняващи се
тълкувания са почти комични.  Притчата за злонамерените арендатори на лозето е важна, защото в нея се
говори за син, който е отхвърлен и убит. Дали Исус е говорел за Себе си? И ако е така, какво загатва тя за
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разбирането на Исус за самия Себе си? Дали той е загатвал, че той е синът на собственика на лозето, т.е., че
Той е Божият Син? Следователно, тази притча потенциално има важен принос за Христологията. 

Ако  притчата  бъде  разгледана  в  нейния  Евангелски  контекст,  тогава  на  тези  въпроси  ще  бъде
отговорено утвърдително. Да, Исус загатва, че той е синът на собственика на лозето, който е отхвърлен  и
убит  от  арендаторите.  Като  имаме  предвид  символизма  на  притчата  –  че  Израел  е  лозето,  че  Бог  е
собственикът на лозето, а управляващите свещеници са арендаторите, които отказват да се подчинят на
волята на собственика, Исус загатва, че той не е просто още един пратеник, който е изпратен при Израел от
Бога, а е Божият Син, когото израелските религиозни лидери са възнамерявали да убият. 

Нека да изследваме тази  притча и тогава да видим различните предложения, направени от някои
учени, които се опитват да обяснят притчата, без да се позовават на Евангелския контекст. Ние ще видим, че
тези опити са както неуспешни, така и ненужни. За сравнение, претеглете доказателството, което силно
подкрепя тълкуванието на притчата, когато се вземе предвид контекста, който Евангелията в Новия Завет ни
дават.

Текстът на притчата за злонамерените арендатори на лозето е следният:
„И той започна да им говори с притчи: „Един човек насади лозе; направи ограда около него; издълба

в скалата винарска преса и построи кула (Ис.5:1-2) и го даде под наем на арендатори-земеделци и замина.“
И изпрати при арендаторите-земеделци в подходящото време един слуга, за да получи от земеделците
част от плода на лозето. А те го хванаха, биха го и го отпратиха с празни ръце. И той пак изпрати при
тях друг слуга; а те го удариха по главата и го опозориха. Така той изпрати друг слуга; а те убиха него и
много други, някои от които биха, други убиха. Той имаше още един, възлюбен син. Последен изпрати него
при тях, мислейки: „Те ще почетат моя син.“ Но тези арендатори си казаха: „Този е наследникът; хайде,
нека да го убием и наследството ще бъде наше.“ И те го хванаха, убиха го и го изхвърлиха вън от лозето.
(Следователно),  какво ще направи собственикът на лозето? Той ще дойде и ще погуби арендаторите, и
ще даде лозето на други. Не сте ли чели това писание: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана
глава  на  ъгъла.  От Господа  е  това  и  чудно  ли  е  в  нашите  очи?“  (Пс.118:22-23). А  те  искаха  да  го
арестуват, но се страхуваха от тълпата, защото знаеха, че той за тях беше казал тази притча. И го
оставиха и си отидоха“ (Марк 12:1-12 – превод на автора).

За тези учени, които отхвърлят контекста на Евангелието, заключителната част  от Пс.118:22-23 и
началните думи и фрази, взети от Ис.5:1-2, оригиналният смисъл на притчата за злонамерените арендатори
на лозето се оказва неуловим.  Удивителен е диапазонът на предложените тълкувания, направени от тези
учени.

Започвам  с  предположенията,  които  Чарлз  Карлстон  прави  тълкуванията  си  на  притчите  в
Евангелията на Матей, Марк и Лука.  Карлстон се съмнява, че притчата за злонамерените арендатори на
лозето  наистина  е  разказана  от  Исус  и  не  вярва,  че  контекстът  в  евангелието  на  Марк  е  верен  на
първоначалното  намерение  и  смисъл  на  притчата  (който  и  да  я  е  създал).  След  като  е  отхвърлил
автентичността на притчата и след като е отхвърлил нейния контекст, който тя има в Евангелията в Новия
Завет, Карлстон не е сигурен какъв е оригиналният й смисъл. Той прави 3 предположения. (ON THE PROPOSAL THAT
THE PARABLE OF THE WICKED VINEYARD TENANTS DOES NOT DERIVE FROM JESUS AND THAT ITS CONTEXT IN MARK 12 IS NOT ORIGINAL:  See Charles

E.Carlston, The Parables of the Triple Tradition (Philadelphia: Fortress, 1975), pp. 178-90.). И трите са предимно догадки.
Първото му предложено обяснение е: „Това може да означава, че Бог ще обърне гръб на юдеите, които

са убили неговия Син и наследник...и ще се обърне към други, които са по-достойни за Божието лозе, т.е.
към онези, които вярват в евангелието.“ Но дали това тълкувание е вярно? Ако това е смисълът на притчата,
тогава какво би означавало за ранната църква „лозето“ в притчата? Дали това са хората на Израел? Дали е
земята на Израел? Карлстон говори, че Бог  „ще обърне гръб на юдеите, които са убили неговия Син и
наследник.“ Но самите евреи (или Израел) съставляват „лозето.“  Тогава как може Бог да обърне гръб на
евреите и после да даде евреите на други хора, които са по-достойни? А ако си обясняваме смисъла на
притчата в Евангелския контекст, на този въпрос може лесно да бъде отговорено. Тези, които са убили синът
са хората, които се грижат за лозето.  Т.е. религиозните лидери на Израел са негодниците. Бог ще вземе
лозето (Израел) от тях и ще го даде на други (такива като учениците на Исус и праведните хора в Израел).

Нека да разгледаме второто предложено тълкувание на Карлстон: „Притчата би могла да загатва, че
Исус е имал предвидил, че Бог ще обърне гръб на евреите и ще се обърне с лице към езичниците.“ Но и това
тълкувание също има проблем. Как езичниците (т.е.  към неевреите) влизат в картината? Злонамерените
арендатори ще бъдат погубени и лозето ще бъде дадено на други арендатори, т.е.  на други религиозни
лидери.  Отново  най-доброто  обяснение  на  притчата  се  появява  от  нейния  Евангелски  контекст.  Исус
заплашва  аристократичните  свещеници.  Те  са  в  опасност  да  бъдат  премахнати  и  заменени  от  други
(еврейски) религиозни лидери, които ще се грижат за лозето (Израел) по начинът, по който трябва да се
грижат.

А ето и третото предложено тълкувание на Карлстон: „Накрая, притчата би могла да бъде разбирано,
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че  тя  отразява  един  постоянен принцип  на  божествената  икономика:  точно  така,  както Бог  е  загърбил
евреите и се е обърнал към езичниците, по същият начин той ще загърбва онези, които не „произвеждат
плод“  и  ще се  обръща към тези,  които произвеждат плод.“  Това  трето предложение  е  само малко по-
убеждаващо, отколкото първите две. Втората половина от тълкуванието е правилна: Бог ще обърне гръб на
тези хора, които не произвеждат „плод.“ Според контекста на притчата на Евангелието в Новия Завет, Бог
обръща гръб на „зидарите,“ т.е. обръща гръб на юдейските религиозни власти. На тяхното място той ще
назначи „други“ (еврейски религиозни) власти, за да се грижат за лозето. Но първата половина на третото
тълкувание страда от същата зла съдба като първите две тълкувания. Бог не е обърнал гръб на лозето, а но
онези, които се грижат за него.

Основният  проблем  и  на  трите  предложени  тълкувания  е  в  приемането,  че  въпреки  че  ранните
християни са били веща в създаването на притчата, те са били недодялани в ясното показване на нейния
смисъл.  След  като  ранната  църква  е  била  достатъчно  веща  в  разбирането  на  Писанията,  за  да  избере
подходящото пророческо свидетелство (т.е. Ис.5:1-7) за да установи кой е „лозето“ и да създаде алегория,
която да обобщи историята на Божията спасителна работа в историята на Израел – история, която включва
навика на Израел да отхвърля пророците и накрая да отхвърли и Божият Син – тогава дали е правдоподобно
да мислим, че ранната църква е забравила заради какво стои лозето? Човек не може да има и едното и
другото. Наистина не е правдоподобно ранните християни да измислят притча, която се опитва да изясни
мястото на църквата в Божият план (да стигне дотам, да предложи, че поради упоритото отхвърляне на
пророците и на Божия Син, Бог е отхвърлил Израел),  но после погрешно представя притчата по такъв
начин, че да изглежда, че в нея се говори за хората, които се грижат за лозето.

Всички опити да се обяснява притчата като творение не на Исус,  а на църквата,  катастрофират в
скалата на основната нишка на историята – фокусът не е определянето на лозето, т.е. Израел, и това е ясно
по презумпция и остава постоянно –  фокусът е в конфликтът между тези,  които се грижат за лозето и
собственикът  на  лозето,  когото  арендаторите  не  почитат  и  на  чиято  воля  не  се  подчиняват.  Това  е
единственото приемливо обяснение на притчата и това е смисълът, който се съдържа в нейния контекст в
Евангелията в Новия Завет.

За щастие, повечето тълкуватели днес приемат притчата като автентична. Но някои от тях все още
отхвърлят контекста на притчата в Евангелията в Новия Завет, включително и позоваванията на Ис. 5:1-7 и
заключителния цитат от Пс.118:22-23. Но тези тълкуватели се натъкват на същите тълкувателни трудности,
които поразяват  тълкувателните  предложения  на  Карлстон.  Нека  накратко  да  разгледаме някои  от  тези
опити.

Бернард  Брандон  Скот  казва:  „Тъй  като  няма  никакви  предоставени  подръчни  модели  за
идентифициране  и  няма  никакви  ясни  метафорични  препратки,  на  публиката  е  оставена  в  несигурна
позиция: В интригата на притчата царството пропада и наследството е съмнително“  (ON  THE  CLAIM  THAT THE
PARABLE OF THE WICKED VINEYARD TENANTS PROVIDES NO IDENTIFICATION: See Bernard Brandon Scott, Hear Then the Parable (Minneapolis: Fortress, 1989), pp.

252-53.).  Това  предложение  е  необикновено,  защото  то  противоречи  както  на  контекста,  така  и  на
съдържанието  на  притчата.  Скот  казва,  че  няма  „никакви  предоставени  подръчни  модели  за  за
идентифициране.“  Но,  разбира  се,  такива  модели  има:  най-общо  казано,  такъв  модел  е  библейската
традиция (т.е. историята на страдащите израелски пророци, на упоритата греховност на Израел и т.н.), както
и позоваванията на Ис.5:1-7 по-точно (където Бог е собственикът на лозето, а самото лозе е Израел). Скот
вярва, че притчата оставя своя слушател в несигурна позиция, защото „ царството пропада и наследството е
съмнително.“ няма никакво съмнение относно царството и наследството, ако бъде позволено на цитатът от
Пс.118:22-23 да се превърне в част от самата притча; този цитат е неотменима част от смисъла на притчата.

Други тълкуватели са дали израз на опасенията си относно контекста на тази притча в Евангелията на
Новия Завет. В коментар, фокусиран в социалните теми по времето на Исус, Брюс Мелина и Ричард Рорбоу
се чудят, дали в първоначалния си вид тази притча не е била „предупреждение към земевладелците, които
присвоявали и продавали в чужбина плодът на земята.“ Какво значение би могла вероятно да има такава
притча в контекста на служението на Исус не е ясно, нито пък тези тълкуватели са се осмелили да кажат
някакво мнение. Такова тълкувание не изяснява нищо. (ON THE PROPOSAL THAT THE PARABLE OF THE WICKED VINEYARD TENANTS
IS A WARNING TO LANDOWNERS EXPROPRIATING AND EXPORTING THE PRODUCE OF THE LAND: See Bruce J.Malina and Richard L.Rohrbaugh, Social-Science

Commentary on the Synoptic Gospels (Minneapolis: Fortress, 1992)
Робърт Функ и Рой Хуувър, редактори на книгата „Петте евангелия,“ издадена от Jesus Seminar, един

разноцветно  отпечатан  превод  и  коментари  на  Евангелията,  мислят,  че  притчата  за  злонамерените
арендатори на лозето е запазена в една по-ранна и по-надеждна форма и контекст в Евангелието на Тома.
Съответно, те мислят, че версията на Исус е била една притеснителна и трагична история, но тя е била
казана без конкретно приложение. (ON THE JESUS SEMINAR'S INTERPRETATION OF THE PARABLE OF THE WICKED VINEYARD TENANTS: See

Funk and Hoover,  Five  Gospels,  p.  101.). Наистина ли е така? „Без конкретно приложение“? Точно обратното е вярно –
приложението е много ясно, когато притчата бъде четена в нейния Евангелски контекст.  Тя губи своята
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приложимост  само  когато  тя  бъде  извадена  от  контекста  на  Евангелията  в  Новия  Завет .  Освен  това,
Евангелието на Тома вероятно не е било написано преди 175 г.н.е. Тълкуванието на Jesus Seminar е тъжен
пример на едностранчиво и пристрастно говорене.

Освен това, препоръките на Jesus Seminar  носят печата на една по-рано издадена книга на Джон
Доминик Кросан.  Кросан ни казва,  че  притчата е  „обмислено написана шокираща история за  успешно
убийство.“ (0N THE PARABLE OF THE WICKED VINEYARD TENANTS AS A STORY OF MURDER: See Crossan, Parables, p. 96. In the course of his work on the

parable, Crossan has put forward a number of interpretations. Nothing seems to work.). Но ако е така, с каква цел е написана тази притча?
Кросан  не  е  сигурен.  В  други  изследвания  той  предлага  други  тълкувания.  Изваждайки  притчата  за
злонамерените арендатори на лозето от нейния Евангелски контекст, Кросан, екипът на Jesus Seminar и
други тълкуватели наистина нямат никаква идея какви са оригиналният смисъл, значение и цел на тази
притча.

Въпреки  изглеждащите  неуморни  и  изцяло  безплодни  усилия  на  бъде  намерен  значим  смисъл  в
притчата за злонамерените арендатори на лозето, когато тя е извадена от нейния Евангелски контекст или
когато бъде отречена нейната автентичност, всичко което ни остава, е баналността. Ние или имаме несръчно
залавяне  да  бъде  обяснена  историята  на  християнското  спасение  или  имаме  предупреждение  против
изнасянето в  чужбина на плодът,  произведен от  земята,  или имаме трагедия,  или може би имаме една
шокираща история за успешно убийство. Тези подходи, при които контекста не е взет предвид, ни оставят с
притча, в която няма никаква реална причина да бъде разказвана или да бъде тачена.

По-добре е да спрем дотук и да се заемем по-сериозно с най-ранният контекст, с който разполагаме –
този, който намираме в Евангелията в Новия Завет – а не да се занимаваме със съмнителните контексти,
намиращи се в по-късните източници или във въображенията и предположенията на съвременните учени.

Има и едно друго нещо, което споменахме по-рано, но не го разгледахме подробно. То е свързано с
въпроса, дали наистина Исус е създал притчата. Някои учени считат, че тази притча е толкова крайна, че
даже  се  съмняват  в  нейната  автентичност.  Те  се  оплакват  от  лишеното  от  здрав  разум  поведение  на
действащите лица в притчата. Собственикът на лозето изглежда особено абсурден. Защо изобщо е трябвало
той многократно да изпраща свои слуги? Защо е изпратил „любимият си син“ да бъде изложен на такава
опасност?  Един от тълкувателите възкликва, че собственикът на лозето действа като „пълен идиот.“ Но е
очевидно, че и поведението на самите арендатори едва ли е здравомислещо. Дали те наистина си мислят, че
биха могли да променят условията в договора за аренда, да извършат нападение и убийство и след това да
наследят лозето?

Поради тези неправдоподобности някои учени считат, че притчата е измислена след времето на Исус
или  че  Исус  (или  някой  друг)  е  разказал  притча,  чиято  фабула  първоначално  е  била  по-проста  и  по-
реалистична, но по-късно е била допълнително украсена. В началото тя е имала една единствена и проста
идея, но сега се е превърнала в усложнена алегория, която вече не отразява реалистично условията на живот
в Палестина през 1-я век. Вместо това, според думите на Карлстон, тя е израз на християнската идея за
„благословената идиотщина на милостта,“ ("ON THE "BLESSED IDIOCY OF GRACE": See Carlston, Parables of the Triple Tradition, p. 185.). Но
възражения като тези не успяват да разберат природата на еврейските притчи,  които често изобразяват
действащи лица, поведението на които е абсурдно и правят неща, които нормалните хора не правят. 

Притчата за арендаторите на лозето веднага ни кара да си спомним няколко притчи, създадени от
равини през първите векове на християнската ера. Някои от притчите на равините конкретно оприличават
Израел с  лозе,  понякога всъщност позовавайки се Песента за  лозето на Исая (Ис.5:1-7),  един откъс от
Писанията, върху който Исус изградил своята притча за  злонамерените арендатори на лозето. Забележете
как една от равинските притчи смесва метафорите, като въвежда „пастири.“ По същият начин Исус добавя
доказателствен текст за „зидарите,“ (т.е. Пс. 118:22-23) и по този начин смесва метафорите за земеделците и
за зидарите. Други притчи разказват за гневен цар, който отмъщава на хората, които опетнили лозето му,
както се загатва чрез края на притчата на Исус.

Равински притчи за лозето
Отсъстващи собственици
С какво може да бъде сравнено това? Може да бъде сравнено с  човек,  който живее в  Галилея и

притежава лозе в Юдея и друг човек, който живее в Юдея и притежава лозе в Галилея. ( Midrash Tanhuma B,
Qedoshin 6, приписвана на равин Сивеон бен Халафта)

Отглеждани като лозе
Рави Симеон бен Йохай казал: „Защо Израел е оприличаван с лозе? Както става с лозето: в началото

човек трябва да го прекопае, после да го оплеви, после да постави колове, когато види, че израстват лозите.
После трябва да се върне, за да обере гроздето и да го пресова, за да извлече гроздовия сок от гроздето. Така
е и с Израел – всеки пастир, който ги надзирава, трябва да се грижи за тях (така, както би се грижил за
лозето.) Къде (в Писанията) Израел е бил наричан лозе? В стихът: „Защото лозето на Господа на Силите е
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Израелевият дом, а  младите стръкчета, за които Той с обич се грижи, са хората на Юда“ (Ис.5:7 – мой
превод)( Midrash Mishle за Пр.19:21).

Вандали в лозето
Те са като грабители, които проникнали в лозето на царя и унищожили лозите. Когато царят открил,

че лозето му е унищожено, той се разгневил и внезапно нападнал грабителите, без помощта на нещо или на
някой друг, той ги отсякъл и ги изкоренил така, както те направили с лозето му. (Exodus Rabbah 30.17 – за
Из.21:18)

Преводи
„Отсъстващи собственици.“ - превод на автора
„Отглеждани като лозе.“(Based on Burton L.Visotzky, The Midrash on Proverbs, YJS 27 (New Haven: Yale University Press, 1992), p. 89. "Vineyard

Vandals." Based on Simon M.Lehrman, "Exodus," in Midrash Rabbah, ed. Harry Freedman and Maurice Simon (New York:Soncino, 1983), 3:367.)
Равинската притча за недостойните арендатори използва образът на недисциплинирани и бунтовни

арендатори. Тези недостойни арендатори крадат от лозето и след това са изгонени от лозето,  когато на
собственика на лозето се родил син. В тази притча, както и в други притчи, собственикът на лозето е Бог.
Може би най-удивителната равинска притча – притчата за глупавият цар, приписвана че е създадена от
Галелиянинът Йозе (2-я век пр.Хр.) - описва един забележително глупав и непредпазлив цар, който поверил
синът си на един негодник. Няколко детайли в тази притча имат значение за притчата на Исус, особено с
оглед на въпросите, задавани за автентичността. В притчата на Йозе ние имаме човек, на който изглежда му
липсва здравия разум. Противно на съвета на приятели и съветници, той поверява синът си на мъж, който е
известен като „лошият настойник.“ Но и действията на настойника са също толкова трудни за разбиране. На
нас не ни се казва,  че той е откраднал нещо или имал по някакъв начин изгода от действията си.  Той
унищожил градът на царя, изгорил същата му и убил неговия син.

Какво може би се е надявал да спечели? Дали си е представял, че би могъл да си замине безнаказано
след тези  престъпления?  Всеки слушател на  тази  притча  не  би ли предположил,  че  царят  ще изпрати
войници след настойника и ще го убие? Същите видове въпроси задават критиците против логиката, ако не
и против автентичността на притчата за злите арендатори на лозето в Марк 12 и подобните на нея. Как би
могъл собственикът на  лозето  да  е  толкова  глупав  и  толкова  безразсъден към живота  на  слугите  си  и
особено  –  към  живота  на  неговия  син?  Какво  биха  могли  реално  арендаторите  да  се  надяват,  че  ще
спечелят? Те не са ли знаели, че собственикът има властта и силата да дойде и да ги унищожи? Те наистина
ли са си представяли, че могат да наследят лозето?

Притчата за недостойните арендатори
Притча: Един цар имал нива, която дал под аренда на арендатори. Когато арендаторите започнали да

крадат от плода на нивата, той я отнел от тях и я дал под аренда на децата им. Когато децата започнали да
действат още по-лошо отколкото бащите им, царят я взел от тях и я дал под аренда на внуците. Когато и те
станали  по-лоши от  предшествениците  си,  на  царят  му  се  родил  син.  После  царят  казал  на  внуците:
„Напуснете моята собственост. Вие повече не можете да останете в нея. Върнете ми обратно моя дял, за да
мога да го владея отново. (Sipre Deuteronomy 312 [on Deut 32:9]) Translation based on R.Hammer, Sifre: A Tannaitic Commentary on the Book of Deuteronomy,
YJS 24 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986), p. 318.)

Въпроси  като  тези  не  съставляват  валидни  възражения  против  автентичността  на  притчите,
независимо дали те са на Исус или на равините. Неразбираемата глупост на царя в притчата на Йозе не
трябва да хвърлят сянка на съмнение върху въпроса за нейната автентичност (забележете, че Йозе казва, че
притчата се отнася за Навуходоносор!) Нито пък глупостта на собственика на лозето и на арендаторите на
лозето може да хвърля сянка на съмнение върху автентичността на притчата на Исус. 

Тези притчи наистина провокират задаването на такива въпроси – както от страна на слушателите им
в древността, така и от страна на съвременните й слушатели. Но шокиращите детайли и въпросите които те
задават се предполага, че ще отведат слушателите до схващането и прилагането на урока, заради който тези
притчи са разказвани. 

Нещо повече, всички равински притчи, които бяха споменати тук, са до известна степен алегорични, и
в тях „царят“ или „собственикът“ на нивата или на лозето често пъти е Бог, а нивата или лозето изобразяват
или хората или земята на Израел, а арендаторите са езичниците или други недостойни хора, а „синът“ на
царя или на собственика олицетворява народа на Израел или патриарсите Авраам, Исаак, Яков и др.  Това са
налични образи, извлечени от общото еврейско съкровище на думите и темите.

По същият начин, съдържанието и интригата на притчата за злонамерените арендатори съответстват
вярно на типичните стилове, теми и формати на притчите, намерени в Юдеизма от късната античност. В
притчата  на  Исус  няма  нищо,  което  изисква  от  нас  да  видим  работата  на  по-сетнешната  християнска
алегория,  която  се  опитва  да  й  придаде  нов  облик  и  смисъл.  Точно  обратното,  в  тази  притча  има
представени елементи, които ни говорят против вероятността тя да е продукт на църквата. Например, ако
ранната църква, а не самият Исус е създала тази притча, тогава защо в нея има такава загриженост за това,
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кой притежава или кой управлява лозето? И още нещо, ако ранната църква е съставила тази притча, тогава
защо  в  нея  не  се  споменава  възкресението  на  Исус?  Притчата  завършва  с  убийството  на  синът  на
собственика на лозето и със заплахата за отмъщение. Даже цитатът от Пс.118:22-23 след края на притчата
всъщност не говори за възкресението. Това загатва, че Исус ще бъде реабилитиран (вероятно в смисъла да
стане цар на Израел) но не казва нищо специално за възкресението.

Притчата за глупавия цар
В притчата, така както е разказана от равинът  Галелиянинът Йозе, се разказва за умиращ цар, който

отпътувал за някакъв далечен град,  от другата страна на морето. Когато той щял да повери сина си на
грижата на един лош настойник, приятелите и слугите му казали: „Господарю и царю наш, не поверявай
синът си на този лош настойник.“ Въпреки това царят, пренебрегвайки съвета на приятелите и слугите, и
поверил синът си на лошия настойник. А какво направил настойникът? Той унищожил градът на царя,
изгорил домът му и заклал синът му с меч. След известно време царят се върнал. Когато видял, че градът му
е разрушен и обезлюден, че къщата му е изгоряла и че синът му е убит с меч, той изскубнал косата от
главата  и  от  брадата  си  и  заплакал  горчиво,  казвайки:  „Горко  ми!  Колко  глупав  бях,  колко  неразумно
постъпих в това моето царство, поверявайки синът си на лош настойник!“ (from Seder Elijah Rabbah 28).

Притчата за глупавият цар се опитва да обясни защо Бог (глупавият цар) е поверил своя син (Израел),
градът (Йерусалим) и домът си (храма)  на лошия настойник (Навуходоносор,  царят на Вавилон,  който
унищожил Йерусалим, изгорил храма и убил много израилтяни). (Translation based on William G.Braude and Israel Kapstein, Tanna

Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1981), p. 369.).
Има още нещо за притчата за злонамерените арендатори на лозето: части от нея не са нереални, както

те могат да изглеждат на нас, съвременните хора. Притчата всъщност съответства на реални събития, както
се вижда в историческите сведения, в старите писма и бизнес документите сред папирусовите свитъци,
открити преди един век в пясъците на Египет. 

Бизнес-договорът, който собственика на лозето сключил с арендаторите, съответства на античните
договори за аренда, които са били намерени. Някои свитъци разказват за неуспешни опити да бъдат събрани
дългове, вследствие на което събирачите на дългове – в някои случаи служители на важни хора – били
изхвърляни вън от града.

Разказът на римският държавник Цицерон за  събирането на дълг от видни граждани на Саламис
съобщава за едно драматично историческо събитие (около 50 г.пр. Хр.), в което били наети войници и хора
умряха: „Апиус му даде няколко ескадрони, за да упражни натиск върху хората в Саламис...Аз заповядах на
хората  да  платят  парите...заплаших  ги,  че  ще  ги  принудя“(Ad  Atticum  5.21).  За  същият  случай  се
споменава в следното писмо на Цицерон: „обсадихме Сената в Саламис в собствената им зала, поради което
5 от членовете на сената умряха от глад.“(Ad Atticum 6.1). Войската е била изпратена не срещу селяните и
простолюдието в Саламис, а срещу управителите на града!

Древен договор за аренда
„За първата година рентата е 2/3 от всички плодове и продукти, които растат в лозето; когато

всичкото грозде бъде превърнато във вино и от количеството бъдат извадени удръжките, дължими като
данък на царството, заплатите на арендаторите, разхода за наемането на винарска преса и налог (в
месецът на гроздобера)  от половин мярка за земеделската гилдия,  останалата мъст трябва да бъде
разделена на 3 части, от които Никомашус ще вземе 2 части, а Аполонис – една част. Всеки от тях ще
донесе съдове за себе си и както се изисква за дължимия данък на царството според пропорциите на този
договор и всеки от тях ще занесе сам своите съдове до пресата за вино“.(PRylands 582 [c. 42 B.C.])

Тези действителни епизоди показват притчата на Исус за  злонамерените арендатори е потенциално
отговаряща на  житейската истина.  Но притчите не са  длъжни да изобразяват  живота такъв,  какъвто е.
Притчите често пъти си позволяват преувеличение и описват действащите лица (даже когато те описват
самия  Бог),  че  действат  забележително  доверчиво  и  непредпазливо.  Такъв  е  случаят  и  с  притчата  за
злонамерените арендатори на лозето. Всеки от детайлите е възможен да се случи, но историята като цяло е
крайно неправдоподобна. Целта на преувеличението е да се подчертае престъплението на арендаторите и да
се засили възмущението в слушателите на притчата – на всеки от тях да стане ясно това престъпление.

Злонамерено отношение към събирачите на дългове
„Получих писмото ти, към което ти си прикрепил копие от писмото, написано от Zenon до Jeddous,

в което се казва, ако той не даде парите на Straton, представител на  Zenon, ние ще дадем неговия залог
на  Straton. Случи се, че аз не съм здрав, поради това, че пих едно лекарство, поради това изпратих един
младеж, мой слуга, при Straton и написах писмо до Jeddous. Когато моят слуга и  Straton се върнаха, те
казаха, че  Jeddous не обърнал никакво внимание на моето писмо, а ги нападнал и ги изгонил от селото.
Поради това аз ти пиша.“ (PCairoZenon 59.018 [258 B.C.])

Има много други подробности, които могат да бъдат изследвани. Използването на Ис.5 в началото на
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притчата отразява познание за начинът, по който Исая е разбиран в арамейската общност и в синагогата по
времето на Исус. Същото е валидно и за Пс.118, част от който е цитиран в края на притчата, а други части
са  цитирани,  когато  Исус  влиза  в  Йерусалим  (Марк  11:1-11).  Някои  учени  правилно  разпознават  тук
работата на тълкувателната изтънченост. Много по-правдоподобно е тази основаваща се на арамейския език
тълкувателна  изтънченост  да  е  дело  на  Исус,  а  не  на  по-сетнешната  църква.  Когато  бъде  разбирана
правилно и с пълно отчитане на контекста, всичко в притчата за  злонамерените арендатори на лозето –
включително нейния контекст в Евангелията в Новия Завет – привежда доводи, че тя е казана от Исус, а не е
дело на ранната църква.

Аз разгледах подробно тази притча    не само защото тя е може би най-важната притча, която е казал  
Исус, а защото нейният исторически контекст е най-ясен от всички притчи,  и защото някои учени – по
каквито и да са  причини – искат да извадят тази притча от нейния контекст и после с  въображение и
предположения да намерят нов смисъл за нея. 

Не трябва да процедираме по този начин. Както учените, така и не експертите е по-добре да бъдат
съветвани да четат притчите и изказванията на Исус в техния контекст, намиращ се в Евангелията на Новия
Завет, контексти, които са написани в рамките на едно поколение време (ако не и по-рано) от времето на
самият Исус и неговите първи ученици.

Гл.7 разглежда друга важна тема, свързана с контекста – чудесата, извършени от Исус. Ако тези чудни
дела не бъдат възприемани сериозно, учението на Исус не може да бъде разбрано  правилно.

Глава 7

Омаловажени дела  

Свеж поглед към изцеленията и чудесата на Исус

Една от странните черти на научното изучаване на историческия Исус е пренебрегването на мощната
работа на Исус, въпреки че за щастие изглежда, че през повечето от последните години това се променя.
Защото как наистина можем да се надяваме да разберем кой е бил Исус и каква е била изобщо целта на
неговото служение, ако една от най-отличителните негови черти – извършените от него чудеса – не бъдат
вземани предвид?

Днес  учените  са  по-отворени  към  вземането  предвид  на  чудесата  на  Исус,  защото  те  правилно
осъзнават, че задачата на историка е да опише това, което хората са съобщавали и записали. Не е работа на
историка да се занимава с наука и с обясняване на свръхестествените неща. Иначе казано, достатъчно е, че
историците признават,  че съвременниците на Исус са наблюдавали неща, за  които те  са  вярвали, че са
чудеса;  историците не трябва да се опитват да обясняват точно какво е правил Исус или как го е правил .
Тази промяна на мисленето през последните години е приветствана. ('ON THE SUBJECT OF MIRACLES IN TODAY'S THINKING:

See Colin Brown, Miracles and the Critical Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 1984).
Но все пак, това важно измерение на публичното служение на Исус не е достатъчно оценено и –

особено в публикациите, произлизащи от членовете на  Jesus Seminar – не е правилно свързано с учението и
проповядването на Исус. В публикациите на Jesus Seminar,  Исус е показван твърде много като философ и
лаконичен мъдрец,   а не е показван достатъчно като човек, който е извършил чудеса  .  (ON THE  JESUS SEMINAR'S
ASSESSMENT OF  JESUS'  ACTIVITIES,  INCLUDING  HIS  MIGHTY  DEEDS:  See  Robert  W  Funk,  ed.,  The  Acts  of  Jesus:  What  Did  Jesus  Really  Do?  (San  Francisco:

HarperCollins, 1998). Note the odd assertion on p. 34: "stories in which Jesus is represented as other than a laconic sage are not likely to be historical.")
Е. П. Сандерс правилно предположи, че тълпите са вървели след Исус не толкова, защото той е бил

велик учител, а заради репутацията му на могъщ лечител. Тълпите растели, защото тази репутация е била
добре подхранвана. Един неуспешен лечител би имал трудности да поддържа това ентусиазирано вървене
на хората след него.  (Коментар: Най-важната грижа на болният човек е да оздравее, най-важната грижа на гладният и
жаден човек е да се наяде и да се напие, а чак след това той ще  е способен да слуша каквото и да учение. Такава е човешката
природа и ние трябва да се съобразяваме с нея. Майките, които се грижат за децата си, прекрасно знаят това. Д.Пр.) (0N CROWDS
FOLLOWING JESUS BECAUSE OF HIS MIRACLES OF EXORCISM AND HEALING: See E. P Sanders, Jesus and Judaism (London: SCM Press, 1985), pp. 157-73. There are
aspects of Sanders's discussion with which I disagree. But I think he is basically correct in reasoning as follows: "The more natural [view] seems to be that Jesus found that he could
heal; that he thus attracted crowds and special followers; that he complemented his healing of the needy in Galilee by promising the kingdom to the poor and the outcasts" (p.164).

Sanders  does  not  engage  in  a  philosophical  or  scientific  discussion  of  what  constitutes  "miracles"  or  how  Jesus  performed  them.) Някои от критериите,
използвани за подкрепа на автентичността на изказванията на Исус са приложими и в случаят с чудесата,
извършени от него:

Многократно  свидетелстване  .  Чудесата,  извършени от  Исус  са  описани във  всички  Евангелия  в



68

Новия Завет, включително и в така нареченият документ Q (хипотетичен източник, за който се твърди, че е
използван от Матей и Лука). Свидетелството в Q за чудесата е забележително, защото чудесата не играят
значителна роля в този източник.  Q не само е запазил една история за извършено чудо (Мат 8:5-13 = Лука
7:1-10;  виж Йоан 4:46-54),   Q  съдържа изказвания,  които според повечето от  учените са  оценени като
автентични,  които приемат за даденост чудесата, извършвани от Исус. (ON SAYINGS OF JESUS IN THE Q SOURCE THAT
PRESUPPOSE MIRACLES IN JESUS' MINISTRY: See Mt 11:2-6 = Luke 7:18-23; Mt.10:8 = Lk 10:9; Mt 11:21-23 = Lk 10:13-15; Mt 13:16-17 = Lk 10:23-24; Mt 12:43-45 = Lk

11:24-26.). Някои от тези изказвания на Исус в една или друга форма се появяват и в Марк (напр. Мат.12:27 =
Лука 11:19; виж Марк 3:23) и поради това са истински примери за многократно свидетелстване.

Несходства  . В чудесата, извършени от Исус има отличителни неща, които не са сходни с чудесата,
приписвани,  че  са  извършени  от  различни  тогавашни  заклинатели,  които  прогонвали  зли  духове  и
изцелители, както сред юдеите по времето на Исус, така и сред християните и неевреите, едно или две
поколения  след  него.  Иначе  казано,  ако  описаните  истории  в  Евангелията  в  Новия  Завет  отразяваха
измислени  приказки,  ние  бихме  могли  да  очакваме  те  да  описват  това,  което  хората  обикновено  са
преживели. Но това не е така. Например, за разлика от няколко прочути заклинатели,  които прогонвали зли
духове и изцелители, живели почти по същото време, когато е живял Исус, Исус не се е молил и не е искал
помощ за да извърши изцеление, нито е използвал свои джунджурии за да прогонва нечистите духове.

Притеснения  . Критерият на притеснението се отнася към изказвания или деяния, които не могат
лесно да бъдат обяснени като неавтентични и създадени от ранната църква, просто защото свързани с тях
има неща, които са потенциално притеснителни. Такова притеснително събитие в живота на Исус е било
неговото  кръщаване  от  Йоан  Кръстител.  Йоан  призовавал  хората  на  Израел  да  се  покаят  и  да  бъдат
кръстени.  На какво основание Исус е трябвало да се покае? Според християнската теология, Исус е бил
безгрешен, поради което не е имало нужда той да се покае. А оттук следва, че историята за кръщаването на
Исус е потенциално странна или притеснителна. Със сигурност, ранната църква не би измислила такава
история, ако не е притежавала никакво основание в историческия факт. Следователно, даже най-яростните
критици признават, че историята за кръщаването на Исус е автентична. 

По същият начин протича спорът и в случаите с някои от историите за чудесата. В една от тях на нас
ни е казано, че семейството на Исус се опитало да го въздържи, поради негативните реакции към хората,
които прогонвали зли духове (Марк 3:20-35).  В друг случай на нас ни е казано,  че Исус бил смаян от
липсата на вяра в част от хората в Назарет и поради това той „не можеше да извърши там никакво велико
дело“ (Марк 6:5).

В друга история една нееврейка изглежда, че победила в спор с Исус (Марк 7:24-30).
В още по-друга история изглежда, че Исус е направил два опита за излекуване (Марк 8:22-26). (ON THE

DISTINCTIVENESS OF JESUS' MIRACLES: See Anton Vogtle, "The Miracles of Jesus Against Their Contemporary Background," in Jesus in His Time, ed. Hans Jurgen Schultz

(Philadelphia: Fortress, 1971), pp. 96-105; and Colin Brown, "Synoptic Miracle Stories: A Jewish Religious and Social Setting," Forum 2, no. 4 (1986): 55-76.).
Тези истории не са плод на религиозно въображение. Точно обратното, те са искрено припомняне за

даването и вземането, и за възходите и паденията в служението на Исус, служение, което се отличавало със
спонтанност  и  подходящи  моменти,  а  не  с  хитрина  и  неестественост.  ('FOR  RECENT  STUDIES  THAT  SUPPORT  THE
HISTORICITY OF THE ACCOUNTS OF JESUS' MIRACLES: See David Wenham and Craig Blomberg, eds., The Miracles of Jesus, Gospel Perspectives 6 (Sheffield: JSOT Press,
1986); Graham H.Twelftree, Jesus the Exorcist (1993; reprint, Peabody, Mass.: Hendrickson, 1993); Jesus the Miracle Worker (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1999);

Barry Blackburn, "The Miracles of Jesus," in Studying the Historical Jesus, NTTS 19, ed. Bruce Chilton and Craig A.Evans (Leiden: Brill, 1994), pp. 353-94.)
Има няколко важни неща, които трябва да бъдат казани за чудесата, извършени от Исус. .
Първо, неговите изцеления и прогонването на духовете, което е правил, са били неразделна част от

неговото  обявяване  за  идването  на  Божието  царство  (или  управление).  Чудните  дела  и  обявяването
задължително трябва да вървят заедно  ;    поотделно нито едно от тези две неща не могат да бъдат разбрани  
правилно. 

Второ, както Исус, така и другите са гледали на чудесата като на изпълнение на пророчествата от
Писанията. Неговите чудеса са били в хармония с това, което се очаквало да направи Божият Месия.

Трето, чудесата, извършени от Исус са били разкриващи; те разкривали информация за Исус и за
неговата мисия. Отново ще кажа: да се омаловажават чудесата, означава да пропуснем да видим важни неща
за Исус и за неговата работа.

Четвърто, чудесата, извършени от Исус са били много по-впечатляващи и се различавали от чудесата,
извършвани от други негови съвременници. Излекуванията,  извършвани от Исус не са били просто вид
изцеление, приличащо на изцеленията, извършвани от професионални прогонвачи на зли духове и еврейски
свети хора.

Пето, репутацията на Исус като  лечител и прогонвач на демони била такава, че дълго време след края
на  служението  му,  неговото  име  продължавало  да  бъде  призовавано  както  от  християни,  така  и  от
нехристияни, което свидетелства за трайна репутация и власт.

Ние ще разгледаме всяко едно от тези 5 неща едно по едно.
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Прогонването на зли духове и изцеленията, извършени от Исус
Всички са съгласни, че същината на обявлението на Исус е обявлението за идващото Божие царство и

управление.  Обаче не винаги осъзнаваме, че ако приемаме, че идването на Исус е началото на Божието
царство,   това означава рухването на царството на Сатаната  . А рухването на царството и на управлението на
Сатаната се вижда в прогонването на духовете и в изцелението. Прогонването на духовете и изцелението не
могат  да  бъдат  пренебрегнати  или  омаловажавани,  ако  искаме  да  разберем  напълно  значимостта  и
важността на смелото обявление от Исус, че управлението на Бога наистина е пристигнало и че е време да
са покаем и да го приемем.

ЧУДЕСА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИСУС, СПОРЕД СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Излекуване на прокажения Мат.8:1-4; Марк 1:40-45; Лука 5:12-16
Излекуване на слугата на римския стотник Мат. 8:5-13; Лука 7:1-10
Излекуване на тъщата на Петър Мат. 8:14-15; Марк 1:29-31; Лука 4:38-39
Укротяване на бурята Мат. 8:23-27; Марк 4:35-41; Лука 8:22-25
Изгонване на бесовете от двамата в гробището Мат.8:28-34; Марк 5:1-20; Лука 8:26-39
Излекуването на паралитика, спуснат през покрива Мат. 9:1-8; Марк 2:1-12; Лука 5:17-26
Възкресяването на дъщерята на Яир  Мат. 9:18-19, 23-26; Марк 5:21-24, 35-43; 

Лука 8:40-42, 49-56
Излекуването на жената с кръвотечението Мат. 9: 20-22; Марк 5:25-34; Лука 8:43-48
Излекуването на двама слепци Мат. 9:27-31
Изцеляването на немият човек, обладан от бяс Мат. 9:32-34
Изцеляването на човека с изсъхналата ръка Мат. 12:9-14; Марк 3:1-6; Лука 6-11
Изцеляването на слепият и ням човек, обладан от бяс Мат. 12:22-37; Марк 3:20-30; Лука 11:14-23
Нахранването на пет хиляди души Мат. 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17
Вървене по водата Мат. 14:22-33; Марк 6:45-51
Прогонването на демон от дъщерята на една ханаанка Мат. 15:21-28; Марк 7:24-30
Нахранването на четири хиляди души Мат. 15:32-39; Марк 8:1-10
Изцеляването на слепеца във Витсаида Марк 8:22-26
Изцеляването на момчето, обладано от бяс Мат. 17:14-20; Марк 9:14-29; Лука 9:37-43
Изцеляването на двамата слепци в Йерихон Мат. 20:29-34; Марк 10:46-52; Лука 18:35-43
Проклинането на смокиновото дърво Мат. 21:18-22; Марк 11:12-14, 20-24
Прогонването на демон от човека в синагогата в КапернаумМарк 1:21-28; Лука 4:31-37
Изцеляването на глухонемият Марк 7:31-37
Напълване на рибарска мрежа с риба Лука 5:1-11
Възкресяването на сина на вдовицата от Наин Лука 7:11-17
Изцеляването на прегърбена жена в синагога Лука 13:10-17
Изцеляване на човек, болен от воднянка Лука 14:1-6
Излекуването на десетте прокажени Лука 17:11-19
Възстановяване на отрязаното ухо на Малх Лука 22:49-51

Свързването на обявяването на Божието управление с прогонването на демоните и с излекуването е
очевидно в Евангелията в Новия Завет: 

„И той повика дванадесетте Си ученици и им даде власт над нечистите духове – да ги изгонват и
да изцеляват всяка болест и всяка немощ“ (Мат.10:1 – мой превод)

„Тези дванадесет Исус изпрати и им заповяда: „Не отивайте при езичниците и в самарянски град не
влизайте;  а  вместо  това  идете  при  изгубените  овце  от  Израелевият  дом.  И  като  отидете,
проповядвайте,  казвайки:  „Небесното  царство  наближи.“  Болни  изцелявайте,  мъртви  възкресявайте,
прокажени очиствайте, бесове изгонвайте.“ (Мат.10:5-8 – мой превод)

Подобни упълномощавания на учениците на Исус могат да бъдат намерени в Марк 3:13-15; 6:7; Лука
6:12-19; 9:1-6.

Точно така, както Исус е обявявал добрата новина за Божието управление и е демонстрирал неговата
реалност чрез атакуване на управлението на Сатаната, така и учениците трябвало да отидат (като апостоли
– т.е. като хора, които са „изпратени“) и да правят същото нещо. Управлението на Бога и управлението на
Сатаната    не  могат  да  съществуват  съвместно  в  мир  .  Напредването  на  едното  означава  отстъпление  на
другото.  (Коментар:  Пропагандираната сега толерантност и стремеж към мир са несъвместими във взаимоотношенията
между Божието царство и царството на Сатаната, така както не може да има толерантност между истината и лъжата.
Когато царува истината, лъжата изчезва и обратното. Съществуващата толерантност в днешното общество към лъжата и
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несправедливостта, всъщност е отстъпление пред властта на Сатаната. Д.Пр.) Това, че Исус е разбирал смисълът на
изгонването на демоните по този начин, е видно от множество негови изказвания. Когато е бил обвинен, че
върши чудесата си на прогонването на демоните с властта на самият Сатана (след малко ще говорим повече
за това), Исус отговорил подигравателно: 

„Как може Сатана да изгонва Сатана? Ако едно царство се раздели против себе си, това царство
не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, този дом не може да устои. И ако Сатана е
въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му. И никой не може да
влезе в къщата на силния човек, за да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще
ограби къщата му“ (Марк 3:23-27).

„Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас“ (Лука
11:20).

Две неща са ясно видими. 
Първо, когато Исус казва за Сатаната, че  „е дошъл краят му“ (в Марк 3:26 – според буквалният

превод на гръцкия текст), ние имаме точно съвпадение със „Заветът на Моисей,“ измислена книга, която
някои учени считат, че е написана в Палестина веднага след 30 г. - приблизително по същото време, когато
служението на Исус е било най-силно. Според текста на тази книга, в който се говори за извращенията на
свещениците и за скорошното появяване на Божието царство, се казва следното:

"И тогава  (Божието)  царство  ще  се  появи  в  цялото  си  създание.  И  тогава  Дяволът ще  бъде
унищожен. И скръбта ще изчезне заедно с него" (Заветът на Моисей 10:1 - мой превод).

Това до голяма степен се доближава  до разбирането на Исус, че когато се появи Божието царство,
Дяволът ще бъде унищожен. Това за което в Заветът на Моисей е било мечтано и е било считано, че ще се
случи някога в бъдещето, е започнало да се случва в служението на Исус. Бъдещето „ще бъде унищожен“ в
Заветът на Моисей е станало настояще в обявяването на Исус за идващото Божие царство и в делата му. 

Направено  от  Исус  свързване   на  неговото  обявление  за  управлението  на  Бога  със  слизането  на
Сатаната  от  престола,  е  било  лесно  разбрано  от  неговите  съвременници.  Наистина,  тогава  то  е  било
приветствано от мнозина негови съвременници, въпреки, че някои хора са се страхували.  Следователно,
когато Исус казва, че краят на Сатаната е дошъл, хората, които го слушали, разбирали какво казва: „Дошло е
Божието управление; това е краят на Сатаната.“

Второто важно нещо в изказванията на Исус, които свързват Бога с прогонването на злите духове и
изцеленията, е споменаването на „Божия пръст.“(Лука 11:20). Това е един намек за съревнованието между
Моисей и магьосниците на Фараона (Изх.7-8). В началото на това съревнование магьосниците можели да
направят същите чудеса като Моисей и Аарон.  Но към края те „си намерили майстора“: „И влъхвите се
помъчиха да извършат същото с магиите си, да произведат мушици, но не можаха; а  мушиците бяха по
хората и  животните.  Тогава  влъхвите  казаха  на  Фараон:  „Божият пръст е  това.“  Но  сърцето  на
Фараон се закорави и той не ги послуша, както Господ беше предсказал.“ (Изх. 8:18-19).

Изразът  „Божият пръст,“ разбиран в контекст означава, че Моисей и Аарон не са били магьосници,
които правели хитроумни фокуси. Самите те не притежавали никаква власт, защото никоя човешка власт,
колкото и добре да е тренирана в магическите изкуства (а в древността Египет е бил считан за столицата на
магьосниците),  не  би  могла  да  направи  това,  което  Моисей  и  Аарон  били  способни  да  направят.
Магьосниците правилно стигнали до заключението, че това, което е работило в двамата еврейски братя е
бил „Божият пръст.“

Същата е била идеята и в изказването на Исус. Неговата способност да прогонва демони не се дължи
на магия или на евтини трикове, а се дължи на „Божият пръст,“ на същата власт, която е работила преди
много години чрез Моисей и Аарон. Това е удивително твърдение, защото Исус не само се дистанцирал от
магьосниците;  той твърдял, че най-висшата власт, с която Бог някога е работил чрез човешко същество,
работи чрез него. Опонентите му можели да го критикуват, ако искат, но било трудно да отричат това, което
се случвало пред очите им. Поради това, техният отчаян довод бил, че Исус работел в съюз със Сатаната
(Велзевул). 

Някои  тълкуватели  се  опитват  да  отделят  в  изцеленията  от  изгонването  на  злите  духове.  Няма
съмнение, че някои болести и недъзи не са имали нищо общо със злите духове, но други болести и недъзи
очевидно са имали връзка със злите духове. В Евангелието на Лука ние имаме един поучителен пример: 

„Имаше  една  жена,  която  имаше  дух,  който  й  беше  причинявал  немощ  в  продължение  на
осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и й
каза: „Жено, ти си освободена от твоята немощ.“ И той положи ръцете си върху нея, и тя веднага се
изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, възмутен, защото Исус я беше излекувал в събота,
каза на хората: „Има шест дни в седмицата, в които работата трябва да бъде вършена; идвайте в тези
дни и бъдете изцелявани, а не в съботния ден.“ Тогава Господ му отговори: „Лицемери! В съботния ден
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всеки от вас не отвързва ли вола или магарето си от яслата и не го ли  отвежда да го напои? Не трябва
ли тази жена, дъщеря на Авраам, която Сатаната е държал вързана в продължение на осемнадесет
години, да бъде развързана от тази връзка в съботния ден?“ И като каза това, всичките му противници
бяха посрамени; а всички хора се радваха на всички славни неща, които бяха извършени от него“ (Лука
13711-17 – мой превод)

Интересното в това чудно изцеление е това, че основният проблем е бил свързан със закона: Било ли е
позволено на Исус или на някой друг да изцелява в съботния ден (който традиционно е бил ден за почивка)
или не? Противно на юдейското благочестие и практика, Исус казал, че това е позволено. Важното тук не е
самото чудо. В конкретната ситуация е било важно да се разбере, че на немощта на жената се е гледало като
на проява на робството на Сатаната.  Исус иска да й даде свобода (или почивка) от това робство, поради
което има ли по-подходящ ден от Съботата за извършването на това нещо? Излекуването на жената е още
един пример за освобождаващата сила, която донася Божието управление. Между другите неща, Божието
управление разрушава управлението на Сатаната, както чрез прогонването на нечистите духове, така и чрез
донасянето на физическо изцеление. (FOR RECENT STUDIES ON THE LINK OF EXORCISM AND HEALING WITH THE ANNOUNCEMENT OF THE
RULE OF GOD: See Craig A.Evans, "Defeating Satan and Liberating Israel: Jesus and Daniel's Visions," JSHJ 1 (2003): 161-70; "Inaugurating the Kingdom of God and Defeating

the Kingdom of Satan," BBR 15 (2005): 49-75.)
Чудесата на изцеление, извършени от Исус
Втората важна причина, поради която мощните дела на Исус трябва да бъдат изцяло вземани предвид,

ако искаме да разберем неговата личност и служение, е че чудесата предоставят важно свидетелство за Исус
и за неговите съвременници, че неговото служение идва от Бога и изпълнява пророчеството. Чудесата се
били не някакъв вид странична атракция, чрез която Исус е впечатлявал тълпите или е затварял устата на
критиците си.  Чудесата са били важни, не само за доказване на истината на обявата, че Божието царство
наистина пристига (това е целта на „Изгонването на злите духове и изцеленията, извършени от Исус“), но и
да докажат, че служението на Исус е било изпълнение на древно пророчество.

По-рано разгледахме размяната на мнения между Исус и намиращият се в затвора и обезкуражен
Йоан Кръстител. Но сега нека за направим друго, по-задълбочено разглеждане. В Евангелието на Матей
тази случка е описана така:

„А Йоан, като чу в затвора за делата на Христос, прати неколцина ученици да Му кажат: „Ти ли си
Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?“ Исус им отговори: „Идете и съобщете на Йоан това,
което чувате и виждате: слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени са очиствани и глухи прочуват;
и мъртви са възкресявани, и добрата новина се проповядва на нуждаещите се. И блажен е този, който не
се обижда от Мен“ (Мат. 11:2-6 – мой превод; виж Лука 7:18-23).

Критерият на притеснението силно подкрепя автентичността на тази размяна на мнения. Защо някои
от първите християни би измислил история за „предвестникът“ Йоан Кръстител, който показал съмнение
към Исус? Не правете никаква грешка; въпросът на Йоан: „Ти ли си Онзи, Който има да дойде?“ означава,
че той вече не е сигурен, че Исус е тази специална личност, която е издигната от Бога за освобождението на
Израел. Йоан се съмнява, защото остава в затвора. Важността на този въпрос ще стане ясна след малко.

Още по-важен е отговорът на Исус. По-голямата част от него се основава на думи от пророчеството на
Исая. Думите на Исус „слепи проглеждат“ намекват за Ис. 35:5 „очите на слепите ще бъдат отворени“
(мой превод), може ли и за Ис 61:1 (които в гръцкия текст означават „възстановяване зрението на слепия“.)
Изявлението на Исус „куци прохождат“ намеква за Ис. 35:6 („тогава куцият ще скача“), а думите на Исус
„глухи  прочуват“  намекват  за  Ис.  35:5  („ушите  на  глухите  ще  се  отпушат“),  а  неговите  „мъртви  са
възкресявани“ намекват за Ис 26:19 („твоите мъртви ще оживеят, техните тела ще възкръснат“ - мой
превод). Последната фраза от изказването на Исус, „добрата новина се проповядва на нуждаещите се“
намеква за казаното в Ис. 61:1 („Господ ме е помазал да донеса добра новина на нуждаещите се“ - мой
превод), пророчески откъс, който вероятно подчертава добре познатото блаженство на Исус: „Блажени са
нуждаещите се, защото е ваше Божието царство“ - мой превод (Лука 6:20; виж Мат. 5:3).

Тези намеквания за думи и фрази от Исая силно внушават,  че Исус е гледал на своето служение на
мощни дела като на изпълнение на пророческите очаквания. (Коментар: Исус дебело е подчертавал, че не е дошъл да
оспори или отхвърли Закона, а да го изпълни. Критиките му са били насочени изцяло срещу погрешното човешко тълкувание и
изпълнение на Закона, най-вече от религиозните лидери и от фарисеите, които най-добре са знаели Закона, но са водили юдеите в
грешна посока. Д.Пр.) Следователно, неговите мощни дела ни дават важно прозрение затова, как самият Исус е
гледал на своето служение.

Разпознаването на намекнатото присъствие на Ис. 61 ни помага да разберем, защо Йоан Кръстител е
имал своите съмнения. Според Ис. 61:1, Божият Помазаник трябва „да превърже съкрушените сърца, да
прогласи освобождението на пленниците и отварянето на затвора на вързаните.“ Но ако Йоан все още е
бил заключен в затвора, тогава как Исус е бил  Божият Помазаник (или Месия)?

Исус е знаел, че това е било основанието за съмненията на Йоан Кръстител и за неговия въпрос,
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поради което той посочил на своя колега, че много от нещата, за които е говорено в пророчеството на Исая
се били изпълнени. Йоан и всеки друг трябва да признае това и ако те го правят - ще бъдат благословени.

Оттогава до сега тълкуватели подозират, че отговорът на Исус загатва, че той е считал себе си, че е
Месията. Основание за това дава утвърдителният му отговор на въпросът: „Ти ли си Онзи, Който има да
дойде?“,  което е бил начинът, по който се говорело за очакваният Месия. Освен това Ис. 61, за който се
загатва в отговорът на Исус, говори за един, който е „помазан“ (или направен „Месия“) от Господа. 

Благодарение на откриването на свитъците от Кумран, четвъртата пещера (т.е. 4Q521), сега ние знам,
че използването на Исус на различни думи и фрази от Исая наистина е бил месиански отговор. Този свитък,
наричан от някои учени „Месианският Апокалипсис,“ има предвид някои от същите думи и фрази от Исая и
свързаните с тях други текстове от Писанието, и всичко това под водачеството на Божият Месия, на когото
ще се подчиняват небето и земята. (FOR STUDIES ON 4Q521: See John J.Collins, "The Works of the Messiah," DSD 1 (1995): 98- 112; Craig A.Evans,
"Jesus and the Dead Sea Scrolls," in Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls, Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature 1, ed. Craig A.Evans and Peter
W.Flint (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), pp. 91-100, esp. pp. 96-97; "The New Quest for Jesus and the New Research on the Dead Sea Scrolls," in Jesus, Mark, and Q, JSNTSup

214, ed. Michael Labahn and Andreas Schmidt (Sheffield, U.K.: Sheffield Academic Press, 2001), pp. 16-83, esp. pp. 171-73.).
Идващият Месия
Важен фрагментен свитък от Кумран предвижда появата на Божия Спасител така:
(Защото небето и земята ще слуша неговия Месия и всичко, което е в тях няма да се отклони от

заповедите  на  светият  Един.  Укрепете  се,  о,  вие,  които  търсите  Господа,  в  неговото  служение.
Безделници, вие няма да намерите Господа в това, всички вие, които се стремите към благочестието и
назовавате праведният по име.  Защото Господ търси благочестивите и назовава праведните по име.
Неговият дух се рее над смирените и кротките, и той подновява верният в своята сила. Защото той ще
почете благочестивия върху трона на вечното царство, ще освободи благочестивите, ще отвори очите на
слепите, ще изправи онези, които са приведени надолу. И завинаги аз ще се държа здраво за надеждният и
благочестивият. ...няма да бъде забавен...и Господ ще извърши славни неща, които не са били извършвани,
точно така,  както той е казал.  Защото той ще изцели ранените,  ще съживи мъртвите и ще обяви
добрата новина на страдащите, той ще...той води... и гладните той ще обогати(?) (4Q521 frags. 2 + 4,
col. ii, lines 1-13)

Тогава  ние  виждаме,  че  могъщите  дела  на  Исус  не  само,  че  са  били  считани  за  изпълнение  на
пророчествата от Писанията, а те са и атестат за Месианската идентичност на самия Исус.  (FOR MORE ON THE
DEEDS OF JESUS AND THE FULFILLMENT OF PROPHECY: See Ben E Meyer, "Appointed Deed, Appointed Doer: Jesus and the Scriptures," in Authenticating the Activities of
Jesus, NTTS 28/2, ed. Bruce Chilton and Craig A.Evans (Leiden: Brill, 1999), pp. 155-76. Meyer states: "Jesus is saying that his own public activity in Israel must be read as the

superabundant  fulfillment  of  eschatological  promises"  (p.  159).).  Исус и последователите му не са били единствените,  които са
разбирали тези неща по този начин, и други са правели това.

Мощните дела на Исус
Чрез мощните дела на Исус, учениците получили важна разбиране за това, кой е бил техният Учител

и за природата на властта, която той е притежавал. Да пренебрегваме тази страна от служението на Исус не
само не помага, но и деформира неговия портрет. Точно чрез властта си да изцелява, Исус е демонстрирал
пред невярващите че той притежава властта да опрощава греха:

„Дойдоха  и  донесоха  при  него  един  паралитик.  Носеха  го  четирима.  И  като  не  можаха  да  се
приближат до Него поради народа,  разкриха покрива на къщата,  където беше,  пробиха го и пуснаха
постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: „Синко,
прощават ти се греховете.“ А там имаше някои книжници, които седяха и размишляваха в сърцата си:
„Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?“ Исус,
като разбираше веднага в духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: „Защо размишлявате това в
сърцата си?  Кое  е  по-лесно –  да кажа на паралитика:  „Прощават ти се  греховете“ или да кажа:
„Стани, вдигни постелката си и ходи?“ Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да
прощава грехове (каза на паралитика) „На тебе казвам: „Стани, вдигни постелката си и си иди у дома.“
И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички; така че всички се зачудиха и славеха
Бога, и казваха: „Никога не сме виждали такова нещо.“ (Марк 2:3-12)

Това е важен откъс,  защото той хвърля светлина смисъла на името „Човешкият Син,“  което било
предпочитаният начин, по който Исус наричал себе си. Въпреки че някои учени не са съгласни, изглежда че
„Човешкият Син,“ което е арамейско име, е идиом и просто означава „човек,“ и произлиза от Дан. 7. Казвам
това, защото Исус постоянно употребява „Човешкият Син.“ Пълният член „ят“, означава конкретно Него.
Т.е. Исус има предвид, че специфичното име „Човешкият Син“ не е просто човек. Понеже на няколко места
Исус свързва „Човешкият Син“ с думи и фрази от Дан.7 (напр. Марк 10:45; 14:62), може би „Човешкият
Син“  се  отнася  за  фигурата  във  видението  на  Даниил.  Във  видението  описано  в  Дан.  7,  фигура  на
„Човешкият Син“ получава властта и царството (или управлението) на небето. Исус изцелява паралитика за
да докаже, че тъй като е „Човешкият Син,“ той има властта на земята да прощава греховете. Думите на Исус
„на земята“ намират своето съответствие с небесната сцена, описана в Дан. 7.
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Небесната власт е  тази,  която отличава  мощните дела на Исус от изцеленията и изгонванията на
духовете, приписвани, че са извършвани от други хора. Характерните за Исус чудеса оставяли учениците и
тълпите в благоговение и удивление кой е той и какъв вид човек е той. Ние виждаме това в огромното
количество уловена риба.

„Човешкият  Син“  във  видението  на  Даниил  на  небето  и  в  отговора  на  Исус  към
Първосвещеника

„Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до
Стария по дни; и го доведоха при Него. И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да му
слугуват  всички  племена,  народи  и  езици.  Неговото  владичество  е  вечно  –  то  няма  да  премине,  и
царството Му е царство, което няма да се разруши.“ (Дан. 7:13-14)

„А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита: „Ти ли си Христос, Синът на
Благословеният?“ А Исус каза: „Аз съм; и ще видите Човешкият Син, седящ отдясно на Всесилният и
идещ с небесните облаци.“ (Марк 14:61-62)

„И като влезе в една от ладиите, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата;
и седна, и поучаваше множеството от ладията. След като престана да говори, каза на Симон: Оттегли
ладията  към  дълбокото  и  хвърлете  мрежите  за  улов.  А  Симон  отговори:  „Учителю,  цяла  нощ  се
трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.“ И като направиха това, уловиха
твърде много риба,  така че мрежите им се прокъсваха.  И те извикаха съдружниците си от другата
ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии – дотолкова, че щяха да потънат.
А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: „Иди си от мен, Господи, защото съм
грешен човек.“ Понеже той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха.,
също и Яков и Йоан, синовете на Зеведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус каза на Симон: „Не
бой се; отсега нататък ще ловиш човеци.“ (Лука 5:3-10)

Признаването на Петър за неговата греховност и за нуждата да установи дистанция между себе си и
Исус е припомняне на подобната реакция на пророка, когато установил, че се намира в присъствието на
Бога (напр. Ис. 6:5-7).

Спомнете си също чудото на укротяването на бурята:
„И се разрази  голяма буря и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той

беше в задната част, заспал на една възглавница; и те Го събудиха и Му казаха: „Учителю! Нима не Те е
грижа, че загиваме?“ И Той, като се събуди; смъмри вятъра и каза на езерото: „Смири се! Утихни!“ И
вятърът престана и настана голяма тишина. Тогава им каза: „Защо се страхувате? Нямате ли вяра?“ А
те бяха изпълнени с благоговение и си казваха един на друг: „Кой е този, че даже вятърът и морето му се
подчиняват?“ Марк 4:37-41 – мой превод)

Въпросът,  който  учениците  са  си  задавали:  „Кой  е  този,  че  даже  вятърът  и  морето  му  се
подчиняват?“, припомня за могъщите дела на самият Бог:

„Онези пък, които излизат в морето с кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на
Господа и чудесата Му в дълбочините, защото когато заповяда и довежда бурният вятър, който повдига
морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините; душата им се топи от
бедствие. Люлеят се и политат като пияни, и целият им разсъдък ги напуска. Тогава викат към Господа в
бедствието си; и Той ги извежда от утеснението им; превръща бурята в тишина и вълните й утихват .“
(Пс. 107:23-29)

Историята, така както е разказана в Марк 4, може добре да бъде украсена чрез детайлите от Пс.107.
Но даже и такава, каквато тя е, подтикът да бъде обрисуван Исус по този начин, говори за зашеметяващото
впечатление, което неговите чудеса са имали върху последователите му. Можем да кажем, че когато гледаме
Исус, когато работи, ние всъщност виждаме Бог когато работи. Следователно, за да разказваме правилно
историята е нужно  да използваме езикът на Писанията в Стария Завет, които разказват за могъщите и
спасителни дела на самият Бог. Исус отпечатал себе си върху учениците си по такъв начин, че само езикът,
обикновено запазен за Бога, предава пълната реалност на тяхното преживяване.

Чудесата на Исус
Учените правилно сравняват Исус с другите юдейски изгонвачи на зли духове и святи хора. Това е

напълно правилно, защото сравнителното изучаване е жизнено важно при извършване на историческата и
тълкувателната работа. Сравнението ни помага да видим ясно как някой като Исус, е бил възприеман от
своите съвременници. Дали той е бил считан, че е магьосник? пророк? свят човек? Или е попадал в някаква
друга категория? Йосиф Флавий, юдейският историк от 1-я век, ни разказва за един мъж Елиезер, който бил
изгонвач на зли духове и можел да „освобождава хора, обсебени от демони.“ 

„Йосиф Флавий за Елиезер, изгонвачът на зли духове“:
„Наблюдавах как един Елиезер, от моя народ, в присъствието на Веспасиан (Коментар: Тит Веспасиан е
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бил римски император в периода от 69-79 г.н.е. През 70 г.н.е. под ръководството на неговия син Тит, който е бил съимператор с
баща си, Йерусалим е бил разрушен изцяло, включително и Храма, и „камък върху камък“ не е останал, а евреите са били изселени
и  откарани  в  заточение  и  робство.  Д.Пр.),  неговите  синове,  трибуни  и  голям брои  други  войници,  освободи
страдащи хора, обсебени от демони. Лечението се извършваше по следния начин: Поставяйки на носа на
човека, обладан от духове пръстенът, на който имаше закачен димящ горящ корен, който Соломон беше
предписал, тогава човекът помирисваше димът от този корен, и така Елиезер изваждаше демонът през
носа на болния.  Когато болният падаше на земята, Елиезер заклинаше демона,  изговаряйки името на
Соломон и повтаряше заклинанията, които Соломон беше съставил, с което му забраняваше никога да не
влиза  отново  в  болния  човек.  После,  искайки  да  убеди  и  да  докаже на  присъстващите,  че  има  тази
способност, Елиезер поставяше една малка чаша с вода  или съд за миене на краката на малко разстояние
от  болния  и  заповядваше  на  демона,  когато  излизаше  от  болния,  да  ги  преобърне  и  да  покаже  на
наблюдаващите, че е напуснал болния. А когато това се случваше, разбирането и мъдростта на Соломон
бяха изцяло разкривани, поради което ние се чувстваме непреодолимо подтикнати да разказваме за това,
с  цел  всички  да  могат  да  знаят  за  величието  на  неговата  (на  Соломон)  природа  и  божествено
благоволение и така изненадващата добродетел на царят да не бъде забравена от някой.“(Antiquities of
the Jews 8.46-49). 

Този изгонвач на духове използвал различни джунджурии и партакеши, включително пушещ корен,
пръстен със специален печат, името на Соломон и заклинания, които ни се казва, че са били дадени от
мъдрият древен цар. Самият Исус в своето време е наподобявал на тези еврейски изгонвачи на духове (виж
Лука  11:19).  Ние  вероятно  трябва  да  приемем,  че  процедурата,  която  тези  изгонвачи  на  духовете  са
използвали, е била до голяма степен същата, като процедурата, използвана от Елиезер.

Освен това са ни разказвани истории за други изцелители, които са били почти съвременници на
Исус.  Един  от  тях,  от  1-я  век  пр.  Хр.  бил  известен  с  името  Хони,  Рисуващият  кръг.  Той  спечелил
интересното си прозвище в един случай чрез молитва за дъжд. Когато настанала суша, той начертал един
кръг на земята около себе си и казал на Бога, че няма да излезе извън кръга, докато не завали силен дъжд. 

Друг изцелител бил с наричан Ханина бен (т.е. син на) Доза. Той се родил около 10-20 години след
Исус. Няколко забележителни истории са разказвани за него. В една от тези истории ни се казва, че той
имал навика да се моли приведен и стискал главата си между коленете си. Ако думите на молитвата му
излизали гладко подредени от устата му, той знаел, че човекът, за когото се моли ще живее; а ако думите не
излизали гладко подредени – той знаел, че човек, за когото се моли, ще умре.

Тези примери до известна степен са полезни. Свят мъж, вероятно някаква ранна форма на равин,
който е благочестив и е известен  това, че неговите молитвите получават отговор, понякога – по удивителни
начини  –  всичко  това  предоставя  обхватът,  в  който  самият  Исус  е  бил  сравняван  от  мнозина  от
съвременниците си. Но поведението на Исус се различавало значително от поведението на тези мъже. Исус
не се молел, за да предизвика изцеление. Той никога не сключвал сделка с Бога (например, Исус никога не е
казвал: „Аз няма да изляза от този кръг, докато това нещастно дете не оздравее“). И за разлика от Елиезер,
Исус не е използвал никакви партакеши – никакви пръстени с печат,  никакви димящи корени, никакви
заклинания дадени от Соломон и никаква молитва в името на Соломон.  Исус просто докосвал лекувания
човек или изговарял дума и изцелението или и изгонването на злия демон се случвало. Няма нищо чудно в
това, че тълпите са възкликвали: „Какво е това? Едно ново учение! Той заповядва с власт даже на нечистите
духове и те му се подчиняват“ Марк 1:27; виж Мат. 7:29; 9:8; Марк 1:22; Лука 4:32, 36).

Историята  за  изгонвачът  на  зли  духове,  който  използвал  името  на  Исус,  предоставя  силно
доказателство, че съвременниците на Исус са считали, че той е човек с необикновена власт: „Йоан Му каза:
„Учителю,  видяхме един  човек  да  изгонва бесове  в  Твоето име;  и  му  забранихме,  защото той  не  ни
следваше.“ А Исус каза: „Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое
име и да може скоро след това да Ме злепостави. Понеже онези, които не са против нас, са на наше
страна“ (Марк 9:38-40).Не е лесно да се обясни тази история като създание на ранната църква. Наистина,
историята се намира в известно противоречие с историята за  професионалните изгонвачи на духове,  за
които се разказва в Деян. 19. Това, което тук е изумително е, че могъщите дела на Исус са станали толкова
добре известни, че един професионален изгонвач започнал да използва името на Исус (вероятно) по същият
начин,  по  който преди  това  е  използвал  името на  Соломон.  В  своето относително кратко  служение  се
превърнал в един от най-добрите лечители и изгонвачи на зли духове. ( "ON THE FAME OF SOLOMON AS HEALER
AND EXORCIST: In the time of Jesus, King Solomon was famous as healer and exorcist. The fictitious Testament of Solomon, probably
composed at the end of the first century, is dedicated to Solomon's legendary skills in thwarting evil spirits.) Наистина, самият Исус
казал, и очевидно без възражение: „А ето, тук има нещо повече от Соломон“ (мат. 12:42; Лука 11:31).

Хони, Рисуващият кръг
Според Йосефат (около 90 г. н.е.)
„Имаше един мъж, на име Хони, който беше праведен и обичан от Бога, който веднъж, по време на
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суша, се молеше да дойде края на сушата, и като го чу, Бог изпрати дъжд.“ (Antiquities of the Jews 14.22)
Според Мишна (около 200 г.н.е.)
„Веднъж казаха на Хони, Рисуващият кръг: „Моли се да завали дъжд.“...Той се помоли, но дъжд не

заваля. И какво направи той? Начерта един кръг, застана в него и каза: „Господи на вселената, твоите
синове обърнаха лицата си към мен, защото аз съм като син в дома пред теб. Заклевам се в твоето велико
име,  че  няма  да  се  се  поместя  оттук,  докато  ти  не  проявиш  милост  към  твоите  синове.“  Тогава
започнали да падат дъждовни капки.  Той казал: „Аз не се молих за това,  а за силен дъжд, който да
напълни щерните,  (Коментар: Щерната е специално подготвена вана, в която се събира дъждовната вода от покрива на

къщата. Д.Пр.), ямите и кухините в земята.“ Започнал да вали проливен дъжд. Той казал: „Не за това се
молих,  а  за  дъжд на  благоволение,  благословия  и  изобилие.“  Завалял  умерен  дъжд,  докато Израел  се
изкачил от Йерусалим до хълма на Дома Господен, поради дъжда. (Mishnah Ta'anit 3:8)

Способността на Исус да изцелява и да прогонва злите духове от хората станала толкова известна, че
поради това за него станало трудно да обикаля по селата или да намира възможност да се усамоти (Марк
1:28, 32-33, 45; 5:21; 6:53-56; 7:24). В един случай ни се казва, че на Исус му се наложило да се качи на една
лодка и тя да бъде изтеглена навътре от брега, да са поучава от нея насъбралата се тълпа, (Марк 4:1), като по
този начин създал преграда между себе си и тълпата. Всички си спомняме за трогателната история за една
жена с кръвотечение, която, надявайки се, че ще бъде излекувана, се пресегнала и докоснала полата на
наметалото на Исус (Марк 5:24-34).

Репутацията на Исус след Великден
Репутацията на Исус като лечител и изгонвач на зли духове била толкова голяма, че поне един евреин-

изгонвач  на  зли  духове  призовавал  неговото  име,  за  да  прогони  злите  духове.  Но  тази  репутация  не
избледняла след края на служението на Исус; всъщност тя пораснала. Евреите-нехристияни и езичниците
използвали името на Исус, въпреки че не винаги получавали резултатите, са които се надявали. Драматичен
пример за това се вижда в следващата история в Деяния на апостолите:

„И Бог  вършеше  особено  велики  дела  чрез  ръцете  на  Павел;  дотолкова,  че  когато  занасяха  на
болните  носни  кърпи  или  престилки  от неговото  тяло,  болестите  изчезваха  от тях  и  злите  духове
излизаха от тях. Тогава някои от юдейските странстващи заклинатели започнаха да произнасят името
на Господ Исус над тези, които имаха зли духове, като казваха, „Заклевам ви чрез Исус, за когото Павел
проповядва.“ Седем  синове на юдейски главен главен свещеник, на име Скева, направили това. Но злият
дух им отговорил: „Исус аз познавам и Павел познавам; но вие кои сте?“ И човекът, в който беше злият
дух,  скочи върху тях,  победи ги всичките и ги надви,  така че те избягаха  вън от тази къща, голи и
наранени. И това стана известно на всички жители на Ефес, и на юдеите, и на гърците; и страх обзе
всички тях; и името на Господ Исус се възвеличаваше. И мнозина от онези, който сега повярваха, идваха,
изповядваха се и разкриваха делата си.  Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха заедно
книгите си и ги изгаряха пред очите на всички; и те пресметнаха  стойността им и установиха, че беше
петдесет хиляди сребърника. Така Словото на Господа растеше и побеждаваше мощно“ (Деян. 19:11-20 –
мой превод)

Ханина бен Доза
Според Мишна (около 200 г.н.е.):
„Разказват за равина Ханина бен Доза, който имал обичая да се моли над болния и да казва: „Този

човек  ще  живее“  или  „Този  човек  ще  умре.“  Попитали  го:  „Как  знаеш  това?“  Той  им  казал:  „Ако
молитвата излиза гладко от устата ми, аз знам, че той е приет; а ако молитвата не излиза гладко от
устата ми, аз знам, че той е отхвърлен.“ (Mishnah Berakot 5:5)

Според Талмуд (около 500 г.н.е.)
„Деянието се случи отново, когато равинът Ханина бен Доза отиде за изучава Тора при равина

Йоханан бен Закаи, че синът на Йоханан бен Закаи се разболя. Закай му каза: Ханина, сине мой, моли се за
него, за да може да живее.“ Ханина постави главата си между коленете си и се помоли за него и болният
остана жив.“   Равинът Йоханан бен Закаи казал: „Когато равинът Ханина бен Доза беше поставил
главата си през целия ден между коленете си, той не забелязваше нищо около себе си.“ Неговата жена му
казала: „Ханна по-велик ли е от теб?“  Закаи й казал: „Не е; но той е като слуга пред царя (и поради това
той отива при царя без да чака  ),   а аз съм като благородник пред царя   (  и следователно аз съм длъжен да  
чакам да ми бъде определен час, когато мога да отида при царя.)“ (Babylonian Talmud Berahot 34b)

Тази история подхожда на образеца, който вече е бил видян. Името на Исус е приемано, че е толкова
ефикасно, че професионалните заклинатели (а може би и лечителите) са го употребявали, даже когато те
самите  не  са  били  християни.  Тяхната  употреба  на  името  на  Исус  е  изцяло  прагматична  и  даже
комерсиална.  Обаче  не  трябва  да  се  отнасяме  несериозно  към  името  на  Исус.  Както  в  историите  в
Евангелията в Новия Завет, така и тук (в Деян. 19:11-20) ние виждаме мощен демон, който познава името на
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Исус и на Павел, апостол на Исус. Злият дух знае и уважава Исус и Павел, но няма никакво уважение към
седемте синове на Скева.  Силата на демона се вижда в начинът,  по който той победил тези мъже и ги
изгонил извън къщата.

Даже в езическата традиция хората са вярвали, че името на Исус е могъщо. Нека да изследваме една
част от формулата на прочут заклинател,  написана върху един гръцки магически папирус,  която е била
публикувана преди много години.

„Изпитано заклинание от Pibechis (легендарен магьосник от Египет) за лечение на хора, обладани
от демони: Вземете масло от неузрели маслини, добавете билката mastigia и месеста част от плода на
лотоса и ги сварете с безцветен риган, докато казвате „ IOEL OSSARTHIOMI...излез от (добавете името
на човека, която е обладан от демона).“ Талисман: На тънка плочка напишете "IAEO ABRAOTH..." и я
окачете на болния.  Тя е  ужасяваща за всеки демон и  е  нещо,  от което той се  страхува.  След  като
поставите болния пред себе си и призовавайте със следните думи: „Призовавам те, чрез Бога на евреите,
Исус, IABA IAE ABRAOTH...който се появява в огън, който е сред земя, сняг и мъгла...позволи на твоя ангел,
непреклонният, да се спусне и нека той да възложи на демона да лети около тази форма, която Бог е
оформил в своя свят рай, защото аз се моля на святият Бог...който спаси хората си от Фараона и доведе
върху Фараона 10 чуми, поради неговото непокорство...призовавам те чрез печата на Соломон, поставен
върху езикът на Йеремия. „(редове 3007-3041)."(FOR NOTES AND ENGLISH TRANSLATION OF THE GREEK MAGICAL PAPYRUS: See Hans

Dieter Betz, ed., The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 1:96.)
Тук виждаме, че се призовава името на Исус, заедно с имената на други магьосници и имената на

божества. Освен това виждаме позоваване на „печата,“ свързван със Соломон. Но е изумително, че за Исус е
казано, че той е „Богът на евреите.“ Езически заклинател, който знаел добре юдейските традиции, е бил
наясно с властта на името на Исус (може би чрез неговите непосредствени наблюдения?) и вероятно е
знаел, че Исус е бил евреин и че първите християни са изповядвали, че Той е Божият Син. Следователно, от
тази езическа гледна точка, Исус е можело да бъде описан като Богът на евреите.

Накрая, даже в традицията на равините, записана в Талмуда, ние намираме обсъждане, посветено на
това, дали е законно човек да бъде излекуван в името на Исус. Като заключение, някои от равините вярвали,
че  е  по-добре  човек  да  умре,    отколкото  да  бъде  излекуван  чрез  името  на  Исус  .  Такова  обсъждане
свидетелства за продължаващата репутация на Исус като лечител и изгонвач на зли духове.

Изводът, който трябва да бъде направен от свидетелството е, че Исус е бил познат като лечител и
изгонвач на зли духове по време на своето служение и даже след това, и че тези мощни деяния изясняват по
важни  начини  значимостта  на  неговото  обявяване  за  идващото  Божие  царство  и  за  своята  собствена
личност. Ако се надяваме да разберем историческият Исус напълно и точно, на неговите мощни деяния
трябва да бъде предоставено тяхното правилно място.

Омаловажаването на мощните Му деяния е извращаване на образа на Исус.

Глава 8

Съмнителното  използване на  Йосиф Флавий

Разбиране на  късната античност

Друг начин, чрез който съвременните учени изопачават образът на Исус, нарисуван в Евангелията в
Новия Завет, е чрез съмнителната употреба на историка Йосиф Флавий и на други източници от късната
античност.  Някои  учени  се  съмняват  в  правдивостта  на  Евангелията  в  Новия  Завет,  поради  тяхната
очевидната липса на съответствие с описания, направени от Йосиф Флавий,  прочут еврейски историк и
поддръжник. Някои  учени  казват,  че  тази  липса  на  съответствие  е  доказателство,  че  Евангелията  са
исторически  неточни.  Заявяваните  различия  между  Евангелията  и  Йосиф  Флавий  често  пъти  са
преувеличавани,  а  понякога – и това е  важно – пристрастията на самият Йосиф Флавий не са  вземани
предвид. Но преди да разгледаме тези теми по-задълбочено, трябва да бъдат казани няколко неща за Йосиф
Флавий и за неговите съчинения.

Йосиф Флавий и неговите съчинения
Йосиф  Флавий  бар  Матиас  бил  роден  в  аристократично  свещеническо  семейство  п  рез  37  г.н.е.,  

годината, в която Пилат Понтийски бил свален от поста губернатор на Юдея и Самария. Йосиф (по-късно
известен като Йосиф Флавий) се учил в Рим и връщайки се през 60-те в Израел той разпознал началото на
вълнения, които накрая довели до избухването на въстание. Йосиф Флавий иска да ни накара да вярваме, че
той се опитвал да разговаря със сънародниците си, участващи във въстанието и да ги разубеди, понеже той
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правилно преценявал по-голямата мощ на Рим. Но когато въстанието избухнало, на Йосиф била поверено
командването на еврейските въстанически сили в Галилея. Изненадващо е, че такава власт е била поверена
на човек, който е бил противник на войната.  Може би тук имаме пример за обслужване на собствения си
интерес и за лукавата страна на човекът Йосиф. И това не е единственият такъв пример.

След като бил победен и се скрил, той успял да спаси живота си, като пророкувал възкачването на
Веспасиан като император на Рим. Това било проницателно предположение от страна на Йосиф, който през
67 г.н.е. знаел, че дните на тогавашният император Нерон са преброени, че Нерон нямал никакъв наследник
и че римляните обичали победоносните генерали. Шансът се оказал благосклонен към генерал Веспасиан.
Както  се  и  очаквало,  Нерон  умрял  в  68  г.  и  имало  трима  предполагаеми  наследници  (Галба,  Ото  и
Вителиус),  но  те  не  били  избрани  и  така  Веспасиан  (през  69  г)  бил  обявен  за  император  на  Рим.
Пророчеството на Йосиф се изпълнило.

Скоро след това той бил освободен и станал помощник на Тит, синът на Веспасиан, в окончателното
потушаване  на  бунта  на  евреите.  Йосиф  придружил  Тит  при  връщането  му  в  Рим,  бил  осиновен  от
имперското  семейство  Флавиус,  приспособил  към  латинския  език  личното  си  име  на  Йосиф  Флавий,
оженил се за римска аристократка, установил се да живее в Италия и написал една серия от книги в защита
на  юдеите,  обяснявайки  своя  живот  и  ролята  си  във  великото  еврейски  въстание  и  възхвалявал
достойнствата на римляните и особено своите благодетели – семейството Флавий.

Оцелели  са  четири  от  книгите  на  Йосиф  Флавий  -  „Юдейските  войни“  (7  тома),  „Миналото  на
юдеите“ (20 тома), „Против Апион“ (2 тома) и „Животът на Йосиф Флавий.“ 

„Юдейските войни,“ написана в средата на 70-те г.н.е., описва юдейското въстание против Рим, от 66 г
до завладяването и разрушаването на Йерусалим през 70 г., и последвалото завладяване на Масада през 73
или 74 г. - на планинските крепости, изградени от Ирод, които били окупирани от юдейските въстаници. 

„Миналото на юдеите“ била публикувана за пръв път през 90 и след това имало 2 или 3 последващи
издания. В тази книга Йосиф Флавий разказва историята на юдеите, от книгата Сътворение до времето,
когато той е живял. 

„Против  Апион“  е  полемична  и  апологетична  книга  срещу Апион,  един  антисемит,  който  освен
другите неща твърдял, че юдейската раса нито е древна, нито се отличава с някакви специални качества.

„Животът на Йосиф Флавий“  е  автобиография,  която заедно с  книгата „Против Апион“ са били
публикувани през 90-те години.

В  тези  книги  се  разказва  за  фарисеи  и  садукеи,  за  книжници  и  свещеници  (включително  и  за
първосвещениците Ана и Каяфа)  и за  познатите управници и политически фигури,  като  Ирод Велики,
неговите  синове  Архелаус,  Ирод  Агрипа  и  Филип,  неговият  внук  Агрипа  и  различни  римски
администратори, като Пилат Понтийски, Феликс и Фест. Много от местата, споменавани в Новия Завет се
срещат  в  повествованията  на  Йосиф  Флавий,  включително  Галилея,  Цезарея,  Йерихон,  Планината  на
маслините  и  Йерусалим.  Йосиф  Флавий  имал  да  каже  много  неща  за  храма,  за  библейската  и  след-
библейската  история  на  Израел,  и  за  различни  национални  и  етнически  групи,  като  гърци,  римляни,
набатеанците (Коментар: Този народ произлиза от Йонадав, за който се разказва в Йер. 35:6-7. Били са номади, обитавали са
територията между Арабия и Сирия. Запазили независимостта си до 106 г.н.е., когато били покорени от римския император
Траян. Притежавали уникална култура, произвеждали фини грънчарски изделия и били считани за едни от най-надарените хора в
древния  свят.  В  епохата  на  Византия  станали  християни.  Д.Пр.)  и  самаряните.  В няколко места  Йосиф Флавий
споменава  за  фигури,  които  играят  важна  роля  в  основаването  на  християнското  движение  –  за  Исус,
неговият брат Яков и за Йоан Кръстител.

Днес някои учени вярват, че разказът на Йосиф Флавий за проповядването, хвърлянето в затвора и
обезглавяването  Йоан Кръстител се  различава  значително от разказът в  Евангелията  в  Новия Завет.  В
допълнение към това твърдение,  някои учени мислят,  че  образът на Пилат Понтийски в Евангелията в
Новия Завет се различава от това,  което ни казва Йосиф Флавий (както и Фило, един по-стар юдейски
съвременник).  Тези учени се съмняват, че разказите в Евангелията в Новия Завет са теологично мотивирани
и поради това вероятно не са исторически надеждни. (ON THE LIFE AND WRITINGS OF JOSEPHUS: See Henry St. J.Thackeray, Josephus
(New York: Jewish Institute of Religion Press, 1929); Shaye J.D.Cohen, Josephus in Galilee and Rome, Columbia Studies in the Classical Tradition 8 (Leiden: Brill, 1979); Tessa
Rajak, Josephus (Philadelphia: Fortress, 1984); Louis H.Feldman, Josephus and Modern Scholarship (New York: de Gruyter, 1984); Bruce D.Chilton, The Temple of Jesus: His
Sacrificial Program Within a Cultural History of Sacrifice (University Park: Penn State Press, 1992), pp. 69-87; Steve Mason, Josephus and the New Testament (Peabody, Mass.:
Hendrickson, 1992); Cleon L.Rogers Jr., The Topical Josephus (Grand Rapids: Zondervan, 1992); Louis H.Feldman, The Importance of Jerusalem as Viewed by Josephus (Ramat

Gan, Israel: Bar-Ilan University, 1998). Доказан ли е този скептицизъм? Наистина ли описанията на Йосиф Флавий и Фило
задължително водят до това заключение?

Йосиф Флавий за Йоан Кръстител
Въпреки че  от  време на  време учените  са  изразявали съмнение  за  автентичността  на  откъсите  в

книгите на Йосиф Флавий, в които се говори за Исус (Antiquities 18.63-64) и за Яков (Antiquities 20.200-201),
разказът  на  Йосиф  Флавий  за  проповядването  и  смъртта  на  Йоан  Кръстител  е  всеобщо  приет  като
автентичен. Повечето учени вярват, че този разказ е независим от разказът,  представен в Евангелията в
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Новия Завет. 
Това, което Йосиф Флавий казва за Йоан е важно, защото то предлага едно независимо мнение, но и

поставя Йоан в един по-широк политически и исторически контекст. Част от този по-широк политически и
исторически контекст включва други политически фигури, които са привличали тълпите и и са влизали в
конфликт с властите.

Йосиф Флавий за Исус от Назарет
„По това време се появи Исус,  мъдър човек, ако наистина той би могъл да бъде наречен човек.

Защото той беше извършител на удивителни неща и учител на хората,  които приемаха истината с
удоволствие. Той спечели много юдеи и много гърци. Той беше Месията. И когато Пилат го осъди да бъде
разпънат на кръста,   водещи мъже сред нас го  обвиниха и тези,  които го обичаха от началото,  не
престанаха да го обичат. Защото той им се появи отново жив на третия ден, пророците на Бога бяха
говорили за тези неща и огромен брой други хора го очакваха. И понастоящем племето на християните,
наречено на неговото име, не изчезна.“ (Antiquities 18.63-64). Тези думи, написани в курсив приличат на по-
късно християнско вмъкване в разказът на Йосиф Флавий. 

Разбира  се,  Йоан  Кръстител  е  познат  на  читателите  от  Евангелията  в  Новия  Завет.  Публичното
служение на Исус започва с Йоан Кръстител, който призовава юдеите да се покаят, да бъдат кръстени (т.е.
да бъдат потопени) в реката Йордан (Марк 1:4-5) и според текст, намерен само в Лука (виж 3:10-14), Йоан
Кръстител призовава хората да бъдат честни и щедри. В Евангелията на посланието на Йоан Кръстител е
придадена  отличаваща  се  есхатологична  (Коментар:  Есхатология  –  свързана  с  края  на  сегашния  свят.  Д.Пр.)
ориентация.  Иначе казано, посланието на Йоан Кръстител е било разбирано като призив за подготовка за
промените,   който Бог скоро ще извърши в Израел и в света  . 

Пророчеството  в  Ис.40:3:  „Подгответе...пътят  на  Господа“  е  свързан  със  служението  на  Йоан
Кръстител.  Нещо повече, Йоан предупреждава за идващия съд и предсказва идването на Онзи, който е „по-
силен“ от него самият, който ще кръщава хората със Святия Дух и огън. (Марк 1:7-8). 

Евангелията в Новия Завет продължават да разказват, че Йоан Кръстител критикувал Ирод Антипа,
четвъртовластник на Галилея, (царувал от 4-39 г.н.е)  (Коментар: След смъртта на Ирод Велики през 4 г. пр.  Хр..,
властта в Израел била наследена от тримата му сина: първородният Ирод Арчелаус получил 2/4-ти от наследството и станал
цар на Юдея, Самария и Идомея (Едом); Ирод Антипа царувал над Галилея и Перея, а Ирод Филип ІІ, който бил син на Ирод
Велики  и  петата  му  жена  Клеопатра  от  Йерусалим,  бил  полу-брат  на  Ирод  Антипа  и  на  Ирод  Арчелаус,  царувал  над

североизточната част от бащиното си царство. Виж картата: https://en.wikipedia.org/wiki/Herodian_Tetrarchy Д.Пр.) за това,
че се развел с жена си (дъщеря на Аретас IV, царят на Набатеа на изток) и се оженил за Иродиада, жената на
полу-брат си Ирод Филип (Марк 6:18). Ядосан, Ирод затворил Йоан в затвора (Марк 6:17). По-късно, за да
изпълни една своя хвалба пред изтъкнати гости, Ирод заповядал Йоан да бъде обезглавен. (Марк 6:21-28)
(ON JOHN THE BAPTIST: See Charles H.H.Scobie, John the Baptist (Philadelphia: Fortress, 1964); Walter Wink, John the Baptist in the Gospel Tradition, SNTSMS 7 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1968); Robert L.Webb, John the Baptizer and Prophet, JSNTSup 62 (Sheffield: JSOT Press, 1991); Carl R.Kazmierski, John the Baptist (Collegeville,

Minn.: Liturgical Press, 1996); Joan E.Taylor, The Immerser: John the Baptist Within Second Temple Judaism, Studying the Historical Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 1997).
Йосиф Флавий за Яков, братът на Исус
„Той (Ананус – първосвещеник), свика съвета на съдиите и доведе пред тях Яков, братът на Исус -

онзи, който беше наричан Христос и някои други. След като ги обвини в нарушения на закона, той ги
предаде на убиване с камъни. Но онези от жителите на града, които бяха считани за най-справедливи и
стриктни в спазването на законите, бяха възмутени от това и тайно изпратиха на царя писмо, с което
го призоваха да заповяда повече да не прави такива неща.“ (Antiquities 20.200-201) (Коментар: Този Ананус бил

свален от поста си само 3 месеца след като го заел. Д.Пр.)
Въпреки, че част от тази история се появява в разказа на Йосиф Флавий, в него се подчертава друго

нещо. Йосиф Флавий се фокусира в обтегнатите отношения между Галилея и Набатея, които достигнали до
кризисна  точка,  когато  царят  на  Набатея,  в  отговор на  отношението към царската  дъщеря,  нападнал и
унищожил армията на Ирод. Всеобщо било мнението, че унищожението на армията на Ирод е божествено
възмездие към Ирод заради убийството на Йоан Кръстител. Вижте какво казва 

Йосиф Флавий за Йоан Кръстител:
„Сега някои от юдеите счели,  че унищожението на армията на Ирод е  било дело на Бога и че

наистина то  е  било  напълно заслужено,  като се  вземе  предвид  онова,  което той  направил  на  Йоан,
наречен Кръстител. Защото Ирод го убил, въпреки че Йоан бил добър човек и призовавал юдеите – ако се
стремят към висша добродетел, да се отнасят справедливо помежду си и с уважение към Бога – и да се
присъединят в кръщение. Защото кръщението е приемливо за него (за Бога), не за извинение на каквито и
да е грехове,  които са извършили,  а за очистване на тялото, така както преди това душата е била
очистена  в  праведността.  И  когато  други  хора  се  събрали  (защото  те  били  силно  развълнувани  от
неговите  думи),  Ирод,  страхувайки  се,  че  голямото влияние  на  Йоан  над  хората може да доведе  до
някаква форма на въстание (защото изглеждало, че те правели всичко по негов съвет), си помислил, че е

https://en.wikipedia.org/wiki/Herodian_Tetrarchy
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много по-добре да го убие, преди неговата работа да доведе до въстание, отколкото да чака  безредици,
да  бъде  въвлечен  в  някакъв  проблем  и  да  промени  решението  си.  И  така,  затворникът,  поради
подозрението на Ирод, бил изпратен в Махайрос, крепостта, която беше спомената по-рано и там бил
убит. Но юдеите счели, че като отмъщение заради убийството на Йоан Кръстител, Бог пожелал да
стори зло на Ирод, чрез унищожението на армията.“ (Antiquities 18.116-19).

Някои критици мислят, че този разказ за проповядването на Йоан и за неговите деяния противоречат
на описанията, които имаме в Евангелията в Новия Завет. Но дали наистина има такова противоречие? Аз
не мисля така.  Всъщност,  когато знаем, че Йосиф Флавий се стреми да ни наложи своето    отбягване   на  
есхатологията и месианството, и когато знаем за неговия опит да облече юдейските религиозни групи във
философска дреха и отчетем тази негова особеност, ние установяваме, че това, което казва Йосиф Флавий за
Йоан Кръстител се съгласува с онова, което казва Новия Завет.

Според Йосиф Флавий, Йоан „призовавал юдеите – ако се стремят към висша добродетел, да се
отнасят справедливо помежду си и с уважение към Бога – и да се присъединят в кръщение.“ Точно това,
разбира  се,  казват  и  Евангелията  в  Новия  Завет.   Освен  това  Йосиф  Флавий  казва,  че  кръщението  е
приемливо за Бога „не за извинение на каквито и да е грехове, които са извършили, а за очистване на
тялото, така както преди това душата е била очистена в праведността.“ Със сигурност това също е в
съгласие с казаното в Евангелията в Новия Завет.  Според тях „Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и
проповядваше кръщение на покаяние за опрощение на греховете“ (Марк 1:4; виж Мат.3:1,6; Лука 3:3).

Но кръщението без покаяние и без промяна на поведението не е приемливо за Йоан от Евангелията в
Новия Завет. Той предупреждава хората, които идвали при него: „Принасяйте плодове, които подхождат
на покаяние и не се осмелявайте да  казвате за себе си: „Ние имаме Авраам като наш баща; защото ви
казвам, че и от тези камъни Бог може да издигне деца на Авраам“ (Мат. 3:8-9; Лука 3:8-9 – мой превод).
Йосиф Флавий казва, че Йоан призовавал юдеите „да се отнасят справедливо помежду си и с уважение
към Бога“ (и тук чуваме друга форма на Великата Заповед – да обичаме Бога и да обичаме ближния си.) В
Евангелията в Новия Завет Йоан настоява да правим същото: „Който има две ризи, нека да даде едната на
този, който няма; и който има храна, нека прави същото“ (Лука 3:11).

Когато бъде извършено грижливо сравнение  и бъде взето предвид това, на което Йосиф Флавий е
искал да попречи и онова, което Евангелията в Новия Завет подчертават, описанията в книгите на Йосиф
Флавий и в Евангелията в Новия Завет се допълват взаимно. Въпреки това, някои учени считат, че има
голямо несъвпадение. Някои критици казват, че според текстовете в Новия Завет, Йоан е бил убит, защото се
е осмелил да критикува Ирод Агрипа заради това, че се е развел с жена си и се е оженил за жената на брат
си, но според описанията на Йосиф Флавий, Йоан Кръстител е бил убит заради популярността му и заради
влиянието му над тълпите. Дали това е истинско противоречие? Аз мисля, че не е.

Като едно отклонение,  Марк свързва историята с  изпращането на Йоан в затвора  с  историята  на
неговото убиване (Марк 6:14-29). Убиването на Йоан се казва, че е било вследствие на критиката му към
женитбата на царя за неговата снаха: Ирод изпратил и арестували Йоан, и го затворили в затвора заради
Иродиада, братовата му жена; защото той се оженил за нея. Понеже Йоан Кръстител казал на Ирод: „Не е
законно ти да имаш братовата си жена“ (мой превод). А Иродиада се озлобила против него и искала да го
убие. (Марк 6:17-19).

Разказът на Марк продължава и ни разказва за угощението и за молбата, главата на Йоан да бъде
донесена  на  поднос.  Някои  учени  посочват,  че  Йосиф  Флавий  казва,  че  Ирод  арестувал  Йоан  заради
„голямото влияние на Йоан над хората,“ което „ може да доведе до някаква форма на въстание“ и че това
обяснение противоречи на Евангелията. Но Йосиф Флавий едва ли е дал обяснение за причината, поради
която Ирод е арестувал Йоан и го изпатил в затвора. Това което е изпуснал е, че както Марк, така и Матей, и
Лука,  предоставят  причината,  поради  която  Ирод  се  е  страхувал  от  влиянието  на  Йоан  над  хората.
Критиката на Йоан към четвъртовластникът на Галилея е отразявал идеите, характерни за това време; царят
трябвало да има само една жена   и е трябвало да дава правилен пример за морал пред хората  . 

Ние имаме едно важно учение по тази тема в Свитъците от Мъртво море. В един от тях, Свитъкът на
храма, се казва: „Никой мъж не може да се ожени за бившата жена на брат си, защото това ще увреди
правата на брат му, даже ако този брат е полу-брат, защото имат само един е същ баща или една и
съща майка. Със сигурност такава женитба ще бъде нечиста“(1 1QTemple 66: 12-13). (0N THE DEAD SEA SCROLLS

AND MARRIAGE: See also other Dead Sea Scrolls, such as 4Q416 frag. 2, col. 4, line 5; and 4Q524 frags. 15-22, line 2)
Ирод се озовал в трудна ситуация. Първата му жена научила за намеренията му и избягала при баща

си, цар Аретас от Набатеа. Деянието на Ирод разтърсило временното примирие между римската Галилея на
запад и Набатеа на изток. Военните действия били почти сигурни и Ирод се нуждаел от пълната подкрепа
на хората си. Порицанието от страна на Йоан към неговите действия било последното нещо, от което той се
нуждаел. Както се оказало, страховете на Ирод били напълно основателни, защото Аретас нападнал Галилея
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и унищожил армията на Ирод, както се казва в цитат от Йосиф Флавий. (ON HEROD ANTIPAS: See Arnold H.M.Jones, The Herods

of Judaea (Oxford: Clarendon Press, 1938), pp. 176-83; and Harold W Hoehner, Herod Antipas, SNTSMS 17 (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).
Царе и принцове от рода на Ирод 
Антипатер Идумеецът (63-43 – пр. Хр)
Ирод Велики (37-4 пр. Хр.)
Ирод Арчелаус (4пр. Хр. - 6 г.н.е.)
Ирод Филип (4пр. Хр. - 34 г.н.е.)
Ирод Антипа (4пр. Хр. - 39 г.н.е.)
Ирод Агрипа І (41-44 г.н.е.)
Ирод Агрипа ІІ (49-93 г.н.е.)
(Коментар: В скобите да показани годините на началото и краят на царуването им. Д.Пр.)
Евангелията в Новия Завет не казват нищо за политическите проблеми на Ирод. Те само споменават

за критиката на Йоан към четвъртовластника и за последвалото негово арестуване и обезглавяване. Накрая
Йосиф Флавий също споменава за тази част от историята. Той също казва, че Иродиада напуснала своя
съпруг и в нарушение на юдейския обичай се омъжила да своя полу-брат Ирод. Така, повратната точка и в
двете повествования е една и съща. Според Йосиф Флавий:

„Но Иродиада, тяхната сестра, се омъжи за Ирод (Филип), синът на Ирод Велики, дете на Мариам,
дъщеря на първосвещеника Симон; и от тях се роди Саломе. След нейното раждане Иродиада, мислейки
да наруши пътищата на отците, изостави живия си съпруг и се омъжи за Ирод (Антипа), който беше
четвъртовластник на Галилея и брат на нейния съпруг от един и същ баща.“ (Antiquities 18.136).

Съответните разкази се различават в описанието на посланието на Йоан. Евангелията в Новия Завет
подчертават жаркият призив на Йоан Кръстител към покаяние и предупреждението му за идващия съд.
Йосиф Флавий не споменава нищо за това, а вместо това подчертава служението на Йоан за очистване на
онези хора, които са се посветили на праведността. Тъй като нараснал броят на хората, привлечени към
Йоан, Ирод се разтревожил и накрая изпратил Йоан Кръстител в затвора. 

Но Йосиф Флавий никога директно не обяснил защо Ирод би искал да накара Йоан Кръстител да
млъкне. В края на краищата, призоваването на галилеяни да „се стремят към висша добродетел“ и „да се
отнасят справедливо помежду си“ едва ли би бил повод за тревога. Но ако тези призиви бъдат разгледани в
контекста на осъждането на четвъртовластник, който не демонстрира добродетел и не съди справедливо,
(особено по отношение на първата му жена, дъщерята на Аретас), тогава действията на Ирод против Йоан
изобщо не са никаква изненада. 

Образът на Йоан Кръстител, нарисуван от Йосиф Флавий е лишен от всякаква есхатологичност и го
показва като човек с високи морални и нравствени принципи и вероятно е украсен от желанието Йоан да
бъде облечен в гръко-римско облекло. Но портретът не може да бъде изцяло неточен, защото в Лука 3:10-14
ни се казва, че Йоан призовавал хората да живеят честен живот. Това, което е мотивирало Йосиф Флавий да
спомене за Йоан Кръстител, е било широко разпространеното мнение сред юдеите, че катастрофата, която
връхлетяла Ирод (и допринесла за детронирането му от римляните)     (  Коментар  : През 39 г.н.е Ирод бил обвинен от  
неговия племенник  Агрипа І в заговор против Рим. Римляните го свалили от престола и го заточили  Галия – днешна Франция,
където заминал заедно с Иродиада и умрял,  неизвестно кога.  Д.Пр.  )   е била причинена поради начинът, по който се  
отнесъл  към  Йоан  Кръстител.  Очевидно,  Йосиф  Флавий  е  бил  съгласен  с  тази  оценка  и  поради  това
обрисувал Йоан като „добър човек,“ който призовавал праведните юдеи да се присъединят към него, като се
кръстят. Но Йосиф Флавий е трябвало да бъде внимателен какво казва за посланието на Йоан Кръстител.
Всеки намек, подсказващ за реформа или възстановяване в това послание би създало в разума на римляните
симпатия към Ирод, които в такъв контекст биха били счетени за правилни.

Трудно е да се каже, дали Йосиф Флавий е знаел повече за проповядването на Йоан Кръстител и това
е било спотаено – поради нежеланието му да разкрива  пред римската публика юдейският интерес към
есхатологията и месианството.  Но това, което ни казва Йосиф Флавий по много начини допълва описанието
в Евангелията в Новия Завет, особено когато бъде разглеждано в контекста на действията и обещанията,
правени от други хора по онова време.

Когато съответните разкази в Евангелията в Новия Завет и в книгите на Йосиф Флавий бъдат четени в
техния пълен контекст и им бъде позволено те да бъдат разглеждани от гледната точка на теологията и
апологетиката,  предполагаемите  противоречия  между  Йосиф  Флавий  и  Евангелията  изчезват.  Йосиф
Флавий и Евангелията в Новия Завет ни разказват една и съща история, но подчертават различни елементи в
нея.

Йосиф Флавий за Пилат Понтийски
През  последните  години критиците  твърдяха,  че  Евангелията  в  Новия  Завет,  които описват  един

колеблив и несигурен Пилат, който не намира никаква вина в Исус и е готов да го освободи, е измислица и
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тя  е  част  от  ранната  християнска  апологетика,  която  е  била  изправена  пред  заплахата  на  римското
правителство и може би от последствията от юдейското въстание, което накарало християните да се опитат
да  се  дистанцират  от  своите  юдейски  братовчеди.  Критиците  ни  казват,  че  Пилат  най-общо  е  бил
кръвожаден и нечувствителен към справедливостта и по-конкретно – към интересите на юдеите. Той никога
не би обявил, че Исус е невинен и никога не би предложил да го освободи. По същият начин те продължават
и казват, че Евангелията в Новия Завет ни дава апологетика (Коментар: Апологетика – защита на някаква теза, идея,

гледна точка или вяра. Д.Пр.) и пропаганда, но не и история. (0N THE THESIS THAT THE GOSPELS PORTRAY PILATE INACCURATELY: See
John Dominic Crossan, The Historical Jesus (San Francisco: HarperCollins, 1991), pp. 373-83; and his Who Killed Jesus? Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story

of the Death of Jesus (San Francisco: HarperCollins, 1995), pp. 147-59.)
 Защо някои учени мислят така? Дали те са прави?
Учените са готови да  мислят най-лошото за Пилат, заради негативната критика към него в книгите на

двама негови юдейски съвременници: Фило от Александрия (20 пр. Хр – 50 г.н.е.)  и Йосиф Флавий (37-100
г.н.е.).  В своите обиди и нападки против римският император Калигула,  Фило описва губернатора Пилат
като „непреклонен, упорит и жесток човек,“ добавяйки че „неговото управление се отличавало с подкупи,
обиди,  престъпления,   грабежи,  необуздани щети,  убийства  без  съд и  безкрайна и извънредно печална
жестокост“ (Legatio ad Gaium 301-2). Бележките  на Фило са свързани най-вече със случката, когато Пилат
поставил златните щитове в двореца на Ирод в Йерусалим. Тези критики са политически мотивирани и
вероятно преувеличават грешките на губернатора. (0N PHILO OF ALEXANDRIA: See David T.Runia, Philo in Early Christian Literature, CRINT
3.3 (Minneapolis: Fortress, 1993); Peder Borgen, Philo of Alexandria, NovTSup 86 (Leiden: Brill, 1997); Francesca Calabi, The Language and the Law of God: Interpretation and

Politics in Philo of Alexandria, SFSHJ 188 (Atlanta: Scholars Press, 1998); Maren Niehoff, Philo on Jewish Identity and Culture, TSAJ 86 (Tubingen: MohrSiebeck, 2001).
По времето,  когато Фило писал тези  неща (през  39 или 40  г.н.е.),  Пилат вече бил снет  от  поста

губернатор и бил в немилост, което го правело лесна мишена за охулване. И разбира се, обрисуването на
Пилат в най-лошата светлина обслужвало по-голямата цел на трактата на Фило.

Йосиф Флавий, който не казва нито една хвалебствена дума за Пилат, разказва една случка, в която
една нощ Пилат преместил от Цезарея Меритима в Йерусалим военни знамена, носещи образа на римският
император (вероятно друга версия на същата случка, разказана и от Фило). Огромна група юдеи отишла до
Цезарея за да моли губернатора да изнесе знамената от Йерусалим. Единствено готовността на юдеите да
умрат, без да се съпротивляват, убедила Пилат да върне обидните знамена в Цезарея (Jewish Wars 2.171-74;
Antiquities 18.55-59).

Йосиф Флавий разказва за друг случай, в който Пилат бръкнал в съкровищницата на храма, за да
осигури допълнителни средства за финансирането на един градски проект. Сметката, от която парите били
взети била  „тайно съкровище,  наричано korbonas“  (Jewish  Wars  2.175;  Antiquities  18.60-62).  Тук  Йосиф
Флавий говори за посветени дарения, познати като "korban,“ т.е. това е дар, който е даден на Бога ("korban“
= дар (Марк 7:11)); „Не е законно да ги поставяме (тук се говори за 30-те сребърници, които Юда върнал) в
the korbonas  (Мат. 27:6). Да се вземат такива осветени пари и да се използват за светска употреба е било
висша обида за юдеите. Още веднъж юдеите протестирали, без да се съпротивляват. Пилат изпратил сред
хората войници, облечени като цивилни. При подаване на предварително договорен сигнал, тези маскирани
войници започнали да бият хората с тояги, заклали някои хора, ранили мнозина други и накрая разпръснали
тълпата.

Йосиф Флавий за Анна и Каяфа
„Сега Квириний ликвидира имението на Арчелаус...Тъй като първосвещеникът Йоазар сега  беше

победен  от  една  популярна  клика,  Квириний  го  свали  от  този  пост  и  вместо  него  постави  като
първосвещеник Анна, син на Сет.“ (Antiquities 18.26)

„Цезар  изпрати Валериус  Гратус  да  наследи  Аннус  Руфус  като губернатор  на  юдеите.  Гратус
отстрани Анна от първосвещеническият му пост и вместо него обяви, че Ишмаел, синът на Фиаби, ще
бъде първосвещеник. Но скоро след това той го отстрани и на негово място постави Елеазер, синът на
първосвещеника  Анна.  Една  година  след  това  той  го  отстрани  и  на  негово  място  постави  като
първосвещеник Симон, синът на Камит. Последният споменат не успя да се задържи на този пост повече
от една година и беше наследен от Йосиф, който беше наречен Каяфа. След тези деяния Гратус се върна
в Рим, след като престоя 11 години в Юдея. Пилат Понтийски стана негов наследник .“(Antiquities 18.33-
35)

„Пристигайки  в  Юдея, Виделей се  изкачи  в  Йерусалим,  където  юдеите  празнуваха  техният
традиционен  празник,  наречен  „Пасха.“  След  като  беше  посрещнат  по  великолепен  начин,  Виделей
опрости  на  жителите  на  града  всички  такси  за  продажба  на  земеделски  продукти  и  се  съгласи,  че
дрехите на първосвещеника и всички негови украшения ще бъдат съхранявани в храма под грижите на
свещениците, каквато беше тяхната привилегия преди... Виделей се ръководеше от нашия закон относно
разпоредбите си за дрехите и инструктира управителят да не се намесва относно мястото, където те
ще бъдат съхранявани, нито кога ще бъдат използвани. След като връчи тези облаги на  народа, той
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премахна Йосиф, наричан Каяфа от първосвещеническият пост и на негово място постави Йонатан, син
на първосвещеникът Анна“ (Antiquities 18.90-91, 95).

„След като научи за смъртта на Фест, Цезар изпрати Албумс като губернатор на Юдея. Царят
премахна Йосиф от първосвещеническия пост и предостави наследник на тази длъжност да бъде синът
на Анна, който беше наречен Ананус.  Казано е, че старият Анна бил изключителен късметлия. Защото
той  имал  5  сина,  всеки  от  тях  (след  като  самият  той  дълго  време  бил  първосвещеник)  станал
първосвещеник  на  Бога  –  нещо,  което  никога  не  се  е  случвало  на  друг  от нашите  първосвещеници.“
(Antiquities 20. 197-98)

И в двата случая, разказани от Йосиф Флавий, управляващите свещеници привличат вниманието със
своето мълчание. Това е особено стряскащо в случаят със вземането на свещените пари (от курбана) от
храмовата  каса,  защото Пилат  не  би могъл да  направи това,  нито би се  осмелил да  направи това,  без
разрешението  и  съдействието  от  самите  висши  свещеници.  Очевидно,  първосвещеникът  Каяфа  и
губернаторът Пилат са работели добре заедно. Не е изненадващо, че когато Пилат бил отстранен от своя
пост в началото на 37 г.н.е., след неговото брутално нападение на самаряните,  Каяфа също бил отстранен
скоро след това. (Antiquities 18.88-89, 95).

Евангелист Лука също намеква за едно зловещо събитие, когато известили на Исус „за галилеяните,
чиято кръв Пилат смесил с жертвоприношенията им“ (Лука 13:1 – мой превод). ('ON PILATE'S VIOLENCE AGAINST HIS
SUBJECTS: See James S.McLaren, Power and Politics in Palestine: The Jews and the Governing of Their Land 100 BC-AD 70, JSNTSup 63 (Sheffield: JSOT Press, 1991), pp. 81-
87; Raymond E.Brown, The Death of the Messiah,  ABRL (New York: Doubleday, 1994), 698-705 ; Helen K.Bond, Pontius Pilate in History and Interpretation,  SNTSMS 100

(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp. 24-93. Raymond Brown provides a convenient summary of six incidents involving Pilate and his Jewish subjects.)
От епизоди като тези и от отрицателните описания в книгите на Фило и Йосиф Флавий, много учени

стигат до заключението, че Пилат се е съобразявал малко с юдейската чувствителност и е реагирал жестоко
на всяка безредица или предизвикателство към неговата власт. Следователно, понеже Евангелията в Новия
Завет го описват като обмислящ внимателно своите варианти и проявяващ известно нежелание преди да
осъди Исус на смърт,  някои учени не вярват на свидетелството на Евангелията.  Обаче аз считам, че това
тълкувание на Пилат и на Евангелията се нуждае от известно преосмисляне.

Официалната  справка  за  Пилат  не  е  толкова  кървава, колкото  изглежда.  Нещо  повече,  всяко
противопоставяне с юдеите изглежда, че е ставало след консултация с юдейските лидери. Пилат нито е бил
прибързан и безразсъден, нито е бил особено избухлив. А идеята, че той не се е съобразявал с юдейската
чувствителност  се основава на безкритичното прочитане на написаното от Фило и Йосиф Флавий, а те и
двамата са имали лични основания да бъдат настроени против бившия губернатор. Нека да разгледаме тези
факти.

Официалната справка за Пилат. Дали тя го описва като кръвожаден човек? Някои хора считат, че това
е така. Един известен автор описва с една дума начинът чрез който Пилат контролирал тълпата: с клане! Но
аз си мисля, че това е безкритичен и превъзбуден прочит на архивите. В случаят с щитовете Пилат направил
крачка назад. Той не убил никой. Мирният протест на юдеите бил успешен.  В случаят с използването на
тайни парични средства на храма за финансирането на един градски проект, Пилат трябва да е действал в
най-лошият случай с мълчаливата подкрепа на управляващите свещеници, защото той не би могъл никога
да  бръкне  в  съкровището  на  храма  без  разрешение.  По  всяка  вероятност  общественият  протест  е  бил
насочен както към управляващите свещеници и особено – към касиера на съкровището, заради това, че е
позволил това светотатство, както и директно срещу римския губернатор. 

Страхливата военна хитрост на Пилат – да изпрати преоблечени войници сред тълпата и да постави
началото  на  бунт,  който  неговите  войници  биха  могли  да  потушат  жестоко,  е  само  вид  безскрупулно
манипулиране,  което виждаме да се демонстрира и по време на изслушването и допитването до народа,
относно  съдбата  на  Исус  от  Назарет.  Възможно  е  нападението  над  протестиращата  тълпа  поради
злоупотребата със свещените пари на храма да е  нападението, за което се говори в Лука 13:1. Ако това е
така, тогава ние имаме един единствен кървав сблъсък между Пилат и юдейските му поданици. 

Другият  кървав  сблъсък  –  случаят  със  самаряните,  станал  повод  за  уволнението  на  Пилат  като
губернатор.  Нападението на Пилат над самаряните през 36 г.н.е.  и последвалото му уволнение,  както и
уволнението на Каяфа, са поучителни. Един самарянски пророк убедил много от сънародниците си, че Бог
му е показал местонахождението на изгубените съдове на храма. Поради това, много хора отишли при този
пророк в подножието на планината Геризим, където някога бил построен храмът на Самария. 

Защо Пилат би трябвало да обръща внимание на някакъв самарянски пророк, който бил загрижен за
местоположението на съдовете,  които в миналото са били част от самарянският храм в подножието на
планината Геризим? Йосиф Флавий разглежда това събитие в максималната политическа светлина,  като
твърди, че част от планът на самарянският пророк е бил да предизвика въстание с цел възстановяване на
държавата Самария. Възможно е националното и религиозно обновление да е било част от плана на този
пророк, но дали онова, което той е проповядвал пред самаряните наистина е било подготовка за въстание?
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Ако  това  е  било  подготовка  за  въстание,  тогава  защо  Пилат  е  бил  уволнен  като  губернатор  заради
действията, които е предприел? И защо е бил уволнен Каяфа?

Въпреки, че Йосиф Флавий се въздържа да предостави жизнено важна информация, правдоподобен
отговор на тези въпроси не е трудно да бъде намерен. Самарянският пророк не се е надявал да намери
изгубените  съдове  на  храма,  като  подготовка  за  въстание,  а  като  подготовка  за  построяване  отново на
самарянският храм, който е бил разрушен от Хасмонеанската династия и от юдейските висши свещеници
през 2-я век пр. Хр. Самаряните никога не простили на своите юдейски братовчеди за това. Всъщност, те си
отмъстили, като една нощ тайно проникнали в храмът на юдеите и разхвърляли човешки кости в светите
места.  В резултат от тези лоши деяния отношенията между юдеи и самаряни били крайно обтегнати и
Йосиф Флавий разказва истории за насилие и противопоставяне. Учението на Исус приема за даденост тази
зла воля (например, притчата за добрият самарянин или историята за благодарният прокажен самарянин –
Лука 17:18).

А ако самарянският пророк само се е надявал да намери светите съдове, за да поднови интереса на
самаряните за построяването отново на техния храм,  защо тогава Пилат ги е нападнал? Мисля си, че е
възможно губернаторът да е бил окуражен да направи това нападение от своя високопоставен юдейски
сътрудник, първосвещеникът Каяфа. А защо Каяфа е окуражил Пилат да атакува самарянският пророк и
неговите  последователи?  Защото  Каяфа  не  можел  да  стои  безучастно  и  да  позволи  на  самаряните  да
построят отново един съперничещ храм, храм, който неговите предшественици са разрушили преди 150
години. Много вероятно е това тълкувание на  целите на самаряните да е било направено по най-тревожният
начин  и  е  окуражило  Пилат  да  действа.  Ако  съдовете  бъдели  намерени,  храмът  щял  отново  да  бъде
построен. А ако храмът бъде построен отново, скоро след това ще избухне въстание.  След нападението
самаряните горчиво се оплакали в Рим и Пилат бил уволнен. А когато и ролята на Каяфа в тази афера била
разкрита – той също бил уволнен.

Ние  разполагаме  с  доказателство,  че  и  други  римски  губернатори  са  действали  въз  основата  на
сведенията и съветът, който им бил предоставян от управляващите свещеници. Йосиф Флавий ни казва, че
по време на управлението на Куспиус Фадус (44-46 г.н.е.) един човек, на име Теюдас призовал хората да
вземат притежанията си и да отидат при него при реката Йордан, където по негова заповед водите на реката
щели  да  се  разделят  (Antiquities  20.9798).  Римският  губернатор  изпратил  кавалерия,  която  разпръснал
последователите на Теюдас. Набеденият пророк бил обезглавен и главата му била изложена на публично
място в Йерусалим. Вероятно асоциацията, която Теюдас се опитал да направи е била опит да се повтори
отново историята с Исус Навин и пресичането по дъното на реката Йордан в началото на завладяването на
Обещаната земя (И.Н. 4).  По този начин събирането на народа, направено от Теюдас,  наистина станало
прелюдия за повторното завладяване на земята на Израел и за отхвърлянето на тогавашните управници на
земята.  Това  е  доста ясно на хората,  които знаят историите  на  Писанията  на Израел,  но как римският
губернатор  знае  нещо  за  това?  Най-доброто  обяснение  е,  че  управляващите  свещеници,  изпълнявайки
своята съветническа и сътрудническа роля, са информирали губернатора.

Нека  да  разгледаме  друг  пример.  По  време  на  управлението  на  римският  губернатор  Антониус
Феликс (52-60 г.н.е.) един юдеин от Египет се появил в Йерусалим (Jewish Wars 2.259-63; Antiquities 20. 169-
70). Установил се да живее в Планината на маслините, която се извисявала над хълма на Храма и събрал
хора около себе си, твърдейки, че по негова заповед крепостните стени на града ще се срутят и това ще
позволи да него и на последователите му да влязат в града и да го завладеят. Губернаторът Феликс бързо
изпратил кавалерията, която разгромила и разпръснала последователите. Но самият египтянин избягал. Тук
отново имаме човек, който подражава на Исус Навин и в този случай се надява, че стените на Йерусалим ще
се  срутят,  така  както  са  се  срутили  стените  на  Йерихон  векове  по-рано.  Отново,  по  всяка  вероятност,
управляващите свещеници информирали римският губернатор за смисълът, който действията и думите на
този египтянин имали, според разбиранията на юдеите. 

Разказвам  ви  това,  за  да  ви  покажа,  че  римските  губернатори  обикновено  са  действали  след
консултация  с  местните  власти.  В  случаят  с  Пилат  Понтийски е  вероятно,  че  той  предприел действия
против юдеите, които са протестирали поради светската употреба на свещените пари, а по-късно – и против
самаряните, само след консултация с Каяфа и неговите приближени хора. Може би тези две случки са били
единствените насилнически действия, извършени против местното население по времето на управлението
на Пилат.

Периодът на управление на Пилат
Има друго нещо, което ще разгледаме тук.  Обикновено се счита,  че началото на управлението на

Пилат е 25 или 26 г.н.е., а неговото уволнение е в началото на 37 г., което означава, че той е бил губернатор
около 11 години. Но има свидетелство (от монети и от Йосиф Флавий), че може би управлението на Пилат е
започнало още през 19 или 20 г. Ако е така – а тук не е мястото да обсъждаме този сложен въпрос – тогава
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Пилат Понтийски може би е управлявал Юдея и Самария в продължение на 17 години. Според стандартите
на онова време, да бъде губернатор толкова дълго време в място като Юдея, където има значителен брой
хора, които се възмущават от присъствието и властта на чужденците, това означава, че управлението на
Пилат е било забележително стабилно и мирно. Можем да сравним Пилат с двама от неговите наследници:

(1) 2-годишно управление на Фадус (и отсичането на главата на Тюдас) и
(2) 8-годишното управление на Феликс ( и клането на последователите на египетският юдеин)
Ако Пилат е имал само два кървави сблъсъци с неговите поданици през 17-годишен период, тогава

неговото управление не е било по-лошо от управлението на другите губернатори и даже може да е било по-
добро от управлението на повечето от тях.

Аз не се опитвам да реабилитирам Пилат, а още по-малко – да го канонизирам (както наистина той е
канонизиран в Коптската църква!). Нямам никакви съмнения, че според днешните стандарти губернаторът е
бил корумпиран и е имал малък или никакъв ангажимент към справедливостта или към човешките права.
Съмнявам се, че Пилат е имал каквато и да е искрена загриженост към Исус от Назарет и към това дали той
е жив или умрял.

В случаят с Исус, мотивите на Пилат са били изцяло политически. В навечерието на Пасха, най-
светият  юдейски  празник  в  юдейския  календар,  с  Йерусалим  –  чието  население  временно  е  било
неколкократно  по-многобройно  поради  празника  и  това  са  били  юдеи,  които  са  гледали  на  вярата  си
сериозно и са бленували за освобождението на Израел, самият Пилат се оказал в една потенциално опасна
ситуация. Юдейските колаборационистите на Пилат – Каяфа и приближените му свещеници – настоявали за
незабавното убиване на Исус. Но дали публично екзекутиране в непосредствената близост до Йерусалим в
навечерието на Пасха е мъдър ход? И дали Исус, който говорел за Божието царство, но нямал въоръжени
последователи, е бил сериозна заплаха? 

Нерешителността на Пилат няма нищо общо със справедливостта;  тя е  било породена изцяло от
политически  съображения.  Пилат  е  знаел  какъв  е  основният  мотив  на  Каяфа  и  на  неговите  храмови
помощници – Исус ги бил оскърбил, показвайки в своето учение, че те са недостойни за длъжностите които
заемат и че тях ги очаква Божият съд. Пилат не искал да екзекутира публично един популярен проповедник
и  изцелител  и  то  –  в  навечерието  на  Пасха,  без  никаква  друга  причина,  освен  това,  че  ядосал
аристократичното свещенство, на което много евреи гледали с презрение. Ловкият политик Пилат оцелявал
до този момент и  не искал да бъде притискан да вземе прибързано решение.

Отказът на Исус да опровергае обвинението, че той или е твърдял или е позволил на последователите
си да вярват, че той е помазаният цар, убедил Пилат, че той трябва да бъде осъден на смърт. Тъй като било
установено, че Исус е виновен за висша измяна, а не просто за смущаване на мира, той бил осъден на
разпъване на кръста, с обвинението, че той е твърдял, че е „Царят на юдеите“ (Марк 15:26; виж Мат 27:37;
Лука 23:38;Йоан 19: 19).

Така накрая Пилат  отстъпил пред исканията  на  управляващите  свещеници (както очевидно той е
правил и в  други случаи,  което най-накрая  станало причина  за  неговото уволнение),  но  чак  след  като
прехвърлил отговорността за това на управляващите свещеници, като ритуално си измил ръцете и обявил:
„Аз съм невинен за кръвта на този човек“ (Мат. 27:24 – мой превод). От юридическа гледна точка това не е
било  необходимо,  защото  Исус  мълчаливо  признал  своята  роля  в  очакваното  Божие  царство,  което
предоставило достатъчно основание в очите на Рим той да бъде екзекутиран.

Но  от  гледната  точка  на  политиката  хитрият  губернатор  искал  да  бъде  сигурен,  че,  в  очите  на
юдейската публика, решението да бъде осъден на смърт Исус не е било негово, или в най-лошият случай –
не е било само негово.

Далече от не-историческа защита, както твърдят някои критици, това е истинският образ на Пилат.
Това е Пилат, който се опитва да внесе тайно в Йерусалим образи на Цезар върху военните знамена, но
когато  срещне  противопоставянето  на  гневната  публика  –  той  отстъпва.  Това  е  Пилат,  който  иска  за
разпръсне  тълпа,  която  протестира  за  сериозното  нарушение  при  употребата  на  посветени  парични
фондове, но прави това чрез измама и хитрост. Това е Пилат, който воден от съвета на висшите свещеници и
накрая – след дълъг период на управление – бил отзован в Рим. Образът на Пилат, такъв, какъвто е описан в
Евангелията  в  Новия  Завет,  е  в  съгласие  с  Пилат,  който  ни  е  познат  от  другите  източници  –  когато
Евангелията и тези източници бъдат четени критично и в пълният им контекст.(0N PILATE'S BEHAVIOR AS CONSISTENT
WITH THE PORTRAIT FOUND IN THE NEW TESTAMENT GOSPELS: See Brian C.McGing, "Pontius Pilate and the Sources," CBQ 53 (1991): 416-38; Brown, Death of the
Messiah, p. 704. Brown concludes that the portrait of Pilate found in the Gospels is not inconsistent with what we know of the former governor of Judea, especially in reference to

the incident of the standards. See also Bond, Pontius Pilate, pp. 119, 205.)
Когато Пилат бъде разбиран по-добре, а това означава, че ние не приемаме според външния им вид

клеветническите  представяния  във  Фило  и  Йосиф  Флавий  –  тогава  възраженията,  понякога  отправяни
против Пасхалното помилване на губернатора също получават своя отговор. Според евангелията в Новия
Завет, Пилат е имал обичая да помилва един от затворниците, който публиката пожелае да бъде освободен.
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„А на всеки празник той имаше обичая да им освобождава един затворник, за когото те се помолеха“
(Марк  15:6  –  мой  превод;  виж Мат.  27:15;  Йоан  18:39).  Някои  критици  твърдят,  че  понеже  в  другите
източници не се казва нищо за предложението на Пилат за едно помилване за Пасха, на Евангелията не
може да бъде вярвано. Това едва ли е добра историческа аргументация. Точно обратното - това мирише на
научно предубеждение.

И четирите  Евангелия  знаят за  обичая на  Пилат,  а  фактически и други източници споменават  за
пускане на затворници в различни случаи, включително на Пасха. Мишна (юдейският устно предаван закон
и традиции, които в началото на 3-я век започнали да бъдат записвани), казват, че „те могат да заколят
(пасхалното агне) за един...на когото те са обещали да го изведат от затвора“ на Пасха.  (m. Pesahim 8:6).
Не е ясно кои са „те“ (юдейските власти? Римските власти?), но е интересно, че обещаното освобождаване
от затвора е заради изразената цел – за да участва освободения затворник в спазването на Пасхата. Папирус
(PFlor  61  ,c.A.D.  85)  цитира  думите  на  римския  губернатор  на  Египет:  „Ти  заслужаваш  за  бъдеш
бичуван...но аз те давам на тълпите.“ 

В писмата си Плиний Младши (в началото на 2-я век) казва: „Обаче на мен ми беше заявено, че тези
хора бяха освободени по тяхна молба до губернаторите или до техните лейтенанти; което изглежда че е
достатъчно, защото е неправдоподобно,  който и да е човек да се осмели да ги пусне на свобода, без да
притежава властта да направи това.“(Epistles  10.31).  Един надпис от Ефес разказва за  решението на
губернатора на Азия за освободи затворници, поради молби на хора от града. Ливи (писал в началото на 1-я
век) говори за специално освобождаване, при което веригите били свалени от крайниците на затворниците.
(History  of  Rome 5.13.8).  Йосиф Флавий ни разказва,  че  когато  губернаторът Албинус  се  подготвял да
напусне поста си (през 64 г.н.е.), той освободил всички затворници, затворени заради други престъпления,
освен убийство (Antiquities 20.215). Той направил това с надеждата да спечели благоприятната оценка от
жителите на Йерусалим. И накрая, години по-рано, Арчелаус се надявал да умири сънародниците си и така
да по-късно да спечели бащиното си царство, като се съгласи с техните искания тези затворници да бъдат
освободени. ("Some demanded the release of the prisoners who had been put in chains by Herod" [Antiquities
17.204]).

Като цяло, доказателството навежда на мисълта, че римските управници, както и поне един принц от
рода на Ирод, понякога са освобождавали затворници (както очевидно са правели и други управници в
източното  Средиземноморие).  Това  било  правено  поради  чисто  политически  причини:  за  да  задоволят
исканията на тълпите и чрез подмазване да спечелят тяхното благоволение. Друг фактор, който подкрепя
историчността  на  разказите  в  Евангелията,  е  неправдоподобността  на  твърдението,  че  е  имало  такъв
обичай, ако такъв обичай изобщо не е имало. Ако Пилат не беше освобождавал затворници на Пасха или на
други празници, или в най-лошия случай – поне веднъж, твърденията на авторите на Евангелията, че той е
правил  това,  е  можело  бързо  и  лесно  да  бъде  показано,  че  е  лъжливо  и  поради  това  би  причинило
притеснение за ранната църква. Това, че и четиримата автори на Евангелията разказват за този епизод (а
четвъртият Евангелист – Йоан, вероятно е направил това независимо от трите Синоптични Евангелия), ни
убеждава, че никакво такова притеснение не е запазено с историята. (FOR RESEARCH THAT SUPPORTS THE HISTORICITY OF
PILATE'S OFFER OF A PASSOVER PARDON: See Charles B.Chaval, "The Releasing of a Prisoner on the Eve of Passover in Ancient Jerusalem," JBL 60 (1941): 273-78; Robert
L.Merritt, "Jesus Barabbas and the Paschal Pardon," JBL 104 (1985): 57-68. Bond remarks that "Pilate, and possibly other governors, may have occasionally released lesser
criminals as a gesture of Roman goodwill, especially during such a potentially volatile festival as the Passover" (Pontius Pilate, p. 199). For concise summaries of the scholarly

positions on the pardon, see Bond, Pontius Pilate, pp. 199- 200; and McLaren, Power and Politics, p. 93 IT. 2.)
Йосиф Флавий ни снабдява с още информация, която предоставя значителна подкрепа на описанието

в Евангелията в Новия Завет на последователността на събитията или на юридическия процес, който отвел
Исус до смъртта. Според Евангелията, Исус бил:

(1) арестуван от управляващите свещениците,
(2) бил разпитан от управляващите свещеници и членовете на юдейския съвет (Синедриона),
(3) бил предаден на римския губернатор,
(4) бил разпитан от губернатора и след това
(5) бил осъден на смърт.
Някои крайни критици през последните години поставят под съмнение тази последователност на

събитията, твърдейки, че тя е измислена от авторите на Евангелията или за да оклевети юдеите, или за да се
опитат да намерят връзка между проповядването на Исус и разпъването му на кръста. (Един учен всъщност
предполага,  че  когато посетил Йерусалим,  Исус  просто бил арестуван при един бунт и  бил осъден на
смърт.) Този скептицизъм едва ли е правдоподобен, а алтернативните обяснения са много по-убедителни, не
на последно място и защото същата последователност на събитията е потвърдена и от Йосиф Флавий. 

В откъсът за Исус (Antiquities 18.63-64), Йосиф Флавий описва Исус като учител и „извършител на
изумителни неща.“ Важното и, че Йосиф Флавий казва, че „водещите мъже сред нас“ обвинили Исус и в
резултат от това Пилат го осъдил на разпъване на кръста. Навсякъде в Йосиф Флавий изразът  „водещите



86

мъже“ се отнасят за управляващите свещеници (виж Antiquities 11.140-41; 18.121). По този начин Йосиф
Флавий предоставя, най-общо казано, същата последователност, която имаме в Евангелията в Новия Завет.
Но има и още нещо.

Освен това Йосиф Флавий ни разказва за един пророк, наречен Исус бен Ананиас, който през 62 г.н.е.
започнал да обявява разорението на Йерусалим и на храма. Аналогиите между Исус от Назарет и Исус бен
Ананиас са доста интересни. Съответстващите части от повествованието на Йосиф Флавий за юдейското
въстание  разказват следното: 

„Четири години преди войната...дойде там на празникът, на който беше обичаят на всички евреи
да издигат шатри на Бога, един Исус син на Ананиас, един необучен селянин, който, стоейки в Храма,
внезапно започна да крещи:  „Глас от изток,  глас от запад,  глас от четирите краища на света, глас
против Йерусалим и олтара, глас против младоженецът и невестата, глас против всички хора“ (Йер.7:34
– мой превод). Някои от водещите граждани,  ядосани от това зло говорене,  арестуваха човека и го
бичуваха с много удари. Но той без да казва нищо от самия себе си или нещо лично на хората, които го
удряха, продължаваше да вика както преди. Тогава управниците...го отведоха при римският губернатор.
Там, въпреки че беше бит с камшици така, че костите му се виждаха, той нито молеше за милост, нито
плачеше...Албинус  обяви,  че  той  е  луд  и  го  освободи...Той  крещеше,  особено  на  празниците...Докато
крещеше  от  градската  стена:  „Още  веднъж  горко  на  градът  и  на  хората,  и  на  олтарът...“  един
камък ...го удари и го уби. (Jewish Wars 6.300-309).

В този откъс виждаме същият юридически процес, който е връхлетял Исус от Назарет години по-
рано. И двамата мъже влезли в предверията на храма. И двамата мъже изрекли пророчески заплахи против
храма, и двамата напомняли за Йер.7, един язвителен откъс, който заплашвал храмът с унищожение. (Исус
от Назарет споменал за Йер.7:11, а Исус бен Ананиас – за Йер. 7:34). И двамата мъже били арестувани от
юдейските власти (управляващите свещеници). И двамата мъже били разпитани от тези власти. След това и
двамата  мъже  били  предадени  на  римския  губернатор.  И  двамата  мъже  след  това  били  разпитани  от
римския губернатор. И двамата били бити с камшици. Единствената съществена разлика е, че Пилат осъдил
Исус от Назарет на разпъване на кръста. А Албинус освободил Исус бен Ананиас, тъй като установил, че
той е безвреден луд човек

Предупреждение за Храмът в Йерусалим
Фрагмент с височина около 50 см съдържа надпис към езичниците да стоят извън храма. Фрагментът

е  намерен  през  1935  извън  крепостната  стена,  ограждаща  Старият  град  в  Йерусалим.  Точно  копие  на
същото предупреждение се намира и в Археологическият музей в Истанбул, Турция. На него е написано:
„Никой езичник да не влиза в границите на разделящата стена и бариерата, обграждаща Храмът; който
бъде заловен, ще е отговорен за своята  последваща смърт.“ Това вероятно е предупреждението, описано
от Йосиф Флавий: „Върху разделящата стена в двора на Храма имало стълбове, на равно разстояние един от
друг, които обявявали закона за чистотата, някои от тях на гръцки, а други – на латински език, че „ нито един
чужденец не трябва да влиза в това свещено място.“ (Jewish Wars 5.193-94).

Съобразно с това, в два откъса – един – директно отнасящ се до Исус от Назарет и друг – отнасящ се
за  човек,  който  влиза  в  предверието  на  храма  едно  поколение  по-късно,  Йосиф  Флавий  потвърждава
последователността  на  събитията,  записани  в  Евангелията  в  Новия  Завет.  Всяко  честно  описание  в
Евангелията  на  арестуването на  Исус,  на  разпитите,  извършени  от  юдейските  и  римските  власти  и  на
последвалото негово осъждане на разпъване на кръста трябва да бъде считано, че е напълно потвърдено от
историята и е достоверно.

Евангелията в Новия Завет ни казват, че римските войници са се присмивали на Исус:
„И войниците Го заведоха вътре  в  двора,  т.е.  в  преторията,  и  свикаха цялата дружина.  И му

облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му. И започнаха да Го
поздравяват: „Здравей, Царю Юдейски!“ И го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и
като коленичеха, кланяха Му се. След като Му се подиграха, съблякоха Ме пурпурната мантия, облякоха Го
в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.“ (Марк 15:16-20)

Присмиването на Исус като цар на юдеите намира своята аналогия в едно описание в книгите на
Фило. „Веднъж, по време на посещение на цар Агрипа в Александрия, хората хванали един побъркан човек,
на име Карабас, уличник, с когото често се подигравали. Според Фило, те отвели нещастният човек в
стадиона, поставили го да седне на високо, за да бъде виждан от всички, поставили на главата му един
лист от папирус, свит като корона, обвили тялото му с една черга като царска ливрея, а някой, който
забелязал едно тръстиково стъбло, хвърлено на пътя, му го дал, за да му служи като скиптър. И когато
като в някакъв театрален фарс, той получавал символът на царското достойнство и бил измамван, че е
цар, млади мъже, носещи пръти като копия заставали от двете му страни, имитирайки, че да негови
телохранители.  После другите се доближавали до него, някои се престрували, че го приветстват, а други
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подавали молби за съд и справедливост, а трети искали да го съветват за държавните дела. После от
множеството се чувал силен вик, който го прославял като Мари (на арамейски: „Господи мой“), който се
казва, че било името на Господа на сирийците. (In Flaccum 36-39)

Други източници разказват за случаи, които приличат на присмиването над Исус. Има един случай на
сурово и унизително отношение към детронираният самозван император Вителеус (69 г.н.е.),  който бил
оставен в ръцете на римските войници, които се подигравали с него, като накарали бившия император да
посети отново различни места, където на времето си той бил посрещан с почести (see Dio Cassius Roman
History 64.20-21). В откъслечно описание на думите на новия император Адриян и на юдейски посланик
относно юдейското въстание, което се случило в края на управлението на императора Траян (115-117 г.), се
споменава за подиграването на самозваният монарх: „Паулус (говори) за царя, как те го довели отпред и (му
се  подигравали?);  и  Теон  прочел  указ  на  Лупус,  който  им  заповядвал  да  го  изведат  отпред,  за  да  се
подиграват на царя“ (PLouvre 68.1.1-7). Плутарх (написано през 100 г.н.е) свързва една история, в която
пирати се подиграли със затворник, който твърдял, че има правата на римски гражданин. Те го облекли
(надянали му една  тога),  по  различни начини изразили почитта  си  към него  (включително падайки на
колене),  а  накрая  го  накарали  да  върви  по  дъска.  (Коментар:  За  илюстрация  на  „вървене  по  дъска  вижте:

https://en.wikipedia.org/wiki/Walking_the_plank Д.Пр.) (ON MOCKERY OF THE CONDEMNED IN ANTIQUITY: See Brown, Death of the Messiah, pp. 873-77).
Честното и грижливо изучаване на Йосиф Флавий, Фило и други източници от късната античност

показва,  че  Евангелията  в  Новия  Завет  предлагат  точно  и  правдоподобно  описание  на  деянията  на
исторически фигури като Пилат Понтийски. Няма нито една убедителна причини да се счита, че описанията
в Евангелията в Новия Завет са теологично или апологетично мотивирани измислици, които или погрешно
представят Пилат или оклеветяват управляващите свещеници. Наистина, описанията в Евангелията в Новия
Завет допълват по важни начини нашето познание за Палестина през 1-я век.

Глава 9

Анахронизми и преувеличени твърдения

Загубено и запазено Християнство

Напоследък  стана  модно  да  се  говори  за  множество  „християнства“  и  за  множество  „изгубени
Евангелия. В книгата на Дан Браун „Кодът на Да Винчи“ един от измислените герои  провъзгласява, че в 1-я
век са се разпространявали някои ранни Евангелия, което е просто абсурдно. Цялото това объркване стана
още по-голямо, когато някои учени се опитаха да вмъкнат писмени документи, написани през 2-я век сред
документите, написани през 1-я век и по този начин „да докажат,“ че християнството наистина е било доста
разнообразно в началото, и че всички тези разновидности на християнството са имали повече или по-малко
еднакви  достойнства,  еднакво  ранно  начало  и  еднакъв  авторитет.  Понякога  тези  забележителни
демонстрации на сила завършват с молби за по-голяма толерантност и отвореност към новите форми на
практикуване на християнството.  Това може да е правилно от гледната точка на политиката, но дали  е
правилно от гледната точка на историята? 

В Гл.3 и 4 ние разгледахме проблемите, с които се срещаме, когато се опитваме да припишем ранни
дати на написването на текстове, които носят всички белези, че са написани през 2-я век, а понякога даже в
края на 2-я век, че и по-късно. Но въпреки това, има някои писания, които малцина учени искат да ни
убедят,  че  те  всъщност  са  написани  през  1-я  век  –  а  може  би  в  някакви  малко  различни,  ранни
предполагаеми форми – и отразяват идеи, които също са по-стари, може би стигащи до първото поколение
християни.  Както видяхме, просто   няма нито едно убедително доказателство   за ранното датиране на тези  
извънканонични  писания.

Въпреки,  че  е  отделено  от  въпроса  за  това,  колко  рано  могат  да  бъдат  датирани  тези  писания,
съществува едно предположение, поддържано от някои учени - че е имало много „християнства“ и че само
едно от тях – това което най-накрая се появило като „православно“ християнство – стигнало до триумфа,
побеждавайки  и  изтласквайки  встрани  всички  други  форми  на  християнството.  Целият  този  подход  е
дълбоко погрешен и както е случаят в този спор,   говори на анахронизъм     (Коментар: Анахронизъм – нещо, което не

съответства на времето, в което то се е случило. Д.Пр.) и преувеличение. (ON THE IDEA THAT THERE WERE MANY "CHRISTIANITIES":
See Bart D.Ehrman's works Lost Christianities (New York: Oxford University Press, 2003); Lost Scriptures: Books That Did Not Make It into the New Testament (New York: Oxford

University Press, 2003); and The New Testament and Other Early Christian Writings, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2004).)
Произход и вярвания на ранното християнство
Исус умрял в навечерието на Пасха (или Разпети петък) през 30 или 33 г.н.е. (ON THE DATE OF JESUS' DEATH:

https://en.wikipedia.org/wiki/Walking_the_plank
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Most historians opt for either A.D. 30 (perhaps April 7) or 33 (perhaps April 3). For further discussion of the date of Jesus' death, see Harold W Hoehner, Chronological Aspects of
the Life of Christ (Grand Rapids: Zondervan, 1977), pp. 65-93; and Jack Finegan, Ancient World and Problems of Chronology in the Bible, rev. ed. (Peabody, Mass.: Hendrickson,

1998),  pp.  353-69.). А що се отнася до неговите ученици, движението, което Йоан Кръстител и Исус започнали,
било свършило. Както един от неговите ученици (Коментар: Клеопа, докато вървели заедно с възкръсналият Исус към

Емаус. Д.Пр.)  е запомнен, че е казал: „А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израел“ (Лука
24:21). Но, както се оказало, тяхното разочарование било кратковременно. Каква огромна промяна може да
направи краят на една седмица!

Едно древно свидетелство
Папиас  е  бил епископ на Хиераполис (в Мала Азия, днешна Турция), град, който процъфтявал в

началото на 2-я век от н.е. Той е автор на 5 тома от една книга, наречена „Изложение на изказванията на
Господа.“ За нещастие, само няколко фрагменти от тази книга са оцелели в цитатите на други, по-късно
писали автори (като Еузебиус, великият църковен историк от 4-я век.) В един от тези оцелели фрагменти
Папиас разказва за събрание на учениците на „старейшините,“ т.е. на учениците на апостолите на Исус:

„И ако случайно някой, който е бил ученик на старейшините, се срещне с мен, аз бих го питал за
думите на старейшините – какво са казали Андрей или Петър, или Филип, или Тома, или Яков, или Йоан,
или Матей, или някой друг от учениците на Господа, и какво са казали Аристон и старейшината Йоан,
учениците  на  Господа.  Защото  не  мисля,  че  информацията  от  книги  би  ме  ползвала  така,  както
информацията от живия и присъстващ глас.“(Quoted by Eusebius Ecclesiastical History 3.39.4; see a similar
report in Jerome Famous Men 18)(See J.B.Lightfoot, J.R.Harmer and M. W Holmes, The Apostolic Fathers, rev.
ed. (Grand Rapids: Baker, 1989), p. 314.)

Християнската вяра е започнала в неделя, на първия Великден, с откриването на един празен гроб и с
появата на възкресеният Исус. От всички Евангелия в Новия Завет, Евангелието на Марк ни предоставя най-
ранният разказ. В него се казва: 

„А  когато  отмина  съботата,  Мария  Магдалена,  Мария,  майката  на  Яков  и  Садомия,  купиха
благоуханни масла, за да отидат и да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много
рано,  когато изгря  слънцето.  И говореха помежду си:  „Кой ще ни изтърколи камъка от вратата на
гробницата?“ А като погледнаха нагоре те видяха, че камъкът беше изтърколен настрани – той беше
много голям. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и
те се учудиха. А той им каза: „Не се чудете; вие търсите Исус Назарянина, Който беше разпънат. Той
възкръсна! Той не е тук; вижте мястото, където Го положиха. Но идете, кажете на учениците Му и на
Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както Той ви каза“  И те излязоха навън и
избягаха от гробницата; защото трепет и удивление ги бяха обзели; и не казаха нищо на никого, защото
се страхуваха“ (Марк 16: 1-8 – мой превод).

Повечето Библии продължават  тази  глава  със  стихове  9-20,  обикновено поставени в  скоби или с
бележка в долния край на страницата. Това се прави поради това, че тези стихове (наричани „Удълженият
край“) не се намират в най-старите ръкописи. Учените са толкова прецизни, че твърдят, че тези стихове са
добавени 2-3 века след първото публикуване на Евангелието на Марк. Това Евангелие първоначално не е
свършвало със стих 8, а е продължавало с поне още един параграф (за който Матей може би е знаел), в
който се описва появата на Исус пред жените и пред учениците му. Може би никога няма да научим какво се
е случило с оригиналният край на Евангелието на Марк.

Евангелията на Матей и Лука следват описанието на Марк.  Това,  което се предоставя в тези две
Евангелия е ограничено до онова, което отива извън описанието на Марк. Матей казва: 

„И като мина съботата, на разсъмване в първия ден на седмицата Мария Магдалена и другата
Мария отидоха да видят гроба....И те излязоха бързо от гробницата със страх и с голяма радост, и се
завтекоха да кажат на учениците Му. И ето, Исус ги срещна и каза: „Здравейте!“ А те се приближиха и
се хванаха за краката му, и Му се поклониха. Тогава Исус им каза: „Не бойте се; идете и кажете на
братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“ (Мат. 28:1, 8-10)

„А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил. И като Го
видяха, те Му ме поклониха; а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и им каза: „Цялата
власт на небето и на земята беше дадена на Мен. Поради това идете и правете ученици от всичките
народи, кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, учете ги да спазват всичко, което съм ви
заповядал; и ето, Аз съм с вас винаги, до свършека на вечността“ (Мат. 28:16-20 – мой превод).

В Евангелието на Лука се казва:
„И като се върнаха от гроба, те казаха всичко това на единадесетте и на всички други. А това бяха

Мария  Магдалена,  Йоанна  и  Мария,  майката  на  Яков,  и  други  жени  с  тях,  които  казаха  това  на
апостолите. А тези думи им приличаха на несериозна приказка и те не им повярваха“ (Лука 24:9-11- мой
превод). (0N LUKE 24:12: Verse 12 in Luke's resurrection narrative reads: "But Peter arose, and ran to the tomb; and stooping and looking in, he sees the linen cloths by
themselves; and he returned to his home, wondering at what had happened." This verse is found in most old Greek texts (but it is omitted in some). Scholars suspect that it is an early
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addition to Luke's Gospel, inspired by Jn 20:3-10.)
„В същия ден двама от учениците Му отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на шестдесет

стадия  от  Йерусалим.  Те  разговаряха  помежду  си  за  всичко  онова,  което  се  бе  случило.  И  докато
разговаряха и обсъждаха помежду си, сам Иисус се приближи и тръгна с тях;  но виждането им беше
отслабено, за да не  Го познаят. А Той им рече: „Какви са тези думи, които разменяте помежду си по
път?“ А те се спряха и изглеждаха натъжени. И единият от тях, на име Клеопа, Му отговори: „Ти ли си
единственият посетител в Йерусалим, който не е узнал нещата, които се случиха там през тези дни?“ А
Той ги попита: „Какви неща?“  Те Му отговориха: „Това, което стана с Исус от Назарет, който беше
пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред всички хора,  и как нашите първосвещеници и началници Го
предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпънаха.  А ние се надявахме, че Той е Онзи, който ще избави
Израил. Да и освен всичко друго, ето днес вече е третият ден, откакто стана това. И още нещо, някои
жени от нашите ни смаяха. Те били рано сутринта на гроба и не намерили тялото Му, и като дойдоха,
разказваха, че даже им се явили ангели, които казвали, че Той е жив. Някои от нашите отидоха на гроба и
заварили всичко така, както и жените казаха; но Него не видели.“ А Той им каза: „О, неразумни, и бавни
да повярвате в сърцата си във всичко, което пророците са казали! Не трябваше ли Христос  да изстрада
тези неща и да влезе в славата Си?“ И като започна от Моисей и всичките пророци, обясни им казаното
за Него в цялото Писание.  Вече бяха приближили селото, в което отиваха, и Той даваше вид, че иска да
продължи пътя Си. Но те Го задържаха, казвайки: „Остани с нас, понеже е привечер и денят превали.“  И
Той влезе, за да остане с тях. А когато Исус седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи го
и им го даде. Тогава очите им се отвориха и те Го познаха, но Той стана невидим за тях. И те си казаха
един на друг: „Не гореше ли у нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше
Писанието?“ И в същия час те станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани единадесетте и
другите, които бяха с тях, които казваха: „Господ наистина е възкръснал и се е явил на Симон! А двамата
споделиха за случилото се по пътя и как Той станал познат за тях в разчупването на хляба“ (Лука 24:13-
35 – мой превод)

В Евангелието на  Йоан се казва: 
„В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и

видя, че камъкът е отвален от гроба. Тогава се затича, дойде при Симон Петър и при другия ученик,
когото Иисус обичаше, и им каза: „Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.“ Тогава
Петър и  другият ученик  станаха  и  тръгнаха  към гроба.  Двамата тичаха  заедно,  но  другият ученик
тичаше по-бързо от Петър и дойде пръв на гроба. И като надникна, видя, че плащениците стоят, но не
влезе  вътре  в  гроба.  След  него  дойде  Симон  Петър,  влезе  в  гроба  и  видя,  че  само  плащениците  са
останали. А кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при плащениците, а беше свита на друго
място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба. Той видя и повярва. Защото те
още не разбираха Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха
отново вкъщи. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И както плачеше, тя надникна в гроба и видя
двама ангели в бели дрехи да седят – единият при главата, а другият при нозете, където беше лежало
тялото на Исус. Те я попитаха: „Защо плачеш, жено?“ Тя им отговори: „Защото са взели моя Господ и аз
не зная къде са Го положили.“ След тези думи тя се обърна назад и видя Исус да стои, но не разбра, че
това е Исус. Исус я запита: „Защо плачеш, жено? Кого търсиш?“ Тя помисли, че това е градинарят, и Му
каза: „Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.“ Исус ѝ каза:
„Марио!“ Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“, което значи „Учителю“. Исус ѝ рече: „Не се докосвай до
Мене, защото още не съм отишъл при Моя Отец. Но иди при братята Ми и им кажи: Отивам при Моя
Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при вашия Бог.“ Мария Магдалена дойде и извести на учениците,
че е видяла Господ и че Той й е казал това“ (Йоан 20:1-18).

Тези евангелски описания са интересни, не на последно място и поради първенството,  дадено на
Мария Магдалена и на другите жени. Нека да направим преглед на данните:

Според Марк, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков и Саломе са отишли до гробницата на
Исус и са установили, че тя е празна. Те срещнали една тайнствена личност, която им казала, че Исус от
Назарет е възкръснал и че те трябва да съобщят това на Петър. Описанието внезапно спира.

Според Матей, Мария Магдалена и „другата Мария“ (вероятно майката на Яков, както се казва в
Марк), отишли до гробницата. Те срещнал една странна фигура, която Матей нарича „ангел на Господа“ и
на  тях  по същество  им е  казано същото нещо,  разказано в  Марк.  Но разказът  в  Матей не  спира.  Той
продължава,  за да опише появяването на Исус пред жените,  които „се хванаха за краката му,  и Му се
поклониха.“ Възкресеният  Исус  повтаря  инструкциите  на  ангелът.  По-късно  Той  се  среща  с  всички
апостоли и им заповядва да правят ученици от всички хора. 

Ние имаме някои интересни подробности във  версията на Лука. Според  това Евангелие, Мария



90

Магдалена, Йоанна, Мария, майката на Яков и „и други жени с тях“ посетили гробницата, установили, че
тя  е  празна,  срещнали  двама  мъже,  облечени  в  блестящи  дрехи,  които  им  възложили  да  съобщят  на
апостолите за възкресението на Исус, които преценили, че съобщението е несериозно и неправдоподобно.
Лука продължава и да разказва интересната история за двама мъже, които отивали в Емаус. Един от тях се
наричал Клеопа. Те срещнали възкресеният Исус. По-късно двамата мъже намерили единадесетте апостоли
(т.е. 12 апостоли без Юда Искариотски), които казали на двамата мъже, че „Господ наистина е възкръснал и
се е явил на Симон!“ (ON THE NAMES OF SIMON PETER: Jesus gave to Simon the name "Rock" (Mk 3:16; cf. Mt 16:18). In Greek the name is Petros (or Peter),

while in Aramaic it is Kepha (or Cephas). Евангелието на Лука продължава и описва сбогуването на Исус с учениците му.
Това описание се повтаря отново в малко по-различна форма в Деян. 1.

 Евангелието на Йоан ни предлага също няколко различия. Според това Евангелие, Мария Магдалена
отишла рано сутринта в неделя на гроба. Не се споменава за други жени. Когато установила, че камъкът е
изтърколен встрани и че гробницата е празна, тя отишла и съобщила това на Симон Петър и на другият
ученик  (т.е.  на  „Любимият  ученик“).  Двамата  изтичали до гробницата  и  установили че  положението е
такова,  каквото Мария им казала.  След известно време – а описанието на Йоан не обяснява ясно кога,
Мария  Магдалена  се  върнала  при  гробницата,  все  още  мислейки  си,  че  тялото  на  Исус  липсва  и  там
срещнала възкресеният Исус.  Той й казал:  „Не се докосвай до мен,“  (Йоан 20:17),  което ни кара да си
мислим за  версията  на  Матей  (в  Мат.28:9).  После  Мария  се  върнала  при  учениците  и  казала:  „Видях
Господа.“ 

Разбира се, тези детайли са заплетени, но възниква една наистина ясна скица:
1.Жени - сред които Мария Магдалена е най-важната – са първите, които са намерили празният гроб.
2.Изглежда, че Мария Магдалена е първият човек, който е видял възкръсналият Исус.
3.Петър (Кифа или Симон) вижда възкресеният Исус.
4.Единадесетте ученици и очевидно 1-2 други, виждат Исус.
Както  всъщност  е  свидетелствано  от  учениците,  възкресението  на  Исус  е  трансформирало

движението Му в християнска вяра. В първите години всички, които са определяли себе си като християни
са съгласни с това твърдение.'ON THE ORIGIN OF THE NAME CHRISTIAN: The first Christians were not, in fact, called "Christians." Initially they were
simply followers of or believers in Messiah Jesus, and their movement (or "sect") was called "The Way" (Acts 9:2; 19:9, 23; 24: 14, 22), probably alluding to Is 40:3 ("Prepare the

way of the Lord"). We are told that some years later, in the city of Antioch, believers in Jesus began to be called "Christians" or Messianists (Acts 11:26). Не е имало
нито една  християнска група,  която да  е  обезценявала  значението на възкресението и  да  е  считала,  че
християнската  вяра  е  фокусирана  в  нещо  друго.  Възкресението  на  Исус  трансформирало  неговите
последователи, заредило ги с енергия и обновило чувството им, че имат мисия. Освен това възкресението
дало ново и повишено разбиране за значението на самия Исус и на неговото служение. 

Поради възкресението, в умовете на последователите на Исус се потвърдили следните две най-важни
заключения:

(1) Възвишеният статут на Исус (като Господ, Спасител, Месия, Син на Бога) и
(2) Значимостта на неговата жертвоприносителна смърт.
Писанията  на  Израел  (или  това,  което  християните  наричат  Стария  Завет)  били  изучавани  в

светлината  на  възкресението  и  на  новите,  дълбоко  усещани  убеждения.  Ние  виждаме  това  развитие  в
другите книги в Новия Завет. Аз ще се фокусирам върху Павел, защото някои учени твърдят, че разбирането
на Павел за Исус и за християнската вяра, се е различавало значително от разбирането на същите неща от
другите първи ученици на Исус. Вижте един важен откъс от писмо на Павел до християните в Коринт,
Гърция, написано в началото на 50-те г.н.е.

„Предадох  ви  главно онова,  което съм и приел:  че  Христос умря заради нашите грехове според
Писанията; че беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после
на дванадесетте; после се яви на повече от петстотин братя едновременно, от които повечето са живи
досега, а някои починаха; после се яви на Яков, сетне – на всички апостоли, а като на последен от всички
се яви и на мене като на изтърсак“ (1Кор. 15:3-8). 

Въпреки,  че „получената“  от  Павел традиция не съответства точно на описанията  в Евангелията,  има
важно съгласие. (0N THE LIST OF WITNESSES WHO SAYA' THE RISEN JESUS: See Gordon D.Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT (Grand Rapids:

Eerdmans,  1987),  pp.  728-34.).  Според Павел,  възкресеният Исус се е появил на Кифа (Симон Петър),  а после на
дванадесетте. Чрез „дванадесетте“ Павел или има предвид останалите 11 ученици (т.е. 12-те минус Юда
Искариотски) като продължава да ги нарича „дванадесетте“ или имайки предвид останалите 11 ученици
плюс Матия, който наследил Юда (виж Деян. 1:23-26) и който също бил видял възкресения Исус. (Аз мисля,
че последният вариант е по-вероятен.) Дотук списъкът на Павел съвпада с описанията в Евангелията. И до
това  място  ние  вероятно  имаме  „официалната“  традиция,  към  която  Павел  ще  добавя  още  неща.  Той
продължава  и  казва,  че  Исус  се  появил  пред  повече  от  500  свои  последователи  „едновременно.“  Това
появяване  изглежда,  че  излиза  извън  списъкът  на  събитията  подредени  по  хронологичен  ред,  който  е
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поместен в Евангелията в Новия Завет. После възкресеният Исус се появява на Яков, братът на Исус, ('ON THE
CONVERSION OF JAMES, THE BROTHER OF JESUS: According to Jn 7:5, the brothers of Jesus did not believe in him. Hints in Mk 3 :20-35 of strained relations with family and
in Mk 6: 1-6 a less-than welcome reception in hometown Nazareth probably also reflect this lack of belief and support in Jesus and his ministry. James suddenly appears in Acts (see
Acts 12: 17: "tell this to James and the brothers" ; 15: 13: "Brothers, listen to me") not only as a believer but as leader of the church. Interpreters plausibly surmise that it was the

appearance of the risen Jesus to James (and to his brother Jude also?) that led to the conversion of James.) и това появяване може би е довело Яков (и
неговите братя) в обществото на християните, а после – и на „всички апостоли,“ и по този начин Павел
вероятно има предвид други апостоли, в допълнение към Дванадесетте, като например Варнава (виж Деян.
14:14; 1Кор.9:5-6), Адроник, Юлия и други, чиито имена ние не знаем (виж Рим. 16:7). И накрая Павел
казва, че Исус се явил и на него.

Жените  очебийно  липсват  в  списъка  на  Павел.  Нито  една  жена  не  е  спомената  –  нито  Мария
Магдалена, нито „другата Мария“ - нито една. Защо? Павел не е ли знаел, че всъщност жените са били
първите хора, които са установили, че гробницата е празна и първи са видели възкресеният Исус.  Аз съм
сигурен, че той е знаел. Тълкуватели благовидно обясняват, че получената от Павел традиция, описана в
1Кор.15 е  „официален списък“  на  свидетелите,  който са  подреден за  целите  на  апостолите.  Само най-
важните  личности  в  ранната  ;църква  са  споменати  по  име,  такива  като  Петър  и  Дванадесетте  (т.е.
първоначалните 11 + Матия), и Яков, братът на Исус. Жените несъмнено са били включени в „повече от
500“ и вероятно в „всички апостоли.“ (0N WOMEN AS APOSTLES IN THE FIRST GENERATION OF THE CHURCH: Experts in the study of the Greek
New Testament, Greek manuscripts and the early Greek church fathers believe that Junia (not Junias) in Rom 16:7 is a woman's name. The verse reads: "Greet Andronicus and
Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me." Unfortunately, some versions translate this verse as though only
men are in view. On the contrary, the name Junia in the first two or three centuries of the church was always a female name. There is no justification for reading the masculine form
Junias in Rom 16:7 (as in the RSV). Accordingly, at least one woman was numbered among the apostles. For more on this issue, see Eldon Jay Epp, Junia: The First Woman Apostle

(Minneapolis: Fortress Press, 2005).) По дефиниция, апостолите задължително трябва да са видели възкресения Исус (но
не всички, които да видели възкресения Исус, задължително са станали апостоли).

Свидетелството на Павел е ранно и важно. Според неговото писмо до църквите в Галатия, в Мала
Азия (в днешна Турция), Павел е повярвал в Господа в период от 2-3 години след възкресението на Исус.
('ON THE DATE OF PAUL'S CONVERSION TO CHRISTIAN FAITH: See Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1998), pp. 395-96; Bo

Reicke, The New Testament Era: The World of the Bible from 500 B.C. to A.D. 100 (Philadelphia: Fortress,1968), p. 191.). 
Около 3 години след това Павел отишъл в Йерусалим, за да срещне с Петър (Гал.1:18). По това време

той видял и Яков, братът на Исус.  Четиринадесет годи по-късно Павел, заедно с Варнава и Тит, отишъл
отново в Йерусалим (Гал.2:1).  Този път Павел изложил пред лидерите на църквата в Йерусалим своето
разбиране за християнската вяра: „и им изложих благовестието, което аз проповядвам сред езичниците.
Представих го насаме и на най-видните, за да не би да тичам или да съм тичал напразно“ (Гал.2:2)

„А що се отнася до най-видните – каквито и да са били те някога, все ми е едно, защото Бог не съди
за човека по вида му, – те нищо не добавиха към казаното от мене. Дори, напротив – видяха, че на мене е
поверено да благовестя на необрязаните, както на Петър – на обрязаните, понеже Онзи, Който помогна
на Петър в апостолството сред обрязаните, помогна и на мене между езичниците.  Яков, Кифа и Йоан,
смятани за стълбове,  като узнаха за дадената ми благодат,  подадоха на мене и на Варнава ръка за
общуване,  за да отидем ние при езичниците,  а  те – при обрязаните.  Те ни поръчаха само да помним
бедните, което и се постарах да изпълня точно“ (Гал. 2:6-10).

Контекстът изяснява, че според Павел, Евангелието не изисква езичниците да спазват юдейския закон.
Лидерите на църквата в Йерусалим се съгласили.  Това е важна информация, която ние трябва за помним.
Според Павел, неговото разбиране за християнското послание е било в съгласие с разбирането на първите
ученици и на апостолите на Исус (които били  „смятани за стълбове“) сред тях както и Петър. (0N THE ROLE OF
THE "PILLARS" IN THE JERUSALEM CHURCH: The role of the "pillars" of the early church in Jerusalem was to examine and validate new developments in the rapidly expanding
Christian community For example, "Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John" (Acts 8: 14). In Acts

10-11 Peter witnesses and testifies to the conversion of the Roman centurion and his family, thus showing that Gentiles, as well as Samaritans, can be saved.). 
Павел не е формирал нова версия на християнството, която да противоречи на по-старата, по-юдейска

форма  на  християнството,  поддържана  от  лидерите  на  църквата  в  Йерусалим.  (ON  THE  CLAIM  THAT  PAUL'S
UNDERSTANDING OF THE CHRISTIAN MESSAGE DIFFERED SIGNIFICANTLY FROM THE TEACHING OF JESUS' FIRST FOLLOWERS This claim has found a new voice in
James D.Tabor, The Jesus Dynasty (New York and London: Simon & Schuster, 2006), pp. 259-71. In my view Tabor is not fair to Paul, suggesting that he was dishonest and
disingenuous in his communications with the pillars of the Christian community in Jerusalem. What Paul states in his letters, especially in Galatians, a circulating and therefore very

public letter, makes quite clear his position. Paul held nothing back.) Единственото нещо, което стълбовете на църквата втълпили на
Павел било, че той трябва да помни бедните, „което и се постарах да изпълня точно.“ В съответствие с
това, разбирането на Павел за християнското послание и за неговата апостолска власт да го разгласява, били
потвърдени от лидерите на църквата в Йерусалим. 

Това което искам да кажа тук е, че няма абсолютно нито едно доказателство за значително различие в
мнението  по  отношение  на  основното  послание  на  християнската  вяра.  Както  Павел,  така  и  Петър
потвърдили смъртта и възкресението на Исус и нуждата от отговор във вяра, ако човек иска да бъде спасен.
Сравнете следните откъси.

Избрани пасажи от писмата на Павел:
„Напомням  ви,  братя,  благата  вест,  която  ви  благовестих,  която  приехте  и  в  която  твърдо

стоите;  чрез  нея вие се  и  спасявате,  ако я  следвате,  както съм ви  я  благовестил – иначе излиза,  че
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напразно сте повярвали. Предадох ви главно онова, което съм и приел: че Христос умря заради нашите
грехове според Писанията; че беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията; и че се яви
на Кифа, после на дванадесетте.“ (1Кор.15:1-5)

„От Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол, отреден за Божието благовестие, което
Бог бе обещал преди това чрез пророците Си в светите Писания – благовестието за Своя Син, Който се
роди по плът от Давидов потомък и бе открит от Духа на светостта в силата Му на Божий Син чрез
възкресението на мъртвите като Исус Христос, нашия Господ.“ (Рим. 1:1-4)

„Не се срамувам от Христовото благовестие, понеже то е Божия сила за спасение на всеки вярващ,
най-напред за юдеина, но също и за гърка.“ (Рим.1:16)

„Защото, ако с устата си изповядваш, че Исус е Господ,  и със сърцето си повярваш, че Бог Го
възкреси от мъртвите, ще се спасиш; със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме,
за да получим спасение. (Рим.10:9-10)

Избрани пасажи от традицията, свързана с Петър:
„Израилтяни, изслушайте тези думи: Исус от Назарет, засвидетелстван пред вас от Бога с мощ,

чудеса и знамения, които Бог стори чрез Него между вас, както и вие сами знаете, този Мъж, предаден,
както Бог по волята Си отреди и предвиди, вие хванахте, приковахте с ръце на беззаконници и Го убихте.
Но  Бог  Го  възкреси,  като  Го  освободи  от  болките  на  смъртта,  понеже  тя  не  можеше  да  Го
удържи ...Този Исус Бог възкреси, на което ние сме свидетели...А Петър им отвърна: „Покайте се и всеки
от вас да се кръсти в името на Исус Христос за прошка на греховете. Така ще приемете дара на Светия
Дух .“ (Деян.2:22-24, 32, 38).

„Благословен  да  бъде  Бог  и  Отец  на  нашия  Господ  Исус  Христос,  Който поради  голямата Си
милост чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите ни роди отново и ни изпълни с жива надежда
за нетленно наследство, чисто и неувяхващо, съхранено на небесата за вас,  които поради вярата си, с
Божия сила сте пазени за спасение, готово да се открие в края на последното време.“ (1Пет.1:3-5)

„Защото  и  Христос  пострада  заради  греховете  ви  веднъж  завинаги,  Праведник  заради
неправедните, за да ви заведе при Бога. Той бе умъртвен по плът, но по дух остана жив.“ (1Пет.3:18)

Свитъци за Марк и Петър
Историкът  на  църквата  Еузебиус  съобщава  една  интересна  традиция,  свързана  с  написването  на

Евангелието на Марк под влиянието на Петър:
„И старейшината имаше навика  да  казва:  „Марк,  след  като си  станал тълкувател  на  Петър,

напиши точно всичко, което той е запомнил, даже и да не е подредено, от нещата, които са казани или
направени  от  Христос.  Защото  той  нито  беше  чувал  Господа,  нито  беше  вървял  след  него,  но
впоследствие, както казах, е вървял след Петър, който приспособи своето учение както е необходимо, но
нямаше никакво намерение да даде едно подредено описание на казаното от Господа. Следователно, Марк
не направи нищо погрешно при записването на някои неща, както той ги беше запомнил, защото той
направи като свое единствено занимание да не пропусне нито едно нещо, което е чул или да не направи
никакво невярно твърдение в тях.“ (Quoted by Eusebius Ecclesiastical History 3.39.15)  See J.B.Lightfoot, J.R.Harmer and M. W Holmes, The Apostolic

Fathers, rev. ed. (Grand Rapids: Baker, 1989), p. 316.).
Християнската  вяра  започнала  с  възкресението  на  Исус,  чиято  смърт  била  обяснявана (според

юдейското мислене)   като жертвоприношение, спасение и изпълнение на пророчество  . Относно това няма
никакво  несъгласие.  Всички,  които  вярват  в  Исус  и  са  причислявани  сред  неговите  последователи,  са
съгласни с тези основни вярвания. Няма нито едно друго „християнство,“ което да мисли по друг начин.
Евангелията, написани през 1-я век, т.е. Евангелията в Новия Завет (Матей, Марк, Лука и  Йоан),  описват
откриването  на  празната  гробница  и  появата  на  възкръсналият  Исус  пред  неговите  последователи.
Възкресението  на  Исус  и  неговата  спасяваща  сила  са  станали  централна  истина  на  християнското
проповядване  и  на  християнската  мисионерска  дейност,  за  които  Петър  и  Павел  да  дали  категорични
свидетелства. Просто няма нито едно доказателство за някакво друго християнско движение по време на
първото поколение след Великден, което да е проповядвало нещо друго.

Преди за завършим тази част, ние можем да разгледаме титлите, използвани, когато говорим за Исус.
В  26 от  27-те  книги в  Новия  Завет  Исус  е  бил наричан Христос  (или Месията),  дума,  която означава
личност, която е помазана от Бога или чрез Божия Дух (както е в Ис.61:1). Единствената книга в Новия
Завет, в която Исус не е наричан по този начин е малката книга 3Йоан. 

В 19 от 27-те книги в Новия Завет,  Исус е бил наричан Господ Исус.  Броят на тези книги би се
увеличил, ако към тях включим книгите, в които Исус е бил наричан просто „Господът.“ 

В 12 от книгите в Новия Завет, Исус е бил наричан Синът на Бога (или Божият Син). И тук отново,
броят на тези книги би се увеличил,  ако към тях добавим книгите,  в  които той е  бил наричан просто
„Синът.“
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Всички тези титли се срещат в писмата на Павел и в други книги в Новия Завет, като Посланието на
Яков,  и Писмата на Йоан, които са били написани с цел да отразят юдейско-християнската гледна точка.

Освен това, в Новия Завет на много места Исус е наричан Спасител, което отново е отличителна черта
на най-ранните християнски книги. Исус е наричан Спасител в книгите на Лука – (Лука 2:11, Деян. 5:31;
13:23), на Павел (Фил. 3:20; Еф. 5:23), на Петър (2 Пет. 1:1, 11; 2:20; 3:18), на Йоан (Йоан 4:42; 1Йоан 4:14)
и на Юда (Юда 25). Този списък нараства, ако в него включим и глаголът „спасявам,“ който има същото
значение и функция като Спасител (например: Мат. 1:21; Евр. 7:25; 9:28). Исус е Спасител на юдеите и на
не-юдеите,  основно  заради  жертвоприносителната  си  смърт  на  кръста.  Казано  накратко,  умирайки  на
кръста, Исус е платил за греховете на човечеството. Това е учението на всички християнски ранни учители
и автори. Разбира се, не във всяка книга от Новия Завет се говори за тази тема, но в повечето от книгите се
говори и нито една от тях не предлага друго, алтернативно разбиране за смъртта на Исус.

Като обобщение, същината на християнската вяра се намира в най-ранните християнски книги, и те
всичките са написани през 1-я век, много от тях – в периода от 20-30 години след смъртта и възкресението
на Исус. И не само това – основните вярвания и ценности на ранното християнство са израсли от учението
на Исус от периода преди Великден, както и от преживяванията по време на Великден и на Петдесятница на
първото поколение на вярващите. (ON THE CONTINUITY OF JESUS' TEACHING BEFORE EASTER AND CHRISTIAN THEOLOGY AFTER EASTER: See
James D.G.Dunn, Jesus Remembered, Christianity in the Making 1 (Grand Rapids: Eerdma
ns, 2003), esp. pp. 210-54. Dunn plausibly concludes that the process of remembering and assembling the teaching and actions of Jesus began during Jesus' lifetime itself. This
activity did not spring into action years after Easter, as some critics have assumed. Dunn also rightly argues that the reason the sayings source Q, used by Matthew and Luke, does
not emphasize Jesus' death and resurrection, is because it represents the teaching of Jesus before Passion Week. On this also see James D.G.Dunn, A New Perspective on Jesus,
Acadia Studies in Bible and Theology (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), p. 121: "The character [of Q[ was already impressed in and on the Jesus tradition as it was orally

circulated al ready during the mission of Jesus.")
Твърденията, че в средата на 1-я век е имало няколко „християнства,“ които са съществували редом

едно до друго и че  те  са  имали различни гледни точки за  страданията на  Исус  и за  мисията,  както и
различни представи за това, какво означава да бъдем негови последователи – тези твърдения преувеличават
различията  и  изопачават  доказателството.  Наистина,  имало  е  несъгласия  сред  вижданията  на  ранните
последователи  на  Исус.  Но  дари  тези  тези  несъгласия,  дават  основания  да  се  говори  за  „изгубени
християнства“?  Това е следващата тезата, която предстои да разгледаме.

Единство и разнообразие в ранното християнство

ВАЖНИ ДАТИ В ПРОИЗХОДА НА ХРИСТИЯНСТВОТО

30 или 33 г. Възкресение на Исус
33 или 36 г. Обръщането на Павел  (Деян. 9:3-9)
37 г. Отзоваване на Пилат в Рим
35 или 38 г.  Павел се среща с Петър и Яков, братът на Исус (Гал.1:18)
41 г. Убит е Яков,  брат на Йоан и син на Зебедей (Деян. 12:1-2)
44 г. Умира Агрипа І (Деян.12: 20-23)
48 г. Павел написва Галатяни
49 г. Апостолският събор в Йерусалим (Деян.15)
55 г. Павел написва 1Коринтяни

Въпреки, че първото поколение християни са били единни по отношение на основните вярвания, че
Исус – Месията на Израел и Божият Син – е умрял на кръста заради грехът на човечеството и че на третия
ден е бил възкресен, е имало и несъгласия относно валидността и спазването на закона на Моисей, както от
юдеите,  така  и  от  не-евреите.  Този  трънлив  спор  никога  не  бил напълно разрешен  и  накрая  довел  до
намаляване  броя  на  юдеите  в  църквата,  вследствие  на  което се  стигнало  до  дълготрайно разделение  в
църквата. 

Книгите в Новия Завет не се притесняват и изваждат на показ проблемите в църквата. Въпреки, че
евангелист Лука е работил упорито, за да обрисува единството на Църквата, несъгласията в църквата по
време  на  първото  поколение  са  ясно  видими  в  книгата  Деяния  на  апостолите.  Тези  несъгласия  не  са
свързани  със  самият  Исус.  Всички  негови  последователи  са  го  възприемали  като  Месията  на  Израел,
Божият  Син  и  Спасителят  на  света.  Несъгласието  е  било  свързано  с  разбирането,  дали  не-евреите
задължително първо трябва да станат юдейски прозелити (т.е. мъжете да се обрежат), за да бъдат спасени от
Исус  Месията.  Някои  казвали  „Да“;  други  казвали  „Не.“  Този  дебат  се  развива  в  книгата  Деяния  а
апостолите и за него се намеква в няколко места в книгите на Павел. Това не е изненадващо, тъй като
мисията на Павел сред не-евреите, описана в Деяния на апостолите и споменавана от време на време в
неговите писма, е била основен допринасящ фактор за спора.

В  Деяния  на  апостолите  първият  признак  за  предстоящия  спор  се  вижда  в  споменаването  за
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разпространението на християнското движение в Самария. Казва ни се, че Филип – дякон, а не апостол –
започнал да проповядва Месията Исус на самаряните. Много от тях повярвали и били кръстени (Деян. 8:1-
13). След това ни се казва: „Когато апостолите в Йерусалим чуха, че Самария е приела Божието слово,
изпратиха там Петър и Йоан. Те отидоха при повярвалите и се помолиха за тях, за да приемат Светия
Дух“  (Деян.  8:14-15).  За  Лука,  приемането  на  Светия  Дух  предлага  реално  доказателство  за  истинско
обръщане.

Ние виждаме отново това,  две глави по-нататък,  в историята за обръщането на римският стотник
Корнилий. Петър съобщил християнското послание на този човек: „И ние сме свидетели на всичко, което
Той извърши...Бог Го възкреси на третия ден...За Него всички пророци свидетелстват, че всеки, който
вярва  в  Него,  ще  получи  прошка  за  греховете  чрез  призоваване  на  Неговото име“  (Деян 10:39-40,43).
Предполага се, че Корнилий и членовете на семейството му са повярвали в това, което Петър им казва,
защото, докато Петър все още говорел, „Светия Дух слезе върху всички, които слушаха словото“ (ст.44).
Юдеите, които придружили Петър при посещението му при Корнилий, „се смаяха, че и върху езичници се
изля дарът на Светия Дух“ (ст.45). Тогава Петър заповядал на новоповярвалите в Господа да бъдат кръстени
(ст.47-48).  Това,  което  виждаме  сега  в  Деяние  на  апостолите,  е  разпространяването  на  християнското
послание  до  самаряните  (които  били считани  от  юдеите,  че  са  повече  или по-малко полу-юдеи,  полу-
езичници) и до езичниците. 

Всеки  път  представителите,  идващи от  Йерусалим,  наблюдавали  и  потвърждавали  реалността  на
обръщанията на не-евреите към християнската вяра. Защо? Наблюдението и потвърждението е било нужно,
защото много от юдеите-християни считали, че езичниците могат да станат вярващи, само ако в тяхното
обръщане  бъде  включено  пълното  приемане  на  юдеизма  (т.е  да  станат  прозелити).  Разбира  се,  че
разказвайки историята по този начин,  Лука ги подготвял за  служението на Павел,  за  да им покаже,  че
евангелизирането  на  езичниците,  извършвано  от  Павел  не  само  е  законно,  а  всъщност  е  вървене  след
примерът на самия Павел, лидерът на църквата. 

Църквата свикала събор в Йерусалим, за да се справи с това обезпокояващо развитие. Петър и другите
били обвинени от някои хора, които го попитали: „Ти защо отиде при езичниците и яде заедно с тях?“ (виж
Деян.11:3).  На нас, съвременните хора това може да се стори странен въпрос, но за юдеите през 1-я век,
които гледали сериозно на  Закона  на  Моисей,  това  бил важен  въпрос.  Скоро преди това  юдеите  били
тормозени до смърт от завоеватели, които искали да ги принудят със сила да ядат и живеят като езичниците.
През 2-я век пр. Хр. силно вярващите евреи („Макавейските мъченици“) били подлагани на мъчения и били
убивани, защото отказвали да ядат свинско месо (2 Макавей 6-7). Яденето на свинско месо и приемането на
други езически обичай били считани за изоставяне на юдейския закон и юдейската вяра.

Как  при  това  положение  Петър,  който  е  бил  водач  на  движението  на  Исус,  движение,  което  се
стремяло към освобождение и възстановяване на Израел, е можал да влезе в къщата на езичник и да яде
храната,  която са  му сервирали? Добър въпрос.  На този въпрос било отговорено чрез  разказването как
Светия Дух завладял езичниците, които повярвали в Исус (Деян. 11:4-18). Неизречената, но съдържащата се
логика на това потвърждение била достатъчно ясна: ако Бог може да живее с езичниците-християни (които
не изпълняват юдейските закони за  храненето),  тогава  със сигурност Петър и другите евреи-християни
също могат да живеят с тези хора. На по-големият въпрос не било отговорено напълно, но за сега юдеите-
християни изглеждали задоволени.

Скоро след това в  Деяния на апостолите ни се казва,  че  на Павел му било възложено да отнесе
християнското послание в чужбина. В Деян.13-14 ние имаме повторно описание на неговото добре познато
Първо мисионерско пътуване.  Въпреки,  че той първо влизал  в  синагогите  във  всеки град,  който той и
компанията му посещавали („първо на юдеят“), а когато бил отхвърлян от тях, тогава той се обръщал към
езичниците („после на гъркът“). ("ON PAUL'S TURNING TO NON-JEWS: In his letters Paul says that he takes the gospel message "to the Jew first then to
the Greek" (for example, Rom 1:16). We see this in the book of Acts. When Paul enters a city, he preaches the gospel first in the synagogue. As long as he is welcome, he continues in

the synagogue. When the welcome is withdrawn, he preaches to the Gentiles. When he enters another city, he repeats the process.)
Павел не изисквал езичниците, които той обърнал към Господа, за възприемат юдейските практики, а

още по-малко – да стават напълно праведни юдейски прозелити. Това ускорило свикването на следващия
апостолски събор в Йерусалим, което е разказано в Деян. 15. Вижте как започва тази история:

„А някои, дошли от Юдея, учеха братята: „Ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете
да се спасите.“ След като Павел и Варнава влязоха в спор с тях и имаха продължителни разисквания,
реши се  Павел  и  Варнава,  както и  някои от другите,  да  заминат по този въпрос  при апостолите  и
презвитерите в Йерусалим. И тъй, изпратени от църквата, те минаха през Финикия и Самария, като
разказваха  за  обръщането  на  езичниците  и  предизвикваха  голяма  радост  у  всички  братя.  Като
пристигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата, от апостолите и презвитерите, и разказаха всичко,
което Бог стори с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците. Тогава някои от фарисейската
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общност, които бяха повярвали, се надигнаха и казаха, че езичниците трябва да се обрязват и да им се
нареди да спазват Мойсеевия закон“ (Деян. 15:1-5).

Днес  някои  хора  са  озадачени  от  позицията  на  фарисеите.  Но  аз  изобщо  не  съм  озадачен;  тя  е
основателна.  Всъщност,  загрижеността  изразена  тук е  същата  загриженост,  която е  била  изразявана  по
време на служението на Исус. Фарисеите били критични, защото от тяхната гледна точка изглеждало, че
Исус не гледа сериозно на юдейските закони за чистотата и за Съботата.  Всъщност, той често се хранел с
грешниците. Следвайки логиката на фарисеите, не би ли трябвало Исус, като е Месията на Израел, да бъде
по-внимателен при спазването на Закона на Моисей, закон за който много благочестиви юдеи пожертвали
живота си. 

Разбира се, Исус отговарял на тези критики, посочвайки, че точно болните имат нужда от лекар (и по
този начин намекващ, че грешниците, с които той е другарувал, наистина са били грешници)  и че човекът
се осквернява от това,   което излиза от сърцето му  , а не от онова, което влиза в стомаха му    (Марк 2:15-16;
7:14-23). А относно късането на житни зърна от нивата и яденето им в съботен ден, Той казал: „Давид и
хората му не ядоха ли осветен хляб в съботен ден? Тогава защо Исус и учениците му да не могат да се
придържат към този случай, описан в Писанията? Не е ли „Човешкият Син (който е получил божествена
власт) господар на съботата?“ (виж Марк 2:23-28).

Подобни отговори, подсилени от забележителното събитие на Великден, изглежда, че са задоволили
някои  фарисеи,  които  след  време  се  присъединили  към  християнското  движение.  Това  не  е  твърде
изненадващо,  защото те са били известни с вярата си във възкресението (Деян.  23:6-8;  Йосиф Флавий,
Юдейски  войни  2.163).  Възкресеният  Месия  е  нещо,  което  мнозина  от  тях  са  считали,  че  приковава
вниманието им. Но въпреки това, те продължавали да бъдат фарисеи, което по дефиниция означава, че те се
отнасяли сериозно към закона на Моисей.  (ON THE PHARISEES: See Anthony J.Saldarini, Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society
(Wilmington: Glazier, 1988); Steve Mason, Flarius Josephus on the Pharisees, SPB 39 (Leiden: Brill, 1991); and Stephen Westerholm, "Pharisees," in Dictionary o(Jesus and the

Gospels, ed. Joel B.Green, Scot McKnight and I.Howard Marshall (Downers Grove, Ill.: Inter- Varsity Press, 1992), pp. 609-14.)
Тогава, какво означава това за езичниците, които не спазвали Закона и очевидно не е било планирано

да  станат  юдейски  прозелити,  преди  да  се  присъединят  към  християнското  движение?  Християните-
фарисеи разсъждавали: „Със сигурност това не може да е правилно. Исус може да се е хранил заедно с
грешниците (той поне е считал, че те са грешници!), но те били обрязани и поради това най-малкото се
намирали  в  покрайнините  вътре  в  обхвата,  ограничен  от  Закона  на  Моисей.  Но  езичници  да  влизат  в
обществото на Месията?

Спорът, с който се занимал Апостолският събор в Йерусалим, описан в Деян. 15, е бил нещо, което
разделяло  ранната  църква.  Въпреки  че  изработеното  решение  създава  впечатлението,  че  Павел  и
поддръжниците  на  мисията  към езичниците  са  били защитени,  проблемът не  бил напълно разрешен    и  
просто никога не изчезнал. Но даже и ако църквата е останала разделена относно въпроса дали езичниците-
християни трябва да станат юдеи, дали има основание да се говори за „християнства“ през 1-я век? Аз не
мисля, че има такова основание. ("ON PLURAL "CHRISTIANITIES" AND "JUDAISMS": In recent years it has become quite fashionable in academic circles
to speak of "Christianities" and "Judaisms." Perhaps this is a reflection today of the West's preoccupation with multiculturalism and other aspects of political correctness. Apart from
the awkwardness of this language, I think it reflects a misunderstanding of the reality of diversity that normally occurs within any given system of belief and practice. Though not all
Jews or Christians think the same way or follow the same practices, this does not justify speaking of Judaisms or Christianities. The real question is: Is it Christian or is it not? If the
distinctive core is missing (or much of it is missing), then it is not. But if the core is present, then it is. Christian theologians and church historians have given this a lot of thought,

especially in reference to "Christian cults.")
В Деян 11 Петър говорил и разрешил спора. Да, даже езичниците могат да бъдат спасени от Месията

Исус.  А  тук,  в  Деян.  15  говорил  Яков,  братът  на  Исус.  Не,  езичниците  не  трябва  да  стават  юдейски
прозелити.  Но  като  хора,  които  вярват  в  Бога  и  в  неговия  свят  Син,  езичниците  трябва  да  изоставят
езическите практики. Съветът та Яков бил приет и проблемът, поне временно, изглеждал решен.

Важно е  да  отбележим,  че  препоръката  на  Яков  не  е  била  подкрепа  на  Закона  от  Стария  Завет
(независимо дали това е бил законът от времето преди Авраам и със завета с Ной или е Законът на Моисей).
Това е било задължение,  че езичниците,  които са се обърнали към вярата,  не трябва да продължават с
техните езически практики. Яков казал: „Затова аз смятам да не се обременяват онези от езичниците,
които се обръщат към Бога, но да им се пише да се въздържат от ядене на осквернените идоложертвени
храни, удушени животни и кръв, да се въздържат от блудство и да не правят на други онова, което не
желаят на самите тях да им се случва. Защото във всеки град Мойсеевият закон от стари времена си
има проповедници и се чете в синагогите всяка събота.“ (Деян. 15:19-21).

Тук трябва да бъдат подчертани три важни неща. 
Първо,  Яков казал,  че ние (юдеите-християни) не трябва да обременяваме „онези от езичниците,

които се обръщат към Бога,“ тоест, хората, които са  се покаяли и са повярвали в Месията Исус. Това „да
не се обременяват“ означава, че от езичниците не трябва да се изисква да станат юдейски прозелити, като
част от тяхното обръщане към вярата в Месията. Такава е била и позицията на Павел, както се вижда в Гал.
2:11-14, където Павел остро критикувал Петър заради неговото непоследователно и лицемерно поведение
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относно езичниците-християни. 
Второ, Яков задължава езичниците-християни да се въздържат от идолопоклонство и от неморално

поведение, което е било твърде обичайно в езическият начин на живот и в езическите религиозни практики.
Част  от  това  задължение  се  отнася  до  идолопоклонството  и  храната:  „Да  се  въздържат от ядене  на
осквернените идоложертвени храни, удушени животни и кръв.“ Такава е била и позицията на Павел, както
самият той изявил, когато се срещнал с този проблем в църквата н Коринт (1Кор. 8:7-13; 10:7-8, 14-28),
места, в които четем: „а сега ви писах да не общувате с онзи, който се нарича брат, но е блудник или
користолюбец, или идолопоклонник, или хулител, или пияница, или грабител – с такъв дори да не ядете.
(1Кор. 5:11).

„Защото, ако някой те види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолски храм, няма ли
неговата съвест, щом той е слаб, да го насърчи да яде идолски жертви? И независимо от твоето знание
ще загине немощният брат, за когото умря Христос.“ (1Кор. 8:10-11)

„Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, за които е писано: „Народът седна да яде и да
пие, а после стана да играе.“ Нека не блудстваме, както блудстваха някои от тях...Затова, възлюбени,
бягайте от идолослужението! (1Кор. 10: 7-8, 14)

И накрая,  Яков задължава езичниците-християни да се въздържат от блудство. И отново, Павел е
напълно съгласен с тази препоръка:

„Божията воля е тази: да се освещавате, като се въздържате от разпътство“ (1Сол. 4:3).
„Писах ви в писмото си да не общувате с блудници“ (1Кор. 5:9).
„Тялото не е предназначено за неморалност“ (1Кор.6:13 – мой превод)
„Избягвайте блудството! Всеки грях, който върши човек, е извън тялото, а който блудства, греши срещу

собственото си тяло.“ (1Кор. 6:18)
„Нека не блудстваме, както блудстваха някои от тях“ (1Ков. 10:8).
В някои от указанията и забраните на Павел, той също комбинира идолопоклонството, неморалността

и яденето, както е направил и Яков в своето писмо на Апостолския събор.
Трето, Яков казва, че  „във всеки град Мойсеевият закон от стари времена си има проповедници и се

чете в синагогите всяка събота.“ Чрез тези думи Яков казва, че езичниците, които се обръщат към Бога, и
в  същото  време  вярват  в  Закона  на  Моисей,  всъщност  вече  са  знаели,  че  такива  идолопоклонства  и
неморалността  (включително  и  храмовата  проституция)  са  нередни  и  са  отхвърлени.  Те  вече  са  чули
основните  постановки  на  закона  на  Моисей,  даже  и  ако  те  не  са  посещавали  местната  синагога.
Предписанията да се въздържат от такива практики не би трябвало да са голяма изненада.

Като  обобщение  ние  установяваме,  че  основният  спор  в  ранната  църква  е  бил,  дали езичниците
трябва да спазват юдейския закон. Изисквало ли се е от тях те да го спазват? И ако е трябвало да го спазват –
до каква степен, изцяло или само част от него? (0N THE PROBLEM OF THE ROLE OF THE LAW OF MOSES IN CHURCH CONGREGATIONS

THAT WERE PRIMARILY MADE UP OF NON-JEWISH PEOPLE: See Markus N.A.Bockmuehl, Jewish Law in Gentile Churches (Edinburgh: T & T Clark, 2000).) Това,
което виждаме в писмата на Яков и на Павел, в същността си е една и съща позиция. Езичниците нито
трябва да възприемат юдейския закон, нито да стават юдейски прозелити; но те задължително трябва да се
въздържат от неморалност и от идолопоклонството на езическите практики.

Има още едно нещо, която трябва да бъде казано. Тълкувателите на Новия Завет от векове се борят с
очевидното напрежение между гледните точки на Яков и Павел относно въпроса за делата и оправданието.
Според  Павел  никой  не  може  да  бъде  оправдан  чрез  „делата  на  закона“  (Гал.  2-3;  Рим.  4).  Като
доказателство  за  тезата  си,  той  цитира  примерът  на  Авраам  (Гал.  3:6).  Вижте  две  кратки  части  от
аргументите на Павел:

„Човек се оправдава не чрез дела пред Бога според закона, а само чрез вяра в Исус Христос, даже ние
(юдеите  )   повярвахме в Исус Христос, за да се оправдаем чрез вярата в Христос, а не чрез дела по закона,
защото чрез дела по закона няма да се оправдае никой човек.“ (Гал. 2:16)

„Този, Който ви дарява Духа и прави сред вас чудеса, заради дела по Закона ли върши това, или
защото повярвахте на  онова,  което чухте? Както е  писано:  „Авраам повярва  на  Бога  и  това му  бе
зачетено за оправдание.“ Затова знайте, че онези, които се облягат на вярата, са Авраамови синове“
(Гал. 3:5-7).

Но изглежда, че Яков казва нещо друго:
„Но искаш ли да разбереш, суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нима Авраам, нашият

праотец, не получи оправдание с дела, като положи върху жертвеника сина си Исаак? Виждаш, че вярата
съдействаше на делата му и чрез делата вярата достигна съвършенство. Така се изпълни Писанието,
което казва: „Авраам повярва на Бога и това му бе зачетено за оправдание и бе наречен Божий приятел.“
Ето виждате, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра!“ (Як. 2:20-24). 

Тук е интересно това, че Яков се позовава на същият текст от Писанието, на който се позовава и



97

Павел. За Павел Бит.15:6 „  Авраам повярва в Бога и това му беше зачетено като праведност  “ (мой превод)  
доказва  правотата  на  неговата  позиция:  Бог  оправдава  или  счита  като  праведни  тези  хора,  които  му
отговарят с вяра. Авраам, чийто баща е бил езичник, повярвал в обещанието на Бога и станал баща на
юдеите. За Павел този откъс служи като теологичен модел за разбиране на вярата, делата и праведността. 

Но  според  Яков,  Писанията  показват,  че  Авраам,  нашият  баща,  беше  оправдан  чрез  дела  и
следователно, „  човек се оправдава с дела, а не само с вяра  .“

Откакто  Мартин  Лутер,  великият  реформатора,  наричал  Посланието  на  Яков  с  прозвището
„Сламеното послание“  (German,  strohern  Epistel),  очевидният спор между Павел и Яков станал широко
известен и се съпротивлявал да бъде намерено разрешение. 

Някои тълкуватели просто казват, че единият автор е коригирал другият и че това следователно е
доказателство за двете форми на християнството. Аз не съм съгласен.

Яков се  е  опитвал да  се  противопостави на  представата,  че  вярата  в  Бога  не  е  задължително да
призовава към вършенето на делата на праведността, състраданието и на милостта. Каква е ползата от такъв
вид вяра? Яков казва: „Ти вярваш, че има само един Бог“ (Як. 2:19). Но ако няма никакви дела, тази вяра не
легализира нищо. Защо? Ключът се намира в стихът от Стария Завет, който е цитиран от Яков. Той цитира
първата част от „Шема“: „Слушай, Израилю, Господ, нашият Бог, единствен е Господ!“ (Втор. 6:4). Шема
продължава и казва: „Обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, от цялата си душа и с всичките си
сили“ (Втор. 6:5).  Това не ви ли звучи познато? Според Исус, ние трябва да обичаме Бога и нашия ближен
като себе си (Марк 12:28-31). В посланието си Яков е недоволен от тези хора, които с готовност изповядват
Шема („Бог е единствен и аз обичам Бог“),  но не прилагат на практика това, което Исус е изисквал и е
поучавано в Законът на Моисей: „Ти трябва да обичаш твоя ближен като себе си“ (Лев. 19:18).

Следователно, ако някой се нуждае от облекло или от храна, а така нареченият вярващ му каже само
„Бъди стоплен и нахранен,“   тогава вярата на този вярващ е мъртва  . Яков се позовава на Бит. 15:6, но във
връзка с великата история за готовността на Авраам да принесе в жертвоприношение своя син Исаак (Бит.
22. По този начин Яков казва, че вярата на Авраам е демонстрирала, че е истинска в това негово действие.

Нито едно от тези неща не противоречи на казаното от Павел. И наистина, Павел е събирал парични
помощи  за  гладуващите  хора  в  Йерусалим (1Кор.  16:  1-3;  Гал.  2:  10)  и  по  този  начин  на  практика  е
приложил онова, което Яков, че е считал, че е вяра, която е доказала себе си чрез дела. Освен това Павел е
съгласен, че резултатите от вярата са „добри дела“ (например, в Еф.2:10). Това е причината, поради която
той навсякъде говори за „покоряване на вярата“ (Рим. 1:5; 16:26). Винаги трябва да преценяваме от гледна
точка на предпочитанията ни и от ситуацията.

Според мен, Посланието на Яков е написано рано и е автентично. То не е написано късно и измислено
съчинение, което претендира, че е било написано от Яков, братът на Исус, нито е написано вероятно, за да
се противопостави на Павел. Аз не мога да намеря убедително обяснение за такъв сценарии, не могат да
намерят  такова  убедително  обяснение  и  наскоро  публикуваните  експерти,  изследващи  Яков.  ("ON  THE
AUTHENTICITY AND ANTIQUITY OF THE LETTER OF JAMES: See Peter H.Davids, The Epistle of lasses, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1982); Luke Timothy Johnson, The
Letter of James, AB 37A (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1995); William P Brosend II, James and Jude, New Cambridge Bible Commentary (New York: Cambridge University Press,

2004).).
Предупрежденията в Яков 2 са изцяло в хармония с църковната практика и дисциплина,  относно

отношението  към  бедните  и  разпределението  на  средствата  (виж  Деян.  2;  4-6).  Посланието  на  Яков
изпълнява пасторска функция и призовава юдеите-християни да демонстрират живата реалност на тяхната
вяра чрез добри дела. Посланието на Яков    не е   написано  , за да се занимава с учението, което твърди, че
добрите дела и изработената от самите нас праведност довършва спасителната работа на Месията Исус.
Посланията на Павел се занимават с това учение. 

В  писмата  си,  написани  скоро  след  писмото  на  Яков,  Павел  се  противопоставя  на  идеята,  че
езичниците задължително трябва да спазват Законът на Моисей, ако искат техния християнски живот да
узрява.  Идеята, която Павел напада,    не е   учението на Яков  .  Различията,  които виждаме в писанията на
единия и другия се дължат на различните групи проблеми, за които всеки от тях е трябвало да се изкаже по
свой собствен начин. (ON JAMES AND HIS RELATIONSHIP TO PETER AND PAUL: See Bruce Chilton and Craig A.Evans, eds., James the Just and Christian

Origins, NovTSup 98 (Leiden: Brill, 1999); Bruce Chilton and Craig A.Evans, eds., The Missions of James, Peter, and Paul, NovTSup 115 (Leiden: Brill, 2004).)
Следователно, отново ще кажа, че различията и несъгласията, за които свидетелстват книгите в Новия

Завет,  не  представляват  доказателство за  разклоняващи  се  „християнства“  през  първото  поколение  в
църквата. Разбира се, все още има някои учени, които твърдят, че е имало различни „християнства“ и че
Новият Завет  представя набор от книги, които са били редактирани и по този начин са били изхвърлени от
този набор книгите, които може би защитават различна гледна точка за християнската вяра. Но какви са
били тези книги? В първите глави от настоящата книга ние разгледахме подробно най-спорните книги –
Евангелието на Тома, Евангелието на Петър, Евангелието на Мария и др. Нито една от тези книги не може
да бъде датирана, че е написана преди средата на 2-я век.
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Единственият  начин,  по  който  някой  може  да  претендира,  че  в  началото  на  църквата  е  имало
„разклонено християнство,“ е да изтегли напред написването на такива книги от средата на 2-я век и да
твърди,  че  са  написани  в  средата  на  1-я  век.  Примерите,  цитирани  от  Барт  Ерман  в  неговата  книга
„Изгубените християнства,“ са личности и движения от 2-я век. Той обсъжда Ебионитис, Маршен от Синоп
и  неговите  последователи,  и  гностиците.  Всички  тези  личности  и  групи  са  се  появили  през  2-я  век.
Ебионитис е бил юдеин, който е вярвал в Исус, но отхвърлял някои от твърденията за Исус и за юдейския
Закон.  Евангелието  на  Ебионитис  очевидно  са  било  ревизия  на  Евангелието  на  Матей,  която  е  била
направена така, че да преобрази текста на Евангелието в хармония с теологията на Ебионитис.  Нито едно
съчинение на Ебионитис или фрагмент от тях не е датирано, че е написано преди 120  г.  Маршен е бил
човек с крайни възгледи, живял през 2-я век, който имал желанието за изтрие от текстовете в Новия Завет
позоваванията на Стария Завет и на повечето от юдейските писания.  Той с радост приемал писмата на
Павел, но ползата от това била малка. Църквата основателно отхвърлила неговите идеи. Както видяхме в Гл.
3 и 4 на тази книга, гностицизма вероятно не е възникнал преди 2-я век и нито едно от съчиненията на това
движение, които притежаваме, както изцяло, така и частично, не са датирани, че са написани преди средата
на 2-я век. (специално имам предвид Евангелието на Тома, за което се свидетелства, че е написано не по-
рано от 175 г.

ПРЕДПОЛАГАЕМИ ДАТИ НА НАПИСВАНЕ НА ЕВАНГЕЛИЯТА В НОВИЯ ЗАВЕТ
Ранни дати Късни дати

Евангелие на Марк 55-60 65-70
Евангелие на Матей 60-65 75-80
Евангелие на Лука 60-65 75-80
Евангелие на Йоан 85-90 90-95
Датите на написването на Евангелията в Новия Завет са спорни. Много учени приемат по-късните

дати, с някои отклонения. За проучвания, които дават предпочитание на ранните дати, вижте  John A.T.Robinson,
Redating the New Testament (Philadelphia: Westminster, 1976); John W.Wenham, Redating Matthew, Mark and Luke: A Fresh Assault on the Synoptic Problem (Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1992).

Казано накратко, Ерман и другите, които говорят за „изгубени християнства,“ говорят за личности и
групи, които са се отдалечили от по-ранното, широко поддържано учение на Исус и на първото поколение
от неговите последователи.  Тези хипотетични християнства не са съществували в средата на 1-я век. Но
липсата на доказателство и несъвпадението във времето не са пречка за създаването на нови сценарии. За
това е нужно само човек да има въображение и неинформирани читатели.

Ние ще разгледаме този странен феномен в Гл. 10.

Глава 10

Измамна история и лъжливи открития

Исус между редовете

Точно  когато  четящата  публика  си  мислеше,  че  спекулативните  преустройства  на  историческата
истина  за  Исус  и  за  началото  на  християнството  не  биха  могли да  станат  по-глупави,  отколкото  беше
предложено в книгата „Кодът на Да Винчи“ от Дан Браун, се появи напълно абсурдната книга „Свитъците
на Исус“ от Майкъл Бейгент, с нейната теория за фиктивна смърт и с писмата, писани от Исус до юдейският
Синедрион. „Вземи ме оттук, Скоти. Изведи ме от тази бъркотия.“ (Коментар“ Култова реплика от телевизионно

шоу „Star Trek.” Д.Пр.)
За нещастие, тези нелепи книги не са единствените, които са публикувани през последните години; те

бяха предшествани от много други и това ставаше с темпо, което изглеждаше, че се ускорява. Защо? Никой
не знае със сигурност. Нашето постмодерно, лишено от разум общество,  в което истината е субективна!
(Коментар: Сега казваме: „Всеки си има своя собствена истина!“ Даже има хора, които все още вярват, че земята е плоска. И
считаме,  че  цялото  това  безумие  е  нещо  напълно  нормално.  Даже  считаме,  че  е  нормално  да  има  толерантност  между
истината и лъжата. „Вземи ме оттук, Скоти. Изведи ме от тази бъркотия.“ Д.Пр.) и подлежи да договаряне, все пак
може би може да направи нещо с това. Както каза един репортер: „Успехът на книгата „Кодът на Да Винчи
свидетелства много повече за наивността на нашето съвременно общество и много по-малко -   за сръчността  
на Дан Браун.“

Авторите на книгите, които ще разгледаме в тази глава, получават вдъхновение от някои от крайните
теории, предлагани за разискване от учените. Някои от тези теории вече са изследвани. Моето обяснение за
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случващото се е, че веднъж квалифицирани учени се опитаха вмъкнат тайно образите на Исус, описани в
Евангелията, които са били написани през 2-я и 3-я век, твърдейки, че са били написани през 1-я век, за да
бъдат конкуренти на по-познатият образ на Исус от написаните през 1-я век Евангелия в Новия Завет. После
се откриха нови възможности за популярни писатели, които – без да бъдат възпирани от такива досадни
неща,  като  наличието  на  доказателство  и  правдоподобност  –  се  осланят  само  на  собственото  си
въображение и хипотеза, а в някои случаи – и на загадъчни прозрения.

В следващите страници ще разгледаме примери за тази шарлатанска история и фалшивите находки,
които  доведоха  до  една  серия  от  грубо  изопачени  образи  и  истории  за  Исус  и  за  началото  на
християнството. Някои от тези автори се отнасят към древните документи като към шифровани документи,
които  трябва  да  бъдат  дешифрирани,  за  да  бъде  разбрано  тяхното  „истинско  значение.“  Други  автори
приемат легенди, измислици и фалшифицирани документи като факти и с готовност правят заключения от
непотвърдени  слухове.  Трета  група  учени  смесват  заедно  признати  археологически  находки  с  крайно
рисковани догадки. Не е чудно, че днес обикновените хора са объркани и искат да знаят какво се случва.

ТЪЛКУВАНИЯ ЧРЕЗ КОДОВЕ И ЦИФРИ
Повечето  книги  за  историята  и  тълкуванието  подкрепят  твърденията  и  заключенията  си  с

доказателство, такъв вид доказателство, което другите хора могат да изследват и оценят сами за себе си. Но
някои от книгите, представени в тази глава, не се подчиняват на общоприетото научно оценяване. Загадъчна
интуиция, познания по психология и спирални схеми, които обработват нормални текстове, все едно че са
шифровани, не могат да бъдат оценени по какъвто и да е обективен начин. Когато средно интелигентният
читател казва: „Аз не мога да видя това,“ авторът на шарлатанската история и на фалшивите находки казва:
„На теб ти липсва моето прозрение“ или „Ти все още не си научил правилата.“

Нека да илюстрирам това мое твърдение с поразителните заключения, до които е стигнала покойната
австралийска преподавателка и писателка Барбара Тиаринг (1930- 2015) в книгите си „Свитъците от Кумран
за произхода на християнската църква“ (1983), „Човекът Исус: ново тълкувание от свитъците от Мъртво
море“ (1992;  публикувана  в  САЩ със заглавието „Загадката  на  свитъците от  Мъртво море“),  „Исус на
Апокалипсисът: Животът на Исус след разпъването ме на кръста“ (1995) и „Книгата, която Исус написа:
Евангелието на Йоан“ (1998).

Вижте някои от нейните открития:
 Исус е бил роден на 1 март, 7 г. пр. Хр. в Мирд, близо до Мъртво море, недалече от Кумран.
 На 12-год. възраст Исус бил отделен от неговата майка.
 Като юноша Исус може би е пътувал до Александрия, Египет, където попаднал под влиянието на

будизма.
 В понеделник, 25 март, 15 г.н.е., на възраст 21 години, Исус бил кръстен в Йерусалим.
 През 20 г.н.е. умрял Йосиф, бащата на Исус.
 На 1 март 29 г.н.е., на 33-тия си рожден ден, Исус започнал да се подготвя за своето служение; Йоан

Кръстител отнел властта на Исус да кръщава.
 Във вторник, 6 юни 30 г.н.е. Исус и Мария Магдалена били сгодени.
 Те  се  оженили  в  неделя,  на  23  септември  30  г.н.е.  Симон  Магус  (Магьосника)  извършил

церемонията. Това е пробен брак. Второ, обвързващо бракосъчетание, било извършено на 18 март
33 г.н.е.

 В  петък,  20  март  33  г.н.е.  Исус  бил  разпънат  на  кръста,  заедно  с  Симон  Магьосника  и  Юда
Искариотски. Обаче Исус бил упоен, загубил съзнание, измамил римляните и бил свален все още
жив  от  кръста  (въпреки,  че  бил  тежко  ранен).  Неговата  съпруга  го  спасила  чрез  специални
лекарства, които били внесени тайно в гробницата заедно с него. Исус оздравял.

В неделя, 15 септември 36 г.н.е. Исус се върнал на сцената.
 В понеделник, 29 февруари 40 г.н.е. Савел (Павел) се среща с Исус за да реши какво да правят с

императора Калигула.
 На 3 септември 45 г.н.е. Исус поучава в Антиохия.
 В четвъртък, 17 март, 50 г.н.е., във Филипи, Исус се жени отново, този път за Лидия.
 Във  вторник,  7  март  58  г.н.е.  Исус,  Лука  и  Павел  се  събират  в  Солун,  за  да  празнуват  25-

годишнината от Последната Вечеря и от разпъването на кръста.
Това са само част от откритията на  Тиаринг. Бившата преподавателка в Теологичния университет в

Сидни, Австралия, е открила още много такива неща. И да, Исус имал деца от своите съпруги Мария и
Лидия. Може би питате как са били открити тези поразителни „факти“? Според Тиаринг: Чрез внимателно
четене на Свитъците от Мъртво море и на  книгите в Новия Завет, и разбира се, като приемете, че всички
тези текстове са шифровани и поради това трябва да бъда разшифровани.  Това означава онова  ,    а онова  
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означава това и т.н. Рядко пъти текстът всъщност означава това, което казва на повърхността.  (ON READING THE
SCROLLS AND THE NEW TESTAMENT AS CODE: Thiering bases her method of interpretation on the model of Рesher interpretation found in some of the Scrolls (such as the
commentaries on the Prophets and Psalms) and in a few passages in the New Testament. Pesher is an Aramaic word (also used inHebrew) that means "solution" or "meanin  g  ." As
practiced in the Scrolls it can be a very subjective, allegorical-like method of interpretation. Thiering takes this method to new levels and applies it to Scrolls and New Testament

writings where there is no reason at all to think hidden meaning, in any form, is present.)
В  този  код  (шифър)  Тиаринг  намира  някои  удивителни  неща.  Оказва  се,  че  „Учителят  на

праведността“ за който се споменава в Свитъците не е никой друг освен Йоан Кръстител, а „Порочният
свещеник“ -  най-големият враг на Учителят е, разбира се – Исус. Възкресяването на Лазар (в Йоан 11),
който всъщност е Симон Магьосникът, се оказва, че е кодът, чрез който обществото в Кумран прекъсва
всякакво общение с него. Превръщането на водата във вино (в Кана Галилейска – Йоан 2) означава, че
езичниците,  на  които  преди  това  е  било  разрешено  само  водното  кръщение,  сега  могат  да  станат
пълноправни членове на християнското общество и да участват в разчупването на хляба и в пиенето на
виното. Ние даже чуваме за „папи“ и „кардинали“ и т.н.  Не съм чувал за нито един компетентен учен на
земята, който да е бил съгласен със заключенията на Тиаринг.  (ON BARBARA THIERING'S METHODS AND CONCLUSIONS: Most
scholars have ignored Barbara Thiering's work because it is so subjective and idiosyncratic. Fortunately, one scholar has given her work the criticism it deserves; see N.T.Wright,
Who Was Jesus? (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), pp. 19-36. At this point brief mention needs to be made of Robert Eisenman, who in James the Just in the Habakkuk Pesher
(1986) and other writings, has argued that James the brother of Jesus is Qumran's Teacher of Righteousness. So here we have another theory that argues that the Dead Sea Scrolls

are either Christian writings, or refer to Christians. Virtually no one has followed Eisenman, but compared to Thiering's views, Eisenman's   are pretty tame.  ) Човек може
да прочете всеки ред от Новия Завет, от Свитъците от Мъртво море и в която и да друга литература от този
период на време и няма да намери нито едно от нещата, които Тиаринг мисли, че е намерила. И защо няма
да ги намери? Защото нищо от това, което тя е „намерила,“   го няма там  .

Разбира се, ние не трябва да бъдем ограничавани само от текстовете, независимо дали те са кодирани
или не. 

Според Долорес Канон, хипнозата може да доведе до нови открития и за Исус. В книгата си „Исус и
есените: нови прозрения в служението на Христос и в свитъците от Мъртво море“ (1992), Канон, психолог
и  хипнотизатор  в  миналия  си  живот,  описва  за  читателите  как  чрез  връщаща  назад  във  времето  чрез
хипноза, тя била способна да възстанови един от нейните лични предишни животи. В този конкретен живот
личността е била един есен и е познавала Исус. Защо да си правите труда да научите иврит и да изследвате
Свитъците, след като един отдавна изгубен дух може да ви каже всичко,   което вие искате да знаете  ? Може
да бъде добавено, че според твърдението на Канон, чрез процедурата на хипнозата тя е научила много неща
за пророчествата на Нострадамус, за НЛО и за езическото магьосничество.

Книгите на Тиаринг и Канон са сред най-странните публикувани книги. Разбира се, много читатели с
готовност ще се съгласят, че те са необясними. Те искат да знаят история, която се основава на историческо
изследване и на някои спиритически сеанси. Но нека читателите да бъдат предпазливи; има някои книги,
които са публикувани и претендират,  че се занимават с изучаване и изследване,  но единственото, което
предлагат, е още един подход към шарлатанската история и фалшивите открития.

ЛЕГЕНДИ И ИЗМИСЛИЦИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ИСТОРИЯ
През последните години публиката беше бомбардирана с теории относно Светия Граал, т.е. за чашата,

от която Исус и учениците му са пили на Последната вечеря.  В продължение на повече от 1000 години
църквата не проявила никакъв интерес към тази чаша. После, в края на 12-я век един поет на име Кретиен
дьо Троа (1135-1185) започнал да пише една поема  Le Roman de Perceval on le Conte du Graal, посветена на
Филип,  херцог на Фландрия.  Поетът  умрял,  преди поемата  да  е  завършена,  въпреки,  че обемът й вече
надминавал 9000 реда.  Други двама поети -   Robert  de Boron и  Wolfram von Eschenbach се заели да я
довършат.  От  тези  литературни усилия  се  родила  легендата  за  Светия  Граал.  Англоезичният  свят  знае
легендата за Крал Артур и Рицарите на Кръглата маса. Германците и французите има своите собствени
версии  на  същата  легенда.  Разбира  се,  всичко  това  са  митове  и  легенди.  Няма  никакво  историческо
доказателство за съществуването или знание за  съществуването на чашата,  от която е пил Исус.  Освен
споменаването на тази чаша, в Новия Завет няма нищо друго.  Нито пък има някакво доказателство,  че
Рицарите Темплиери, които служели основно като въоръжена охрана на високопоставени лица, които са
пътували  от  Европа  до  Святата  Земя  и  обратно,  са  имали  някаква  връзка  със  Светия  Граал,  нито  са
намирани скрити документи, или изгубени съкровища или каквото и да е. Но липсата на доказателство не е
никакъв проблем – достатъчно е да имате въображение и да тълкувате легендите като исторически факти.
Добавете към това една анти-християнска схема, добавете към нея и един въображаем, потискащ истината
Ватикан, и вие сте готов да напишете някаква шарлатанска история.

Това са направили Майкъл Бейгент, Ричард Лей и Хенри Линкълн в тяхната книга „Святата кръв и
Светият Граал“ (1982; издадена в САЩ със заглавието „Свята кръв, Свят Граал“) Те искат да ни накарат да
вярваме,  че  са  направили внимателно и  критично проучване  и  че  са  открили истината:  Исус  и  Мария
Магдалена са били любовници, имали са деца и тези деца или техните внуци, стигнали до Южна Франция и
се  оженили  за  хора  от  благородни  семейства,  от  които  накрая  се  появили  френската  династия  на
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Меровингите. 
Рицарите  Темплиери  и  Приоратът  на  Сион,  (Коментар:  Приорат  –  клон  на  манастир.  Д.Пр.),  тайно

общество,  основано през  1099,  знаели за  всичко това  и направили всичко,  на което са  способни да го
запасят  в  тайна  и  по  този  начин  запазили  потомците  на  Исус  и  Мария.  Сред  Великите  Майстори  на
Приоратът  се  били  Леонардо  да  Винчи,  сър  Исаак  Нютон  и  Виктор  Юго.  По  какъв  начин  Бейгент  и
компанията му са открили всичко това? Те намерили някои от тайните документи на Приоратът, скрити
някъде  във  Френската  национална  библиотека.  Освен  това  те  намерили  важни  указания  в  картини  и
легенди, свързани с  Rennes le Chateau. (Коментар: Това е замък в Южна Франция, прочут с легенди, свързани с Мария

Магдалена, който ежегодно е посещаван от десетки хиляди туристи. Д.Пр.) Нито един заслужаващ доверие историк не
вярва във всичко това. И има добро основание за такова отношение.

Както се оказа, цялата тази история е една шарлатания и това се потвърждава от самите хора, които са
били  измамени  от  нея.  Бейгент  е  бил  информиран,  че  това  е  фалшификация  известно  време  преди
публикуването на  книгата  „Святата  кръв и Светият  Граал,“  но това  не го  спряло да  продължи напред.
Измислицата  започнала през  1956 със слухове за  съкровище и ценни документи,  намерени в Rennes le
Chateau. Пиер Планкард, заедно с няколко приятели използвали слуховете, създавайки здраво надут фалшив
балон, пълен с френски и латински документи, свързани с несъществуващия Приорат на Сион, някои от
които били внесени и вписани в каталозите на Националната библиотека. (PDF файлове на тези документи
могат да бъдат изтеглени от Интернет.) В края на краищата измамниците си признали за това, което са
направили, включително и Планкард, под клетва във френски съд. Планкард лежал известно време в затвора
заради измамата. Той умрял през 2000 г. Шарлатанията била изследвана от френският журналист Жан Лук
Чомеил, била публикувана и книгата „Съкровището на Rennes le Chateau: Мистерията е разгадана“ (2003) от
археолога Бил Путман и от Джон Едуин Ууд.

В същото време Майкъл Бейгент и Ричард Лей също публикували книгата “Измамата със Свитъците
от  Мъртво  море“  (1991).  Тази  книга  също  е  пълна  с  проблеми,  неточности  и  подвеждащи  слухове  и
инсинуации. В нея авторите се възползват от полемиката,  свързана със забавянето на публикуването на
последната група Свитъци от Мъртво море, повечето от които – от пещера № 4, които в огромната си част
се състоят от хиляди отделни парченца. Няма съмнение, че забавянето на публикуването беше скандал, но
той нямаше нищо общо със скриване на истини, който биха били притеснителни за църквата.

Според  Бейгент и Лей, непубликуваните Свитъци съдържали факти, които подкрепяли тяхната по-
ранна  теория  за  Исус.  Само  месеци  след  публикуването  на  книгата  им,  били  публикувани  снимки  на
останалите Свитъци. Скоро след това текстовете на всички Свитъци от Мъртво море, които са на иврит и на
гръцки  –  били  преведени  на  английски  и  били  публикувани.  Оказало  се,  че  нито  едно  от  спорните
твърдения за измама, свързана със Свитъците от Мъртво море   не се потвърдили  .

Казано накратко, това, което Майкъл Бейгент и Ричард Лей  дали на публиката, е невярна история.
Използвайки слухове, легенди и откровени фалшификации, те скалъпили една измислица за Исус и Мария,
и за голяма част от историята на църквата.

За  нещастие,  тези  книги  се  продавали  добре  и  те  измамили  много  хора,  сред  които  и  Маргарет
Старбърд  и Дан Браун. Попаднала под влиянието на книгата „Святата кръв и Светия Граал“, чийто теории в
началото я дразнели и обиждали, популярната писателка Маргарет Старбърд възприела идеята за любовни
взаимоотношения между Исус и Мария Магдалена, които се предполага, че са пристигнали в крайбрежието
на Галия (днешна Южна Франция) през 42 г заедно едно малко момиченце, наречено Сара. Понеже на
иврит името Сара  означава  „принцеса,“  Старбърд ни казва,  че  ние  можем да  допуснем,  че  тази  малка
принцеса не е нищо друго освен дъщерята на Исус. В книгите си „Жената с алабастарното гърне“ (1993),
„Богинята  в  Евангелията“  (1998),  „Картите  Таро  и  Светия  Граал“  (2000),  „Изгубеното  наследство  на
Магдалена:  символични  числа   и  тайният  съюз  в  християнството“  (2003),  „Женското  лице  на
християнството“ (2003) и „Мария Магдалена, младоженка в изгнание“ (2005), Старбърд смесва легенди за
морски сирени, християнският символ (риба), легенди за Меровингите, намирането на смисъл в цифрите,
коренното значение „Магдалена“ и на 1-2 стиха от Библията (напр. Пл. Йер. 4:8) и се появява със своя
собствена версия за изцяло необоснованото вярване, че Мария Магдалена е родила дете от Исус и после е
избягала с това дете във Франция.  Отново ще кажа, че нито един заслужаващ доверие историк, жив или
умрял, не е подкрепил по никакъв начин този сценарии. Но въпреки това, книгите й се продават и Старбърд
продължава да говори по време на спиритически сеанси.

Повече от всеки друг, книгите на Майкъл Бейгент и Ричард Лей - и книгите на Маргарет Старбърд – в
по-малка  степен,  оказаха  влияние  върху  Дан  Браун.  „Кодът  на  Да  Винчи“  приема  буквално  всички
заключения, направени в книгата „Святата кръв и Светия Граал,“ както и почти всичко в книгата “Измамата
със Свитъците от Мъртво море“ (което обяснява защо Бейгент и Лей съдят Браун и неговият издател за
кражба  на  интелектуална  собственост).  Освен  това  Браун  взаимства  някои  спорни  материали  от  други
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съмнителни източници и добавя и някои свои в тази смесица. Грешките в неговата книга  „Кодът на Да
Винчи“ са ненадминати и многобройни. Нека да разгледаме някои от тях.

Не е нужно да разглеждаме отново фалшификатите, свързани с Приоратът на Сион и с  Rennes le
Chateau, които Браун приема като евангелие. (Вижте страница, озаглавена с името „Факти“ в началото на
книгата.) Но все пак трябва да бъде казано нещо за картината „Последната вечеря“ (нарисувана през 1497)
от Леонардо да Винчи, която украсява стената на манастира „Санта Мария дела Граци“ в Милано. В книгата
се говори много за фигурата, която е нарисувана отдясно на Исус. Браун твърди, че фигурата, която няма
брада  и  цялата  й  глава  е  покрита  с  дълга,  спусната  надолу  коса,  е  Мария  Магдалена.  Историците  на
изкуството не са съгласни; те казват, че това е младият „  ученикът, когото Исус обичаш  е  “ (Йоан 21:20).

Разбира  се,  историците  на  изкуството са  прави.  Ние  виждаме това  и  в  портрета  на  Леонардо на
младият „Йоан Кръстител“ (нарисувана през 1513-1516). Виждаме същото и в портрета на Рафаел на „Св.
Себастиян“ (нарисуван през 1502-1503), в портрета на Пиеро дела Франческа „Св. Юлиян“ (нарисуван през
1470-1480) и в много други. Младите мъже във всички тези Ренесансови портрети на нас, съвременните
хора, ни приличат на млади жени. Но тези, които са изучавали историята на изкуството от този период
знаят,  че  това  наистина  са  млади  мъже,  включително  и „ученикът,  когото  Исус  обичаше,“  нарисуван
отдясно на Исус в картината на Леонардо „Последната вечеря.“  (0N  THE  INTERPRETATION OF RENAISSANCE  ART:  Jeannine
O'Grody, the curator of European Art at the Birmingham Museum of Art, in Alabama, lectured on "The Da Vinci Code and Renaissance Art," at the Art Gallery of Nova Scotia, in
Halifax, on June 2, 2006. She commented: The long hair and lack of beard was how Renaissance artists portrayed youth." Later she said that the figure to the right of Jesus in
Leonardo's "Last Supper" is not Mary Magdalene but the Beloved Disciple, a youthful man. Because Brown has so much wrong about art, O'Grody added, she doubts the accuracy

of much of his church history.)
Следователно,  ако  Приоратът  на  Сион  е  съвременна  измама  и  личността,  отдясно  на  Исус  е

„ученикът, когото Исус обичаше,“ а не Мария Магдалена, тогава откъде дойде идеята, че Исус и Мария са
били любовници? Има само два текста от античността, които биха могли да бъдат тълкувани, че намекват за
някакъв вид романтични взаимоотношения. Тези текстове са в Евангелието на Филип и в Евангелието на
Мария.

Евангелието на Филип е оцеляло на коптски език в codex 2 of the Nag Hammadi Library (discovered in
Nag Hammadi, Egypt, in 1945). Евангелието на Филип вероятно първоначално е било написано на гръцки
или  на  сирийски  език,  може  би  не  по-рано  от  150  г.  на  стр.63  в  codex  2,  редове  32-36  ние  четем:
„Придружителят на [. Аз Мария Магдалена. [. нея повече от [. учениците [. я целунаха [. на нея [.” 

Знакът „[.” в този текст обозначава „дупки“ (липси) в текста. Повечето от липсващите думи и букви
могат да бъдат възстановени с известна увереност. Възстановен по този начин, текстът вероятно казва нещо
като това:

„Придружителят на  [Спасителят е]  Мария Магдалена.  [Но Христос я обичаше]  повече от  [всички]
ученици [и имаше навика да] я целува [често по].”

По отношение на  последният липсващ елемент,  някои учени предлагат да се  възстановят  думите
„устата“ или „устните.“ Тези предложени думи са възможни, но освен тях има и други думи, които са
възможни, като например „главата,“ „бузата“ или „ръката.“ Но ако бъдат използвани последните три думи,
тогава няма да има намеци за любовни отношения. По времето на Исус и учениците му, целувката е била
демонстрация на уважение.  Спомнете си, че в нощта на предателството,    Юда целунал Исус така, както  
ученик целувал учителя си. Намекът, направен в Евангелието на Филип е, че Исус е показвал по-голямо
уважение и почит към Мария, в сравнение с другите ученици. Това на свой ред означава, че ние можем да
си мислим, че е голяма вероятността Мария да е източник за ново познание за Исус, което е крайната цел на
всички тези писания от 2-я век. Авторът на Евангелието на Филип не се опитва да внушава, че Исус и
Мария са били любовници. Той само иска да издигне Мария до нивото или даже над нивото на другите
ученици.

Същото внушение се прави и в „Евангелието на Мария.“ То е написано през същия период от време
като Евангелието на Филип и се придържа към същото тайнствено и гностично разбиране за света, за Исус
и за неговата мисия.  Евангелието на Мария е оцеляло в два фрагмента на гръцки език и в един голям
фрагмент на коптски език. Мария Магдалена е поканена да сподели с учениците тези неща, на които Исус я
е научил, за които учениците не са чували:

„Петър каза на Мария: „Сестро, ние знаем, че ти беше много обичана от Спасителя, както никоя
друга жена. Поради това ни кажи какви думи на Спасителя ти знаеш, които ние не сме чували“ (6:1-2)

В следващите няколко страници Мария разказва на учениците за идеи,  които са сходни с идеите,
които се срещат в много от гностичните писания. Когато тя стигнала до края  изложението си, Андрей,
братът на Петър, казал, че не вярва на думите й. Той не мисли, че Исус някога е казвал такива неща. Петър е
съгласен с него и предполага, че Мария може би лъже. Тогава Мария започва да плаче и казва:

„[Мислите ли, че аз съм казала лъжи] за Спасителят? Левий казва на Петър: „Петре, гневът винаги
лежи вътре в теб; и сега ти питаш жената, все едно че й се противопоставяш. Ако Спасителят е счел,
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че тя е достойна, кой си ти да я презираш? Защото тази жена, след като я позна, той я обичаше винаги
и без  съмнение“ (10:5-10).

И тук отново, текстът се отнася до качествата на Мария като ученик на Исус, а не като любовница на
Исус. Петър е ядосан, че Исус уважава Мария повече, отколкото него самият. Изразът „след като я позна“
няма никакво сексуално подразбиране (и във всяка случка, текстът на гръцки и на коптски имат донякъде
различен смисъл). Този израз трябва да бъде разбиран в гностичния смисъл на притежаването на пълно
познание.  Тук залогът е правото на Мария да допринесе за учението и теологията на обществото. Това е
рефренът в Евангелието на Мария; той няма нищо общо с любовните истории. (ON THE ROLE OF MARY MAGDALENE AS A

DISCIPLE  OF  JESUS:  See  Karen  L.King,  The  Gospel  of  Mary  of  Magdala  (Santa  Rose,  Calif.:  Polebridge,  2003),  pp.  55-56. ).  Следователно,  какво
доказателство  има тук  за  любовна  връзка  между Исус  и  Мария?  Нищожно,  всъщност –  няма  никакво
доказателство.

Сър Лей Тийбинг, героят в романа на Дан Браун, чието име произлиза от Рич, Лей и Майкъл Бейгент
(Тийбинг е анаграм на Бейгент), е главният инструктор в „Кодът на Да Винчи,“ който помага на професор
Робърт Лангдон  от Харвардския университет да изтълкува указанията, свързани с истинското значение на
Граалът.  Тийбинг  е    истински фонтан от невярна информация  . Той погрешно твърди, че съдържанието на
Библията  е  определено  от  император  Константин  (през  4-я  век!);  твърди,  че  императорът  принудил
християнските теолози да считат, че Исус е бог, а не човек; и твърди, че е имало 80 Евангелия, много от
които императорът заповядал да бъдат изгорени. А що се отнася до Евангелието на Филип, на нас погрешно
ни се казва, че то е написано на арамейски. Тийбинг невярно  се позовава на  коптските ръкописи, като ги
нарича „свитъци,“ а те са книги. Изглежда, че той си мисли, че всички Свитъци от мъртво море са намерени
в една пещера през 1950-те. А всъщност, те са били намерени в 11 пещери, и то не през 1950-те, а през 1947
г.  Той  погрешно  твърди,  че  всички  Свитъци  разказват  за  „истинската  история  за  Граал“  и  че  в  тях
служението на Исус е описано като „много човешко дело.“  Всичко това са пълни глупости,  особено по
отношение на твърдението,  че Свитъците от Мъртво море,  които не се  съдържат никакви християнски
текстове или каквито и даже не  се споменава за тях. Не е нужно да се казва нищо повече. Много книги бяха
публикувани през последните 2-3 години, които изваждат на показ както тези, така и десетки други грешки.
('FOR BOOKS THAT DEBUNK THE DA VINCI CODE: See Richard Abanes, The Truth Behind the Da Vinci Code (Eugene, Ore.: Harvest House, 2004); Darrell L.Bock, Breaking
the Da Vinci Code (Nashville: Thomas Nelson, 2004); Carl E.Olson, The Da Vinci Hoax (San Francisco: Ignatius Press, 2004); Ben Witherington III, The Gospel Code (Downers

Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2004). There are many others.)
ЛИПСАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВО НЕ Е ПРОБЛЕМ
Майкъл Бейгент, съавторът на книгите „Святата кръв и Светият Граал“ и “Измамата със Свитъците от

Мъртво  море“  се  появи  с  друга  удивителна  измислица.  Тази  книга  е  наречена  „Свитъците  на  Исус:
Изваждане на показ на най-голямото скриване в историята“ (2006) В книгите за Граал, Бейгент вярвал, че е
доказал, че Исус е имал дете, родено от Мария Магдалена. В книгата „Свитъците на Исус...“, Бейгент който
притежава  научна  степен  по  мистицизъм  и  описва  себе  си  като  експерт  в  областта  на  мистериозното
познание, счита, че е доказал, че Исус е оцелял при своето разпъване на кръста и е написал писма,   в които  
отрича своята божествена природа  . Е, това твърдение наистина е изумително  !

Има три основни елементи в последната теория на Бейгент.  Първо, той казва, че той, Ричард Лей и
Хенри Линколн са получили писмо от един английски свещеник, преподобният Дъглас Бертлет, в което той
казва, че знае за „документ, съдържащ неопровержимо доказателство, че Исус е бил жив през 45 г. н.е.“
Писмото продължава и казва, че това е истинското съкровище на Rennes le Chateau, чието откриване довело
до внезапното забогатяване на абатът Беранжер Сониер в началото на 12-я век. Вероятно нашите храбри
автори са посетили стария свещеник, който им казал, че през 1930-те, когато живеел в Оксфорд, той научил
от каноникът Алфред Лили (1860-1948) за съществуването на ръкописен документ, който доказвал, че Исус
наистина все още е бил жив през 45 г.  Лили видял този документ във Франция през 1890-те.  Старият
свещеник не можал да си спомни какво точно се казвало в този документ.  Но документът изчезнал; от
тогава никой не го е виждал.  И поради това няма никаква възможност той да бъде изследван.  Бейгент
подозира, че Ватикана (разбира се!) е подкупил абата на Rennes le Chateau, което обяснява забогатяването на
абата и после или е скрил документа, или го е унищожил.

Позволете ми да бъда съвсем откровен и директен. Бейгент иска от нас да вярваме на историята, която
казва,  че е чул от един възрастен мъж през 1980-те,  за разговор, който възрастният мъж е имал с друг
възрастен мъж през 1930-те, за документ, който другият възрастен мъж казва, че е видял през 1890-те, но
който никой не може да покаже. И това е доказателство за какво? Независимо от очевидната неубедителност
на цялата тази верига от слухове, ние вече видяхме, че легендата за съкровището на  Rennes le Chateau в
шарлатанията  през  1950-те  е  била  оставена  на  спокойствие.  Добрият  абат  е  печелел  известна  сума
допълнителни пари чрез продажбата на литургии, бил е заловен и е бил наказан.  Неговите дневници и
счетоводни  книги  (за  разлика  от  тайнственият  документ  на  Бейгент)    все  още  съществуват,  както  и  
списъците  на  хората,  които  са  плащали  пари  на  абата  и  по  колко  пари  са  му  платили  .  Няма  никакво  
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съкровище, няма никаква мистерия, нито пък има тайнствено изгубен документ.
Вторият основен  елемент,  предложен  от  Бейгент  не  е  по-добър.  Основавайки  се  на  неговото

тълкувание на картина, на която е нарисувано тялото на Исус край гроба, който играе ролята на спирка № 14
в „Спирките на кръста“ (ON THE STATIONS OF THE CROSS: There are fourteen stations of the cross, a tradition established in the Middle Ages. The stations are
based on details from the Gospels, as well as later traditions, and depict Jesus' progress from Pilate's hall of judgment to the cross and to the tomb. These stations are marked in

Jerusalem, along the Via Dolorosa,  and are depicted in paintings and stone reliefs  in many churches,  such as the church at  Rennes le Chateau. ), намираща се в
Rennes le Chateau,  Бейгент стигнал до заключението,  че Исус не е умрял на кръста,  а е бил упоен,  със
съдействието на Пилат Понтийски, бил е поставен бързо в гробницата и после, през нощта, без никой да
забележи,  приятелите  на  Исус  го  изнесли  от  гробницата  и  му  помагали,  за  да  оздравее,  а  после  Исус
напуснал Юдея и отишъл в Египет. А как точно картината на спирка № 14 в църквата на Rennes le Chateau е
разкрила тази разтърсваща истина? Луната е изгряла! Да, това е вярно – луната е изгряла. Вижте, според
юдейската  погребална  традиция,  телата  на  умрелия  трябва  да  бъдат  внесена  в  гробницата  преди
настъпването на вечерта, преди изгряването на луната. Но въпреки това, в картината, на която е нарисувана
станция № 14,  е нарисувана пълна луна високо в нощното небе.  От тази аномалия Бейгент стигнал до
заключението, че в картината е показано, че Исус не е бил поставен умрял в гробницата; той е бил изваден
жив от гробницата!

Твърде е пресилено да се предположи от наличието на луна в картината на станция № 14.  Нещо
повече, дали е правдоподобно, че Пилат би участвал в заговор за да помогне на Исус да избяга от своята
съдба,  след като,  в  края на краищата,  самият той,  губернаторът,  е заповядал Исус да бъде разпънат на
кръста? А може би има по-просто обяснение.  Чудя се,  дали художникът,  който е  рисувал картината на
станция № 14, не е бил повлиян от описанието на историята, така както тя е описана в Евангелието? Там
пише: „А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик
на Исус“(Мат. 27:57; Марк 15 :42-43). Йосиф поискал тялото на Исус, набързо го приготвил за погребение и
после го поставил в гробницата. 

Обърнете  внимание,  че  историята  започва  с  думите  „когато се  свечери.“  Без  да  знае  юдейската
погребална традиция, художникът на картината на станция № 14  църквата на Rennes le Chateau погрешно
разбрал,  че  този  израз  означава  думата  „вечер“  (която  в  Евангелията  означава  краят  на  деня,  а  не
настъпването на нощта) и проявил артистична свобода, като нарисувал, че погребението е станало през
нощта, при наличието на пълна луна на небето. Предполагам, че това обяснение е по-добро от обяснението
на Бейгент. А има и още едно нещо: приятелите на Исус на картината на станция № 14 са нарисувани
опечалени,  което би трябвало да се  очаква  от  тях,  ако техният  приятел и учител е  поставен мъртъв в
гробницата, а не ако техният приятел и учител е изнесен жив от гробницата.

Третият основен елемент на Бейгент е най-слабият от всичко и доказва, че Бейгент не се нуждае от
никакво доказателство,  за да скалъпи една добра измама.  Той ни казва,  че е бил способен да проследи
източникът на слуховете в Святата Земя за наличието на документи, които биха били опасни за Ватикана.
Неговото разследване го отвело до колекционер на библейски антики, който живее в „голям европейски
град“ (Бейгент не назовава нито името на града, нито името на този колекционер.) Колекционерът казал на
Бейгент, че през 1961, докато разкопавал в мазето на стара къща в Йерусалим, той намерил 2 папирусови
документи, написани на арамейски. От нещата, написани в тези документи колекционерът определил, че те
са написани през 34 г. Документите били писма, а авторът им се идентифицирал като „Месията на децата на
Израел.“ Той решил, че това трябва да е Исус. Кой друг би могъл да бъде? Писмата, които били адресирани
до юдейският Синедрион, обясняват, че авторът няма никакво намерение да претендира, че има божествен
статут и казва, че той притежава Божият Дух. В началото колекционерът не искал да покаже тези писма на
Бейгент, но накрая му ги показал.

Въпреки, че Бейгент не знае арамейски език и поради това лично не може да знае какво всъщност
пише  в  тези  документи  (и  даже  дали  текстът  е  написан  на  арамейски),  той  вярва  в  това,  което
колекционерът му казал.  Бейгент ни казва, че колекционерът показал писмата на Йягел Ядин и Неман
Авигад,  двама  уважавани  израелски  археолози  и  библейски  учени,  и  те  потвърдили  както  тяхната
автентичност, така и автентичността на техните текстове. За нещастие, колекционерът предполага, че един
от тях е съобщил на католическите власти за съществуването на тези писма. За да накара властите да се
оттеглят, колекционерът обещал да държи скрити документите. Бейгент също обещал да не казва нищо за
тях, в най-лошия случай - поне не веднага.

И ето ни отново в същата ситуация.  Бейгент ни моли да повярваме, че Исус от Назарет, след като е
симулирал, че е умрял на кръста и после е избягал в Египет (ON THE PLACE OF EGYPT IN THE LIFE OF JESUS: Matthew's story of the
holy family fleeing to Egypt has occasioned a great deal of speculation through the ages. Besides Baigent's Jesus Papers, we also have Anne Rice, of vampire fame, guessing what

Jesus might have done in Egypt, in her Christ the Lord (New York: Alfred Knopf, 2005).), е написал две писма до Синедриона в Йерусалим, в
които обяснява, че той няма божествен произход или поне вече не е по-божествен от всеки друг, който е бил
докоснат от Божия Дух. Ние трябва да вярваме на Бейгент, въпреки че той не може да чете текст, написан на
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арамейски и даже не може да каже името на града, в който живее колекционерът. Ние трябва да вярваме на
Бейгент и на анонимният колекционер, когато сме уверявани, че автентичността на писмата на арамейски са
били потвърдени от двама видни археолози, които просто се случило, че са били поканени да си кажат
мнението. (Ядин умря през 1984; а Авигад – през 1992.) Ние трябва да вярваме на всичко това, въпреки че
нито един жив и заслужаващ доверие експерт не е виждал тези документи, а двамата, които казват, че са ги
виждали – и все още са живи – не могат да ги прочетат!

Освен  това  мога  да  спомена,  че  Бейгент  пропуска  да  спомене,  че  археолозите  и  експертите  по
папирусите ще ви кажат, че нито един нито един папирус не може да оцелее, ако е заровен в земята, в
Йерусалим,  в  продължение  на  2000 години.  Единствените  папирусови документи,  които са  оцелели от
древността  до  наши  дни,  са  били  намерени  в  климати,  подобни  на  областта  около  Мъртво  море  и  в
пясъците на Египет. (ON PAPYRI SURVIVING OUTSIDE OF ARID CLIMATES: Technically speaking, there are a few exceptions. Papyri from Greece, Italy (that is,
Pompeii and Herculaneum) and a few other places have been recovered, but in carbonized form. Had these papyri not been subjected to intense heat, they would have decomposed

and have been lost.) Нито един древен папирус не е бил намерен в самият Йерусалим. В Йерусалим всяка година
вали дъжд; папирусите, заровени в земята, под къщите или където и да е, бързо се разлагат. Следователно,
каквото  и  да  е  видял  Бейгент,  това  не  са  били  папируси,  които  са  били  намерени  под  нечия  къща  в
Йерусалим    и те на се писма, които са били написани от Исус  . И ето това е, което имате. Най-голямото
скриване в историята е извадено на показ.

Какъв урок научихме от изследванията на Бейгент в мистерията? Когато имате току-що създадена
нова теория, кой се нуждае от доказателство?

АРХЕОЛОГИЯ, НАМИРАЩА СЕ В ОПАСНА ПОЗИЦИЯ
Понякога има свидетелство,  което е добро.  Но свидетелство за  какво? Това е тревожният въпрос,

който постоянно ни идва наум, когато разглеждаме внимателно и критично доказателството, предложено от
Джеймс Табор в последната му книга „Династията на Исус: Скритата история на Исус, неговото царско
семейство и раждането на християнството“ (New York: Simon & Schuster, 2006). Нека да разгледаме две от
твърденията на тази книга.

Още в началото трябва да бъде казано, че Табор не е като Майкъл Бейгент или като Дан Браун. Табор
е  квалифициран,  правилно  обучен  археолог  и  библейски  учен,  който  е  получил  степента  „доктор  по
теология“ от Университета в Чикаго и в момента работи в институт към Университета в Северна Каролина в
Шарлот.   Нещо повече,  в неговата книга „Династията на Исус“ има голям обем добър материал.  Не се
съмнявам, че сериозните студенти, които изучават Библията и произхода на християнството, ще я прочетат
и ще имат полза от нея. Но аз се тревожа за неспециалистите, които я четат и не успяват да забележат колко
неуловими са някои от предположенията и заключенията в нея.

Първият ми голям проблем с книгата на Табор е свързан с предположението, че човешкият баща на
Исус е бил един римски войник, вероятно юдеи по рождение. (Табор веднага отхвърля всяка мисъл,  че
зачеването на Исус е станало по чуден начин.) Табор счита, че може би е намерил гроба на този войник в
Германия. Той предполага, че Исус може би е посетил този човек, в района на Сидон (Коментар: Сегашното

име на този град е Сайда, третия по големина град в Ливан. Д.Пр.), както може би се намеква в Марк 7:24: „След като
си тръгна оттам, Иисус отиде в пределите на Тир и Сидон. И като влезе в една къща, не искаше никой да
знае това.“ И какво доказателство има Табор от всяко от тези неща?

В  края  на  2-я  век  един  философ,  на  име  Келсъс  написал  една  полемична  книга  против
християнството. Тази книга е оцеляла в многобройните й цитирания в една книга-опровержение (Контра
Келсъс), написана от християнският библейски учен Ориген в средата на 3-я в. н.е. Измежду другите неща
Келсъс казва, че Исус е престоял известно време в Египет, където се научил да прави магии. После се
върнал в Израел и смайвал хората с магии, които изглеждали като чудеса и твърдял, че е Бог и т.н. Но тук
има една интересна част: Келсъс освен това казва, че Мария, майката на Исус, заченала детето си от един
римски войник на име Пантера, клевета, която по-късно била повтаряна в равинската литература (например,
така е в Тосефта (Коментар: Тосефта е древен сборник на юдейски закони. Д.Пр.), която е била написана не по-рано от
300 г. н.е.; see Tosefta Hullin 2.22-24). Табор правилно отбелязва, че Пантера е бил реално име, което и било
използвано от реални римски войници по времето на Исус. Табор вярва, че надгробният паметник, на който
е написано името на един Пантера, открит в Бингербрук, Германия, може би се отнася до бащата на Исус.
Надписът е следния: 

"Тиберий Юлиус Абдес Пантера
от Сидон, на 62 години,
в продължение на 40 години служил като войник
в І-ва кохорта на стрелците,
лежи тук."

Табор  приемливо предполага, че името Абдес е латински превод на юдейското или арамейско име
Ебед, което означава „слуга, прислужник.“ Тази възможност, плюс факта, че войникът, за който се отнася
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този надпис е бил от Сидон, който не е много далече от Галилея, би могло доста добре означава, че този
мъж е бил юдеин и би могло да е имал връзка с Мария. Въз основа на това Табор обявява: „Тайната на
Пантера  е  разгадана.“  Наистина  ли  е  разгадана?  Преди  някой  да  може  да  обяви,  че  някаква  тайна  е
разгадана, ние трябва да запитаме, дали Пантера за когото се отнася надписа е бил в правилната възраст, в
близост до селото, където е живяла Мария през 5 или 6 г. пр. Хр., ако е имало някакъв шанс Мария да
забременее от него. Табор не е способен да покаже това, а и други учени са обсъждали този надгробен
надпис и са изразили съмнения във вероятността на тази теория. (0N DOUBTS ABOUT THE PANTERA LEGEND: Scholars who have

studied the inscription doubt that Pantera was old enough to have impregnated Mary or anyone else in 5 or 6 B.C.  Pantera may have been born no earlier than 10-12 B.C.)
(Коментар: Според мнението на тези учени, самият Пантера, предполагаемият баща на Исус, е бил роден не по-рано от 10-12 г.
пр. Хр., което означава, че по време на зачеването на Исус, Пантера е бил на 5-7 г. възраст. Д.Пр.)

Табор твърди, че някои отци на църквата са се отнесли сериозно към възможността Пантера да е бил
истинският баща на Исус. Например, в книгата си „Против ересите“ (78.7.5) Епифаний (315-405 г) твърди,
че бащата на Йосиф се е наричал Яков Пантера. Табор счита, че това подкрепя историческата вярност на
неговото предложение. Ако не беше така, защо Епифаний и други църковни автори са се отнесли сериозно
към тази вероятност.  Но Епифаний и други църковни автори просто са се опитвали да опровергаят тази
клевета и за да направят това, те са правели различни предположения, някои от които са също толкова
недостоверни, колкото и самата клевета. Поради това, техните опровержения от 4-я век не предоставят нито
едно надеждно свидетелство, че предположението на Келсъс, че Пантера е бил истинският баща на Исус
няма никакво историческо потвърждение, което да е по-рано написано, отколкото е написана самата клевета
на Келсъс.

Според мен, твърдението, че истинският баща на Исус е бил мъж на име Пантера, се възползва от
християнското твърдение, че Исус е бил роден от майка, която е била „девица, девственица,“ дума, която на
гръцки е  „parthenos.“ Всичко това е било просто игра на думи. Пантера е било най-близко наподобяващо
звучащото име и то е било име на войници, поради което зачеването на Исус се твърди,  че не е било
направено от майка, която е била девственица, parthenos,  а от мъж на име Пантера.   Тук ние имаме само
една клевета и едно опровержение. Нямаме никакво археологическо доказателство което би могло с каквато
и да е вероятност да бъде свързано със зачеването на Исус.

Вторият ми голям проблем с книгата на Табор е свързан със забележителното предположение, че ние
може би знаем къде е бил положен трупът на Исус. Разбира се, тук Табор счита, че Исус е умрял и  е
останал умрял. Той не е бил възкресен. Следователно, още веднъж, както и с идеята за зачеването на Исус,
Табор отхвърля всякаква възможност за чудо.

Според Табор,  гробът на  Исус  е  бил намерен празен,  защото тялото на  Исус  е  било изнесено и
препогребано на друго място. Само по себе си това е възможно. В края на краищата, тялото на Исус е било
поставено  в  гробница,  която  е  била  запазена  за  престъпници.  Неговото  тяло  не  е  било  поставено  в
гробницата  на  неговото семейство.  Властите  са  можели да  го  преместят  в  семейната  гробница,  ако  са
искали. Но юдейският закон за погребенията разрешавал на семейството да вземе останките от скелета
около една година след смъртта и да ги препогребат в семейната гробница. Няма вероятност тялото на Исус
да е било преместено без знанието на семейството му. Наистина, когато отрили, че гробницата на Исус е
празна, в началото предположили, че тялото му е било изнесено и това  предизвикало голямо смайване (виж
Йоан 20:13-15). Ако тялото на Исус е било изнесено и поставено на някое друго място, неговото семейство
и учениците му биха могли и щяха да открият къде е това място. Но те не са направили това, защото тялото
изобщо не е било извадено. Не е имало никакъв втори гроб.

Въпреки това,  Табор е напълно сигурен,  че тялото на Исус е било извадено от гробницата, което
обяснява защо тя е празна и Табор има идея къде са останали останките и до ден днешен. Гробът на Исус е
малко  северно  от  Сафет  в  Галилея.  Как  Табор  знае  това?  Има  една  традиция  водеща  началото  си  от
уважаван магьосник от 16-я век, наричан Рави Исаак бен Луриа. Тъ като бил поклонник на кабала, бен
Луриа имал едно видение, което му разкрило местонахождението на гробове на различни юдейски мъдреци
и светци, включително и гробът на Исус от Назарет. Съмнявам се, че някой учен би се отнесъл сериозно
към това предположение. Според мен е ирония, че Табор е готов да повярва в достоверността на видението
на един магьосник, който се занимавал и с кабала от 16-я век, но не е готов да повярва в достоверността на
видението на Савел от Тарсус. Савел не вярвал, че Исус е Месията и със сигурност не вярвал, че той е бил
възкресен от смъртта. Савел бил упорит в работата си и се опитвал да стъпче тази нова ерес. Тогава Савел
срещнал възкресеният Месия.  И ние знам останалата част от историята.  Аз предпочитам да вярвам на
видението на Савел, а не на видението на бен Луриа. Призовавам Табор да направи същото. ("FOR CRITICISM OF

THE JESUS DYNASTY: See the appendix in Ben Witherington III, What Have They Done with Jesus? (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006).)
В ТЪРСЕНЕТО НА КОСМИЧЕСКИЯТ ПРИНЦИП
Неотдавна книгата „Езичникът Христос“ на Том Харпур създаде сензация чрез представянето на нова
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форма на странната идея, че Исус не е съществувал. Казвам странната, защото почти няма сериозен учен –
от каквато и да е идеология, независимо дали е поклонник на някаква религия или изобщо не е религиозен,
който да се съмнява, че Исус  от Назарет наистина е живял известно време през 1-я век на новата ера и че
той е бил разпънат на кръста по заповед на губернатора на Юдея Пилат Понтийски.  Доказателството за
съществуването на Исус – буквално, археологически и много правдоподобно – е съкрушително.

Според Харпур, това което Исус от Евангелията е казал или направил – като се започне от Проповедта
на Планината и се стигне до чудесата които е извършил, както от неговото бягство като бебе от Ирод в
Египет и се стигне до неговото Възкресение – което да не може да бъде доказано, води началото си хиляди
години преди това,  от  ритуалите  на  Египетските  Мистерии и  в  други тайнствени литургии,  като  тези,
описани в „Египетската книга на Смъртта.“

Казано накратко, авторите на Евангелията са трансформирали важната египетска теме на духовността
в една юдейска алегория за човек, който никога не е съществувал. По този начин измисленият Исус предава
едно древно религиозно завещание, завещание, което може да бъде наречено „Езичникът Исус.“ Трудно е да
си представим как доказателството на историята може да бъде повече изнасилено и изопачено в сравнение с
това, което имаме в „Езичникът Исус.“

По  едно  време  Харпур  вярваше,  че  Исус  е  историческа  фигура.  Всъщност,  както  се  вижда  в
предишните му книги, Харпур вярвал, че Исус наистина е изцелявал хората и че той е бил възкресен след
смъртта му. Сега той отрича всичко това в „Езичникът Исус.“ Какво е предизвикало тази промяна? Съдейки
по коментарите, които той прави в началото на книгата си, промяната в мисленето му се дължи по-малко на
критичната му книга (въпреки че тя е в духа на „минималистите,“ т.е. на онези автори, които свеждат до
минимум историческите елементи в Библията). Тази промяна се дължи предимно на това, че той възприел
теософските гледни точки на Джералд Меси (1828-1907 и на Елвин Бойд Кун (1880-1963). Работата на тези
мъже,  особено  техните  реконструкции  на  древната  история  и  опитите  им  да  начертаят  линии  на
приемственост  между  Египетската  религия  и  християнството,  е  дълбоко  погрешна.  Нито  един  опитен
историк не гледа сериозно на теориите на тези мъже. 

Всеки читател, който бъде очарован от книгата „Езичникът Исус“ на Харпур трябва да бъде много
предпазлив. Тук ние говорим за стари и много странни неща. Тази книга може да е лична философия и
самоанализа; но тя в никакъв случай не е достоверна и призната история. ("ON HARPUR: See Tom Harpur, The Pagan Christ
(Toronto: Thomas Allen,2004.  0N THE IDEA THAT THE JESUS OF THE GOSPELS DERIVES FROM EGYPTIAN TRADITIONS: Harpur, Pagan Christ, p. 10.  Much of what
Harpur claims on this page is simply not true. "FOR TRENCHANT CRITICISM OF THE PAGAN CHRIST: See Stanley E.Porter and Stephen J.Bedard, Unmasking the Pagan Christ

(Toronto: Clements, 2006).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В тази  глава  разгледахме  някои  странни  теории  и  чудати  реконструкции  на  историята  –  или  на

липсата на история – за Исус от Назарет и за началото на християнството. Общото в тази фалшифицирана
история и в  тези лъжливи находки са ексцентричните подходи,  които опитните историци считат,  че  са
изцяло неприемливи. Легенди, слухове, фалшифицирани документи, баламосвания и психична интуиция
едва ли представляват материал, в който може да бъде намерена трезва историческа истина. Завършвам тази
глава с апел към читателите на книги като „Кодът на да Винчи“ от Дан Браун, „Свитъците на Исус“ от
Бейгент и „Езичникът Исус“ от Харпур да ги видят такива, който те наистина са.  Те не се основават на
достоверно  доказателство;  те  не  се  подчиняват  на  признатите  стандарти  за  критично  изследване;  и  те
предлагат нищо, което да се доближава до истинската история. 

Глава 11

Ще пожелае ли истинският Исус да стане

Неговите цели и  твърдения

В гл. 10 изследвахме някои от най-лошите примери за фалшифициране на историята и на лъжливото
научно изследване. Това няма да е правилният начин за завършване на книга за Исус от Назарет, даже ако
основната й цел беше да извади на показ грешките и недостатъците на псевдо-документалистиката. Трябва
да бъде казано нещо по-позитивно и поучително.

В тази глава искам да приключа обсъждането с преглед на някои от най-важните неща за Исус и за
движението, което е създал, с подчертаване на тяхната правилна рамка и контекст.

В тази последна глава ще разгледам 7 важни теми:
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 Връзката на Исус с юдеизма по неговото време.
 Твърденията на Исус.
 Целите на Исус.
 Фактори, които са довели до смъртта на Исус.
 Възкресението на Исус и появяването на християнската църква.
 Природата на Евангелията в Новия Завет
 Християнската вяра като част от юдейската история.
Всички тези теми са свързани по един или друг начин с нещата, които разгледахме в предишните

глави. Но някои от тях не са добре разбрани даже от хората, които твърдят, че са християни, а те трябва да
бъдат разбрани. Ако те не са разбрани, тогава авторите на шарлатанска история и на лоша теология ще
продължат да ловуват за наивните и лековерни хора.

ВРЪЗКАТА НА ИСУС С ЮДЕИЗМА ПО НЕГОВОТО ВРЕМЕ
През вековете е било модерно да се гледа на Исус като на противник на юдеизма по различни начини.

Християнските  теолози  считали,  че  Исус  критикува  религията  на  своите  сънародници  затова,  че  е
законническа (или фарисейска),  затова че е  фокусирана в повърхностните неща и затова,  че  малко или
изобщо не  оставя  място  за  милостта,  за  прошката  и  за  любовта.  Постъпката  на  Исус  в  Храма,  която
традиционно е била наричана „почистването на храма“ (Марк 11:15-18 и паралелните текстове в другите
Евангелия)  е  била  насочена,  както  често  ни  е  било  казвано,  против  системата  за  извършване  на
жертвоприношения.  Религията би трябвало да бъде нещо, свързано със сърцето, а не с ритуалите. Исус
разбирал това, а неговите юдейски съвременници не разбирали. Такива бяха твърденията на това разбиране.

Няколко учени, както юдеи, така и християни основателно възразяваха против тази карикатура. Може
би най-влиятелното противопоставяне на тази карикатура през последните години дойде от Е. П. Сандърс.
('FOR A NEW LOOK AT JESUS IN THE CONTEXT OF JUDAISM: See E.P Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985). For an earlier and broader criticism of

Christian misinterpretation of first-century Judaism, see Sanders, Paul and Palestinian Judaism (Philadelphia: Fortress, 1977).) Той правилно твърди, че няма
нито  едно  доказателство,  което  да  подсказва,  че  Исус  се  е  противопоставял  на  юдеизма  или  че  го  е
критикувал  като  религия  на  крайностите  или  на  ритуалите.  Вместо  това,  има  реално  доказателство  за
обратното.  Исус  е  приемал  всички  важни  убеждения  на  юдейската  вяра.  В  тези  убеждения  влизат
единството и върховенството на Бога; ценността и светостта на Храма в Йерусалим; властта на юдейските
Писания; идеята, че народът на Израел е бил избран от Бога; и надеждата за откупуването на Израел.

Нещо повече, Исус е съблюдавал много от практиките, свързани с юдейското благочестие по неговото
време - даването на милостиня, молитвата и постенето (Мат. 6:1-18). Исус постил в пустинята по време на
неговия период на изпитание (Марк 1:12-13). Той се молел и научил и учениците си как да се молят (Мат.
6:7-15; Лука 11:1-13; 22:39-46). Той и неговите ученици давали милостиня, а той учел и другите да правят
същото  (Лука  11:41;  12:33;  Йоан  13:29).  Исус  приемал  за  даденост  значението  на  Храма,  на
жертвоприношенията  и  на  светите  дни  на  Израел  (Мат  5:23-24;  Марк  14:14).  Той  четял  и  цитирал  от
юдейските Писания и очевидно е считал, че те са достоверни (Марк 10:19; 12:24- 34; Лука 4:16-22; 10:25-
28).  Несъмнено,  той  редовно  е  присъствал  на  службите  в  синагогата  (Лука  4:16);  неговият  стил  и
тълкуванието му на Писанията в много случаи съвпадат с тълкуванията, правени от други хора в синагогата
(ON JESUS AND THE SYNAGOGUE: See Bruce Chilton, A Galilean Rabbi and His Bible, GNS 8 (Wilmington, Del.: Michael Glazier, 1984).

Предсказвайки, че Йерусалим ще бъде разрушен, Исус плакал за този древен израелски град (Лука
19:41-44). Исус е обичал хората си и бленувал за тяхното спасение. Неговите първи ученици – всички които
били юдеи – прегърнали същата надежда. 

Исус приел властта на Тора (т.е. на Законът). Той не отхвърлил Тората, както някога се е твърдяло.
Исус  се  е  противопоставял  на  определени  тълкувания  и  приложения  на  Закона.  В  така  наречените
„антитези“ в Проповедта на планината (в които се казва: „Чули сте, че е било казано...а пък Аз ви казвам...“
виж Мат. 5:21-48), Исус не се противопоставя на Моисей (Коментар: Защото самият Закон на Моисей е даден от

Бога, сиреч, от Исус Д.Пр.); Исус се противопоставя на общоприетите тълкувания и приложения на тези закони.
Антитезата „  а пък Аз ви казвам  “ не се противопоставя на самите заповеди  . Например, Исус е съгласен, че
убийството е лошо нещо, но добавя, че и омразата е лошо нещо. Той е съгласен, че прелюбодеянието е лошо
нещо, но добавя, че и похотта преди развода (която често довежда до развод и до повторен брак) също е
грях. Той е съгласен, че всеки трябва да обича ближните си, но добавя, че освен това всеки трябва да обича
и враговете си.

Исус може да е вярвал, че собствената му власт, която идва от Божия Дух и с който той е бил помазан
(Марк 1:10;  Лука 4:18),  е  равна  на  властта  на  Тората.  Но неговата  власт  не уронва  властта  на  Тората;
неговата власт обяснява властта на Тората и я прилага по нови начини, които са в съгласие с неговото силно
чувство за идващото царство (управление) на Бога и за промяната, което това ще донесе.

Новото  тълкувание  на  Исус  е  в  хармония  с  паралелните  обновления,  изречени  от  класическите
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пророци  на  Израел.  Подобно  на  техните  тълкувания,  тълкуванието  на  Исус  се  противопоставя  на
възприетите тълкувания и приложения на свещената традиция на Израел.  Например, в Ис.  28 пророкът
обявява, че  „Господ ще се надигне като на връх Перазим и ще се разгневи като в Гаваонската долина“
(Ис. 28:21). Тук Исая споменава за историите за победата на Давид над филистимците в миналото (виж 2Ц.
5:17-21; 5:22-25 = 1Лет. 14: 13-16), истории, които без никакво съмнение противниците на Исая, които са
били  негови  съвременници,  са  тълкували  като  гарантирана  победа  в  сегашната  битката  срещу чуждия
завоевател.  Но  в  тази  свещена  история  Исая  не  виждал никаква  гарантирана  победа.  Точно обратното,
Господ ще извърши „необикновено деяние“ и „работа в полза на чужденците“(мой превод. Д.Пр.) (Ис.
28:21), чрез което пророкът казва, че Бог ще даде победата на враговете на Израел. Исая казва това, защото
правилно схванал, че Бог е бог на всички хора, а не е Бог, който е собственост на Израел.

Исус също изтълкувал тази свята история на Израел по този начин. В проповедта си в Назарет (Лука
4: 16-30) Исус прочел Ис. 61:1-2, откъс, който бил разбиран като обещание за благословия за Израел и за
осъждане на враговете на Израел, а после се позовал на примерите за Илия и Елисей (Лука 4:25-27). От тези
примери, в които могъщи фигури от миналото обслужили езичници (3Ц. 1:1-16; 4Ц. 5:1-14) Исус обявил, че
неговата „миропомазана“ задача е да благославя онеправданите и съмнителните,  а не само праведните от
Израел. Този вид тълкувание може да е бил рискован и със сигурност не е бил приемлив за много учители,
но  той  приемал  за  даденост  властта  на  юдейските  Писания;  това  тълкувание  не  атакува  властта  на
Писанията. Почитта, с която Исус се отнасял към юдейското Писание, го поставя точно в съответствие с
юдеизма от 1-я век.

ТВЪРДЕНИЯТА НА ИСУС
Вероятно  няма  друга  характерна  черта,  която  да  причинява  по-голям  разкол  отколкото  темата  за

твърденията на Исус за самия себе си. Тази тема обикновено е наричана „разбирането на Исус за самия себе
си.“ Основната причина, поради която тази област на изследване е била толкова противоречива е, че Исус
говори малко за себе си, поне не – директно. 

Но има много показатели, че Исус е разбирал себе си като специален представител, който работи в
служба на Бога.

Очевидно е, че той е твърдял, че е пророк. Самият Исус се оплаквал: „Никой пророк не без почит,
освен в собствената си родина.“ (Марк 6:4).Тази традиция изглежда, че е автентична, защото е трудно да
разберем защо първите християни биха измислили изказване, в което се намеква, че роднините и познатите
на Исус не са се отнасяли с уважение към него. Очевидно е, че и публиката също е гледала на него като на
пророк: „Някой казват, че ти си един от пророците“ (Марк 8:28 – мой превод); „Велик пророк се издигна
между нас“ (Лука 7:16); „Ако този беше пророк...“ (Лука 7:39 – мой превод).

По всяка вероятност тази традиция е историческа,  защото първите християни казвали,  че Исус е
Спасител, Господ и Син на Бога; те не подчертавали, че Исус е просто един пророк. И разбира се, Исус е
бил помнен с това, че е правил предсказания (Марк 13:2) и е произнасял думи, които вероятно могат да
бъдат разглеждани като пророчески обвинения против различни личности, институции или групи (Марк
12:1-11;14:58; Мат. 11:20-24; Лука 10:13-15).

Често пъти към Исус са се обръщали с титлата „учител“ (Марк 9:5; 10:51; 11:21; 14:45). Той поучавал
като учител, въпреки че почитателите му потвърждавали, че той е поучавал като личност, която има много
по-голяма власт  от  учителите  по  неговото  време (Марк  1:22,27).  Хората,  които  били извън  групата  на
неговите  последователи,  се  обръщали  към  него  с  титлата  „равин,“  (която  по  онова  време  означавала
учител“[Марк 5:35; 10:17; 12:14]).  Някои учени са твърдели, че появата на думата „равин“ в Евангелията е
отражение  на  отживялото използване  на  тази  титла,  тъй като  след  70  г.н.е.  тя  вече  не  била  титла.  Но
използването на думата „равин“ в Евангелията е неофициално и очевидно отразява юдейското й използване
през 1-я век, преди нейната по-сетнешна официализирана употреба.  Защо християнските текстове, писани
след 70-та г. са използват тази официална титла за Исус, титла, която е била използвана за религиозните
учители, които се превръщали все повече и повече в критици на християнството? Във всеки случай тази
титла би трябвало да бъде избягвана. Според мен това, че тя е била използвана толкова често е показател че
евангелската традиция е била древна и автентична.  В Евангелията Исус е бил наричан с титлата „учител,“
защото,  независимо  от  това  дали  харесваме  тази  титла  или  не,  той  е  бил  наричан  така  по  време  на
публичното му служение.

Въпреки, че няма намек,  че Исус е считал,  че е свещеник или че някои от последователите му е
считал, те той е свещеник, Исус направил някои неща, които обичайно се считало, че са били извършвани
от свещеници. Той обявявал, че хората са „чисти“ (Марк 1:41; Мат. 11:5; Лука 7:22) и че „греховете им са
простени“ (Марк 2:5; Лука 7:47-48). Той даже се осмелявал да се противопостави на политиката на храма и
на практиките,  установени от управляващите свещеници.  Най-провокативното противопоставяне е било
така нареченото почистване на Храма. Чак в по-късната форма на теология на църквата, смъртта на Исус и
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последвалата  му  след  това  роля  на  застъпник  на  небето,  започнали  да  бъде  разбирани  в
жертвоприносителният и свещенически смисъл, както е видно в книгата Евреи.

Исус редовно наричал себе си с титлата „Човешкият Син,“ един епитет, който бил силно оспорван в
продължение на много години. Тук не е мястото да влизаме в подробно изучаване на този сложен въпрос, но
аз ще рискувам да направя няколко кратки коментари. Според мен, това самонаименуване, което очевидно е
било най-харесвано от него, намеква за „Човешкия син“ от Дан.7:13. Исус е считал, че той е тази фигура, на
която ще бъде дадена царството, силата и властта. Това самоопределяне предполага, че Исус е гледал на
себе си като на вице-крал. В едно изказване, което има добри исторически свидетелства, че е автентично,
Исус уверява учениците си: „Затова, както моят Отец завещава царство на Мен, Аз го завещавам на вас,
за  да  ядете  и  пиете  на  трапезата  Ми  в  Моето  царство;  и  ще  седите  на  престола  и  да  съдите
дванадесетте Израилеви племена“ (Лука 22:29-30). 

Егоистичният интерес на учениците към седенето на почетните места, когато Исус дойде в „славата
си“ (Марк 10:35-45), който интерес, поради своята притеснителна природа буквално гарантира неговата
автентичност,  по  всяка  вероятност  е  бил  предизвикан  от  предположението,  че  Исус  наистина  е  бил
„Човешкия Син,“ чрез който ще бъде възстановен Израел и ще бъде установено Божието царство. Дали Исус
е гледал на себе си като на Месията? Доказателството е двусмислено, но най-общо казано, то подкрепя
твърдението, че той е считал, че е Месията. Когато той ги попитал според тях, кой е той, учениците му
изповядали, че той е Месията (т.е. Христос) (Марк 8:29-30). Когато Йоан Кръстител попитал Исус, дали той
е „Онзи, който има да дойде,“ отговорът на Исус бил пълен с препратки към Ис. 35:5-6 и 61:1-2 (Мат. 11:2-
6; Лука 7:18-23). Ясно е, че по този начин Исус отговорил утвърдително на Йоан. Но дали Йоан е питал
Исус дали той е Месията? Вероятно го е попитал, съдейки от скорошно публикуван текст от свитък от
Кумран (т.е., 4Q521). В този свитък има паралелни препратки към откъси от Исая и разбира извършеното от
Исус като дела на Месията. (0N THE TEXT AND MEANING OF 4Q521: See John J.Collins, "The Works of the Messiah," DSD 1 (1994): 98-112.). Иначе
казано, в отговор на въпроса на Йоан, Исус загатнал, че той е „Онзи който има да дойде“ (т.е. Месията),
което е видно от факта, че той върши работата на Месията.

Слепият син на Тимей викал към Исус, наричайки го „Син на Давид,“ което вероятно е друго име на
Месията  (Марк 10:47-48). Когато Исус влизал в Йерусалим, тълпата крещяла за идването на царството на
Давид (Марк 11:9- 10). Той яздел магаре (Марк 11:1-7), подобно на Соломон, синът на Давид (3Ц. 1:38-40;
виж Зах. 9:9). Освен това, Исус се осмелил да покаже, че има власт в предверието на Храма. Това би могъл
да направи само личност, която е Главен първосвещеник или е царят на Израел. Не е правдоподобно Исус
да  е  считал,  че  той  е  Първосвещеник,  поради  причини,  които  вече  разгледахме.  Някои  коментатори
твърдели, че Исус е цитирал и обсъждал Пс. 110:1 по такъв начин, все едно, че е възможно да се дистанцира
от традиционната представа за Синът на Давид (Марк 12:35-37). Но изглежда, че по този начин Исус е
искал да каже, че Месията ще бъде по-велик от Давид. Исус е бил помазан (Марк 14:3-9), което вероятно е
месианско помазание, извършено от силно вярващ последовател.

Когато бил попитан от Първосвещеника, дали той е Месията, Исус отговорил утвърдително (Марк
14:61-62). Освен това е важно, че Исус е бил разпънат на кръста от римляните като „Юдейския цар“ (Марк
15:26, 32).

Ранното и широко разпространено вярване сред християните, че Исус е бил Месията на Израел или
Христос, подсказва, че Исус е бил разбиран като такъв още от времето на публичното му служение, а не
само след времето на оповестяването, извършено на Великден. Много неправдоподобно е да се счита, че
възкресението само по себе си е станало причината учениците на Исус да изповядат, че той е Месията, все
едно, че той никога не е твърдял това или не е приемал такова негово оприличаване от други хора по време
на  неговото  служение.  Щяха  ли  последователите  на  прочутият  през  2-я  век  учител  Акива  бен  Йосиф
(Коментар: (50-135), виден юдейски учен и мъдрец, убит от римляните при потушаване на въстанието  Bar Kokhba. Д.Пр.) да
обявят, че техният любим учител е Месията, ако той беше възкръснал след мъченическата му смърт през
135 г? Съмнявам се. Обявяването, направено на Великден, че Исус е Месията силно означава, че Исус е бил
разбиран по този начин още преди Великден.

Дали Исус е считал, че Той е Божият Син? И в това отношение доказателството е двусмислено и е
свързано с въпроса дали самият Исус е считал, че е той е очакваният Месия на Израел. Давид е бил наричан
„син“ на Бога (виж 2Ц. 7:14; Пс. 2:7). Следователно, в някакъв смисъл Месията е „синът на Бога.“ В 1Лет.
29:23  е  казано „Соломон  седна на  Господния  престол,“  така  че  в  определен смисъл синът  на  Давид е
очаквано да седне на трона на Бога. Тази представа добавя към убеждението, че Месията ще служи като
вице-крал на Бога. 

Най-драматичното изказване,  което свързва заедно представата за Човешкия Син с представата за
Божия Син, се намира в отговора, който Исус дава на Каяфа. В опит да намери уличаващо доказателство
против Исус, първосвещеникът го попитал: „Ти ли си Христос, Синът на Благословният (т.е.  на Бога)?

https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
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Исус отговаря: „Аз съм; и ще видите Човешкия Син, седнал отдясно на Всесилният (т.е. на Бога) и идещ с
небесните облаци“ (Марк 14:61-62). Понеже в този разговор Исус признава това, което евангелистът Марк
вярва, че той е (виж Марк 1:1), някои учени се съмняват в неговата автентичност. Те считат, че Марк е
авторът на това признание, а не Исус. Освен това те питат как учениците са научили за разговора, след  като
те не са присъствали, а са избягали (виж Марк 14:50). Други посочват видимата несъвместимост между
израза „седнал отдясно на Всесилният,“ което трябва да е статично състояние, и в същото време „идещ с
небесните  облаци,“  което  трябва  да  означава  движение.  Следователно,  ние  може  би имаме характерни
традиции, които са били несръчно и неавтентично съпоставени. Това е същността на спора.

Но възраженията не са убедителни. Твърдението, че Исус не е гледал на себе си, че в известен смисъл
той е Син на Бога, принуждава историка да се запита, защо другите хора са считали, че Исус е Син на Бога.
Още от най-ранно време християните са считали, че Исус е Син на Бога. Защо християните не са считали,
че Исус е велик Пророк, ако това е било всичко, което той е твърдял че е, или е приемал другите да го
възприемат като такъв? Защо християните не са считали, че Исус е велик Учител, ако това е било всичко,
което той винаги е  претендирал,  че  е?  Аз  си  мисля,  че  най-ранните  християни  са  считали,  че  Исус  е
Месията и е Син на Бога, защото това е начинът, по който неговите ученици са гледали на Исус и по който
Исус им е позволявал те да го разбират.

Възражението, че учениците не са присъствали и не са чули разговора между Исус и Каяфа и поради
това и не са можели да научат за него, е явно наивно. Наистина ли си представяме, че учениците, които след
това се превърнали в жарки известители на своя Учител и на неговото учение, никога не са научили какво е
станало и че те нямали никаква идея на какво основание юдейските власти са го осъдили? Това противоречи
на здравия разум. Даже ако правилата на Мишна (написани  през 220 г), не са били задължителни през 1-я
век, вероятно осъждането на смърт е било обявявано публично, както фактически казва Мишна, че е било
изисквано.  (Коментар: Основно правило в управлението е да се дава гласност на наложеното наказание, с цел то да служи

като предупреждение към другите хора. Това правило не е от днес, а е още от времето на римската империя. Д.Пр.)
Твърдението  на  Исус,  че  той  е  Месията  на  Израел,  е  било  обяснението  за  извършеното  от  Рим

разпъване на кръста и за поставянето на надписът над главата на Исус, на който пишело „Юдейският Цар“
(виж Марк 15:26; Йоан 19:19). Защото твърдението на Исус, че е Месията, е твърдение, че той е Юдейският
Цар. Почти е невероятна представата, че неговите ученици не са научили нищо за това. Всъщност, това, че
учениците му не са присъствали на разпита на Исус от Каяфа,  вероятно обяснява защо описанието на тази
разговор между Исус и неговите обвинители (Марк 14:55- 65) е толкова кратко и на някой места е толкова
неясно.

Накрая, възражението, основаващо се на странната съпоставяне, в което едновременно се казва, че
Исус е седнал и в същото време се движи след облаците има малка стойност, когато си спомним, че тронът,
на който седи Бог, е колесница. Всъщност, тронът, описан в Дан. 7:9, в който Стария по дни (Бог) седи, а
към него приближава Човешкият Син, се казва, че колелата  на колесницата са „пламтящ огън.“ 

Каяфа  несъмнено  е  бил  шокиран  не  само  от  това,  че  Исус  смело  потвърдил  своята  месианска
самоличност, но и от това, че Исус се е осмелил да потвърди, че той ще седи на Божия трон. (ON JESUS SITTING ON
THE DIVINE THRONE: In later Christian tradition the idea of Jesus sharing God's throne is expressed explicitly, as seen in Rev 3:21: "He who conquers, I will grant him to sit with

me on my throne, as I myself conquered and sat down with my Father on his throne.") Отговорът на Исус не само е бил държавна измяна в
очите на Рим, този отговор е бил и богохулство в очите на вярващите юдеи, които нямали такива месиански
представи. Даже садукеите сред висшите свещеници по времето на Исус, са имали само няколко месиански
вярвания. Исус твърдял, че ще дойде ден, когато Каяфа и компанията му ще видят Исус, „Човешкия Син,“
седнал отдясно на Бога, на Божият трон-колесница, гърмящ по небето и идващ да съди. Да се осмели човек
да твърди такова нещо наистина е било богохулство. (ON THE QUESTION OF WHAT CONSTITUTED CAPITAL BLASPHEMY IN THE TIME
OF JESUS: Whether or not it was blasphemous in the technical sense of the discussion of capital blasphemy in the Mishnah tractate Sanhedrin 6-7, where the name of God has to be
pronounced and in a vain or obscene context, is an open question. Even if Jesus had uttered the divine name ("You will see the Son of Man seated at the right hand of Yahweh"), it is
not clear that that in itself would have constituted blasphemy according to Sanhedrin 6-7. But in the first century the word blasphemy was used in a more informal sense and could
apply much more broadly than what is allowed in the Mishnah. On this topic, see Darrell L.Bock, Blasphemy and Exaltation injudaism and the Final Examination of Jesus (1998;

reprint, Grand Rapids: Baker, 2000).)
ЦЕЛИТЕ НА ИСУС
Въпросът за целите на Исус е тясно свързан с въпроса за твърденията на Исус. „Старото търсене на

историческият Исус“ (понякога наричано „Търсенето на 19-ят век“) било започнато, когато учени започнали
да си задават въпроса за намеренията на Исус. В публикуваните след смъртта  му (в периода 1774-1778)
книги, Херман Самуел Реймариус (1694-1768) твърди, че Исус се е опитал на превърне себе си в земен
политически цар на Израел. (FOR AN ENGLISH TRANSLATION OF SOME OF REIMARUS'S WORK: See Charles H.Talbert, ed., Reimarus (Philadelphia:

Fortress,  1970).)  Тази провокативна теза довела до публикуването на нови критични книги към Евангелията.
Гърченията  и  извъртанията  на  „Старото  търсене“  били  убедително  разгледани  и  оценени  от  Алберт
Швайцер в неговата, превърнала се в класика книга, озаглавена „Търсенето на историческия Исус.“ (FOR THE
CLASSIC SURVEY OF THE EIGHTEENTH-CENTURY "OLD QUEST" OF THE HISTORICAL JESUS: See Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus (London: Black,
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1910).) 
С появата на оформено критическо изследване през 1920-те, чийто първи членове считали, че голяма

част от материала на Евангелието е бил създаден от църквата, а не произлиза от Исус, много от тогавашните
критични изследователи напуснали „Търсенето.“ Някои учени считали, че това „Търсене“ е исторически
невъзможно да  бъде  извършено,  а  от  гледна  точка  на  теологията  е  нелегитимно.  Но,  стремейки  се  да
намерят връзката между „Исус от историята“ и „Христос на вярата,“ през 1950-те било поставено началото
на „Ново търсене,“ а след това  през 1980 се появила и на нова фаза, сега наречена „Третото търсене.“ (0N THE
THIRD QUEST OF THE HISTORICAL JESUS: See N.T.Wright, Who was Jesus? (Grand Rapids: Eerdmans, 1992); Ben Witherington III, The Jesus Quest (Downers Grove, Ill.:

InterVarsity Press, 1995).)
Какви са били истинските цели на Исус? Те са тясно свързани с въпроса за това,  какво означава

неговото обявяване на Божието царство (управление). Почти всички са съгласни, че Исус е обявил идването
на Божието царство и че той е препоръчал промяна на мисленето и поведението   с оглед на появата на това  
Божие  царство.  Въпреки,  че  някои  хора  имат  възражения,  правдоподобно  е  да  се  счита,  че  Исус  е
продължил призивът на Йоан Кръстител за покаяние и че този призив за покаяние е бил подготовката за
появата  на  царството  (виж  Марк  1:15;  6:12).  Исус  е  вярвал,  че  неговите  чудеса  са  доказателство  за
появяването на Божието царство: „Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е
достигнало  до  вас“  (Лука  11:20).  Исус  призовавал  своите  последователи  да  имат  вяра  в  Бога  и  да  си
прощават един на друг  (Марк 11:22-25; Мат.  6:14-15). 

Разбира се, тези призиви сами по себе си не разграничават Исус от юдеизма, но внасят един различен
нюанс в светлината на  обявеното от Исус идване на Божието царство. Исус призовавал последователите си
да си служат един на друг,  а  да не бъдат като могъщите хора или управници по тяхното време,  които
господстват над другите и обичат да им бъде слугувано (Марк 10:35-45). Исус обещал на учениците си, че
те ще седят на тронове и ще съдят 12-те племена на Израел (Мат. 19:28; Лука 22:28-30). Тези изказвания ни
дават ясна представа за целите на Исус. Той и учениците му очаквали да създадат нова администрация,
разбира се - в определеното от Бога време. Това очакване е в хармония с притчата за порочните арендатори
на лозето (Марк 12:1-11), което заплашвало юдейските власти в Йерусалим със загуба на тяхната позиция.
Това означавало, че „лозето“, Израел, ще бъде „дадено на други,“ т.е. на учениците на Исус. 

Противно  на  някои  тълкувания  на  християнски  и  юдейски  тълкуватели,  това  не  означава,  че
езичниците или християните, ще заменят юдеите. Такова тълкувание е остаряло и неточно. Исус очевидно е
очаквал неговите собствени ученици, в определено време - познавани само от Бога, да сформират ново
правителство, да седнат на троновете и да съдят (в смисълът – да управляват, а не в смисъла да осъждат) 12-
те племена. Освен това, споменаването на 12-те племена намеква,  че Исус очаква пълното възстановяване
на Израел, на целия Израел. Това се свързва логически с неговия призив за покаяние. Ако целият Израел се
покае, тогава целият Израел ще бъде възстановен. 

Една  от  шокиращите  и  обидни  черти  на  служението  на  Исус  е  било  неговото  свързване  с
„грешниците,“ т.е. с хората, които или не са били или поне е изглеждало че не са хора, които са спазвали
Тора (Мат. 9:10-13; Марк 2:15-17; Лука 15:1-2). Изглежда, че Исус е вярвал, че обхвата на прошката може
лесно и бързо да бъде разширен, за да попаднат в него и онези, които са нарушавали или пренебрегвали
закона на Моисей. Но тази прошка изисква разкаяние и вяра (Мат. 11:20-24; 12:39-42; Лука 7:47- 50; 11:29-
32; 13:1-5; 15:7).

Отхвърлянето  на  Исус  довело  до  нов  елемент  в  неговото  проповядване  и  учение.  Той  не  бил
посрещнат от Първосвещеникът, когато влязъл в Йерусалим (Марк 11:1-11). Той критикувал някои неща в
политиката и практиката на Храма  (Марк 11:15-19). Управляващите свещеници му се противопоставили и
настояли да знаят,  чрез  чия  власт Исус върши делата  си (Марк 11:27-33).  След неговата  заплашителна
притча за порочните арендатори на лозето, Исус бил предизвикван и му били задавани въпроси от различни
личности и религиозни партии (Марк 12: 13-34). Исус отново станал нападателен и предупредил учениците
си да се пазят от книжниците, които изяждат имотите на вдовиците (Марк 12:38- 40). Тогава, като жива
илюстрация на това предупреждение, той оплакал вдовицата, която дарила последната си пара на богатите и
според мнението на някои негови съвременници, алчни членове на храмовата върхушка (Марк 12:41-44).

Когато излизали от предверията на Храма, Исус казал на учениците си, че красивите сгради на Храма
ще бъдат сринати до земята; камък върху камък няма да остане (Марк 13: 1-2). Неговите цели за покаяние
(и възстановяване) на целия народ устояли и Исус очевидно започнал да говори за идващия съд над град
Йерусалим и над неговият прочут по целия свят Храм (Лука 19:41-44; 21:20-24). Този е контекстът, в който
вероятно Исус е произнесъл думите, които после били използвани против него по време на изслушването,
играещо  ролята  на  разпит  пред  Каяфа  и  Синедриона:  „Ние  Го  чухме  да  казва:  Аз  ще  разруша  този
ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг, неръкотворен“ (Марк 14:58).

СМЪРТТА НА ИСУС
Най-вероятно Исус е бил осъден на смърт, защото е изрекъл твърдения, които неговите противници
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разбрали, че в известен смисъл са месиански.  Надписът,  който римляните поставили над или близо до
кръста, на който пишело „Юдейският Цар“ (Марк 15:26), е главното доказателство за тази гледна точка. (ON
THE AUTHENTICITY OF THE WORDING OF THE PLACARD: Most scholars accept the placard (or titulus) as authentic. They reason, and I think cogently, that if Christians had
invented the titulus, the wording would have been different. Christians did not regard Jesus as the "King of the Jews." They regarded him as the Lord of the church, as the Savior of

the world, as the Son of God, and as the Messiah.) Има друго доказателство, че Исус се е придържал към месианските идеи,
даже  и  ако  той  не  е  изтъквал  безусловно  своето  месианство  (което  щеше  да  е  неподходящо  според
очакванията на юдеите). Това доказателство – влизането на Исус в Йерусалим, яздещ магаре и това, че беше
помазан - ние вече разгледахме.

Разпъването на Исус на кръста от римляните предоставя важна подкрепа на сведението, че Исус е
потвърдил  своето  месианство  в  отговор  на  въпрос  на  Първосвещеника  (Марк  14:61-64).  Самото
потвърждаване на месианството вероятно не е било богохулство, но твърдението, че седи на божия трон, до
самият Бог, със сигурност е било счетено за богохулство и е допринесло за инициативата Исус да бъде
предаден на римляните.  (Коментар:  Въпреки,  че Рим е предоставял свобода на вероизповеданието на юдеите, техният

Синедрион не е имал правото да налага смъртно наказание. Това наказание се налагало само  от римския губернатор. Д.Пр.)
Друга причина за желанието Исус да бъде осъден на смърт е била неговата заплаха против кликата,

която управлявала Храма.  В притчата си за  порочните арендатори на лозето той не само намекнал,  че
управляващите свещеници ще загубят своите постове, но освен това предсказал, че поради тях Храмът ще
бъде разрушен. Силното възмущение на управляващите свещеници от такива заплахи е добре илюстрирано
от преживяното на друг Исус, синът на Ананий, който около 30 години след смъртта на Исус от Назарет се
лутал в град Йерусалим и понякога плачейки, произнасял оплаквания, основаващи се на Йер. 7. (Спомнете
си, че критиката на Исус към политиката на Храма се е основавала на Йер. 7.)

Според  Йосиф  Флавий  (Jewish  Wars  6.300-309),  Исус,  синът  на  Ананий,  бил  арестуван  от
управляващите свещеници, които го разпитали, били го и след това го предали на римският губернатор с
искането да бъде осъден на смърт. Губернаторът го разпитал още веднъж, заповядал да го набият и решил
да го освободи, защото преценил, че това е един безвреден луд човек. А Исус от Назарет не е умрял, защото
се е скарал с фарисеите относно неща, свързани с тълкуванието на юдейските закони. Той не е умрял,
защото е поучавал за любов, милост и прошка. Исус не е умрял, защото се е свързвал с „грешниците.“ Той
не е умрял, защото е бил добър човек. Исус е умрял, защото заплашил политическата управляваща клика с
перспективата за нежелана промяна. Неговите съвременници предугадили възможността от сериозен бунт,
даже може би - от истинско въстание. Юдейските лидери (които по принцип са били Първосвещеникът и
управляващите свещеници) били отговорни пред римския губернатор за поддържането на законността и
реда,  а  на  свой ред  губернаторът е  бил отговорен за  същото нещо пред римския  император.  Исус  бил
възприеман като смутител и от едните и от другите власти; следователно той е трябвало да бъде премахнат.
И понеже Исус не е имал въоръжени последователи, не е имало нужда някои от последователите му да бъде
арестуван.  Поради това  не  е  имало никакво сражение  и  никакво  кръвопролитие,  освен разпъването на
кръста на самият Исус. 

РАННАТА ЦЪРКВА
Защо  се е появила ранната църква? Този въпрос не изисква сложен отговор поради твърдата вяра на

църквата, че Исус е бил възкресен и се появил пред десетки и даже стотици свои последователи. От самото
си начало ранната църква обявявала възкресението на Исус. (ON THE RESURRECTION OF JESUS: See N.T.Wright, The Resurrection of

the Son of God, Christian Origins and the Question of God 3 (Minneapolis: Fortress Press, 2003); and Dale C.Allison Jr., Resurrecting Jesus (New York: T & T Clark, 2005). )
Ако  го  нямаше  възкресението,  нямаше  да  има  причина  да  се  създава  и  поддържа  отличаваща  се
самоличност.   Учението  на  Исус  не  осъжда  юдеизма;  поради  това  е  имало  слаба  причина  неговите
последователи,  които  по времето на  неговата  смърт по  националност  вероятно  са  били само юдеи,  да
изоставят юдеизма или да променят някои от неговите учения, особено нещо, което е толкова полемично
като евангелизацията на езичниците, без да се изисква от тях първо да стават прозелити.

Тъкмо  непоклатимата  убеденост,  че  Бог  е  възкресил  Исус, който  на  свой  ред  е  заповядал  на
последователите си да продължават да проповядват неговото виждане за Божието царство, накрая довело до
възникването на църквата.  Църквата възприела отличителните черти,  които имала,  с цел да се справя с
новите предизвикателства през годините и десетилетията след смъртта и възкресението на Исус. Църквата
вярвала, че нейният Господ и Спасител ще се върне. Но какво е трябвало да прави тя, докато той се върне?
Как щяла да оцелее, особено като се вземе предвид нейното нарастващо отчуждаване от юдеизма, от вярата,
от която тя се е родила и с оглед на нарастващото преследване от институциите на езическата държава?
Написването на Новия Завет е било направено, отчасти, за да бъде отговорено на тези въпроси.

ЕВАНГЕЛИЯТА
Според мен, въпреки че Евангелията са били написани от гледната точка на вярата в Исус,  те са

надеждни. Вярата и правдивата история не е задължително да са противници. Критериите за автентичност,
които за особено стриктни при тяхното приложение към Евангелията,  потвърждават важната същност на
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учението на  Исус.  Не  е  нужно да  твърдим,  че  евангелията  са  безпогрешни,  въпреки че  по теологични
причини много християни ги приемат като такива, и че всяко изказване или действие, приписвани на Исус, е
истина за историята. Но твърдения, че Евангелията са ненадеждни, че са пълни с митове и легенди и са това
пристрастни, че знанието за това, което Исус наистина е казал и направил не може да бъде възстановено, са
прекалени и недопустими.

Даже членовете на  Jesus Seminar, колкото и крайни да са техните заключения и колкото погрешни и
твърдоглави да са  много от техните предположения и методи, са потвърдили автентичността на голяма част
от важната същност на учението на Исус. Със сигурност членовете на  Jesus Seminar са предоставяли на
публиката един изопачен портрет на Исус, но те, независимо от това са стигнали до заключението, че Исус е
обявявал идването на Божието царство и че той се е свързвал с грешните хора. 

Вярно е, че Евангелията могат да ни говорят много неща за грижите своите автори (което е и задачата
на критическото редактиране) и може даже да ни казват нещо за ранните християни, които са ни предали
традицията (което е задачата на критичното оценяване на формата), но основната грижа на авторите им е
била да публикуват ученията и делата на Исус.  Неговите думи и неговият пример са считани за еталон.
Наистина,  има  ранно  доказателство,  че  е  по  важността  си,  думите  на  Исус  са  равни  с  важността   на
текстовете в Писанията, което в юдейският контекст е забележително.

Имайки толкова високото мнение за думите на Исус,  не е правдоподобно да считаме,  че ранните
християни свободно биха  измислили изказвания  и  после  биха  ги  приписали на  Исус.  Всъщност,  често
чуваното твърдение, че много от изказванията се били предизвикани от зададени въпроси и проблеми, с
които ранната църква е трябвало да се справя, е поставяно под съмнение от наблюдението, че много от тези
въпроси  и  проблеми  (както  се  вижда  в  писмата  в  Новия  Завет),  никъде  не  са  били  споменавани  в
изказванията на Исус. Имало е несъгласие относно обрязването, относно яденето на месо от идоложертвени
животни, за духовните дарби, за връзките между юдеите и езичниците и за квалификациите на църковните
служители,  но в нито едно от изказванията си Исус не говори за тези неща. Това показва, че авторите на
Евангелията не са имали навика да разкрасяват нещата.   Следователно имаме основание да стигнем до
извода, (отново, без да се позоваваме на теологичните догми), че Евангелията честно и точно съобщават
важните елементи за учението, живота, смъртта и възкресението на Исус.

ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА И ЮДЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Най-ранните  последователи  на  Исус  са  били  юдеи.  Църквата  е  била  съставена  в  огромното  си

мнозинство от юдеи чак до периода след първата голяма война с Рим (66-70 г) и чак след катастрофалната
война  Bar Kokhba (отново с Рим 132-135 г) юдейската църква в Йерусалим е престанала да съществува и
един езичник-епископ наследил тамошният юдейският епископ. Трябвало да изминат много векове, преди
Ебионитите (евреи-християни) да престанат да съществуват като обособена и жизнеспособна деноминация
сред Християнството. 

В  съгласие  с  това,  за  юдейските  и  християнските  учени  днес,  произходът  на  юдеизма  и  на
християнството съставлява една сложна и интересна история, чийто взаимно преплетени нишки не трябва
да бъдат разплитани.

Историята на произхода на християнството е юдейска история. Наистина, много месиански юдеи днес
вярват,  че  християнството си  остава  юдейска  история.  Оригиналното  християнско обявление:  „Христос
възкръсна!“ е било част от тази юдейска история. Християнството е било юдейско движение, вкоренено в
убедеността, че Бог най-после е изпълнил обещанията си към Авраам и Давид, че най-после Бог е изпълнил
безбройните си пророчества и че той най-после е поставил началото на Божието царство.

Това ново и енергично юдейско движение протегнало ръка, за да хване езичниците, да ги въведе в
подчинение  на  ученията  на  юдея  Исус,  Месията  на  Израел.  Тогава  вече  Излаел  станал  „светлина  на
народите“ (Ис. 49:6) и бил ангажиран в изпълнението на задача, която ще допринесе за славата на Израел
(Лука 2 :32).

Ирония  е,  че  мощната  Римска  империя,  която  смазала  държавата  Израел  в  една  поредица  от
наказателни войни (от 66 до 135 г), самата тя била опустошена от една месианска вяра, вкоренена в светите
Писания на Израел и в неговото древно вярване в Бога на Авраам.  Тези езичници, които са поканени да
вземат участие в тази вълнуваща история, не трябва никога да забравят нейните юдейски автори и герои. 

Истинската история за историческият Исус е вълнуваща и вдъхновяваща. Истинската история може
добре  да  бъде  една  стара  история,  но  тя  е  далеч  по-завладяваща,  отколкото  отколкото  по-новите,  по-
радикалите, минималистични, ревизионистки, мракобеснически и вманиачени версии на историята на Исус,
които бяха публикувани през последните години. Продължаващите археологически разкопки и открития, и
изучаването на древните документи ще продължават да хвърлят светлина върху тази стара история. Тези
открития може да изискат някакво пригаждане тук или там. Но засега тези открития имат склонността да
потвърждават  надеждността  на  Евангелията  и  опровергават  новите  теории.  Аз  подозирам,  че



115

продължаващото честно и компетентно изследване ще допринесе още повече за същото опровергаване на
новите теории.
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Приложение 1

АГРАФА

Извънканонични изказвания на Исус

Така наречената „аграфа“ (или изказвания, приписвани на Исус, които не са включени в Евангелията в
Новия  Завет)  бяха  популяризирани  преди  много  години от  Йоаким Йеремия  (Коментар:  1900-1979,  немски

лутеран, теолог, учен, професор по теология в Университета в Тюбинген. Д. Пр.) (ON THE AGRAPHA ATTRIBUTED TO JESUS: See Joachim
Jeremias, The Unknown Sayings of Jesus, 2nd ed. (London: SPCK, 1964) ; Wilhelm Schneemelcher, ed., New Testament Apocrypha, rev. ed. (Louisville: Westminster/John Knox,
1991),1:88-91; J.K.Elliott, The Apocryphal New Testament (Oxford: Clarendon Press, 1993), pp. 26-30; William D.Stroker, Extracanonical Sayings of Jesus, SBLRBS 18 (Atlanta:
Scholars, 1989) ; "Agrapha," ABD 1 (1992): 92-95 ; Marvin W Meyer, The Unknown Sayings of Jesus (San Francisco: HarperCollins, 1998). In Extracanonical Sayings Stroker

provides  the  text  of  266  sayings  attributed  to  Jesus.  Meyer  assembles  200  sayings  and  provides  brief  but  very  useful  commentary. )  От стотиците такива
изказвания, които били претенденти да бъдат включени в списъка на  „извънканоничните изказвания на
Исус,“  Йеремия  подбрал  18  изказвания  „чиято  автентичност  дава  основание  за  тяхното  сериозно
обсъждане.“

Но  скорошното  критическо  изследване  на  Отфрид  Хофиус  (Коментар:  1937,  Швеция,  немски  свещеник,

професор по теология в Университета в Тюбинген, Германия от 1980. Д.Пр.) е много по-малко оптимистично и правилно
оценява, че много от тези аграфа всъщност не са нищо повече от украсявания или вариации на изказвания,
включени в Синоптичните Евангелия или на други места в книгите на Новия Завет.  (ON  THE CONCLUSIONS  OF
JEREMIAS AND HOFIUS: See Jeremias, Unknown Sayings, p. 44; Otfried Hofius, "Unknown Sayings of Jesus," in The Gospel and the Gospels, ed. Peter Stuhlmacher (Grand

Rapids: Eerdmans, 1991), pp. 336-60.)
Според  Хофиус,  само  за  9  аграфа  –  половината  от  изказванията,  предложени  от  Йеремия  –  има

някаква надежда да са автентични. Те са следните:

 Тогава какви сте вие? Защото вие сте тук,  в  храма.  Тогава вие чисти ли сте?...Горко на вас,
слепци, които не виждате! Вие измихте себе си във вода, която беше налята, в която кучетата
и свинете лежат денем и нощем, а вие измихте и изтъркахте видимата си кожа, което правят и
проститутките,  мажат се,  къпят се,  трият си  кожата и  се  украсяват,  за да  предизвикат
желание в мъжете, но вътрешно те са пълни със скорпиони и с всякакви видове зло. Но аз и
(моите ученици), за които вие казвате, че те не се (къпят), сме окъпали себе си в жив(ата и
чиста) вода, която идва от (Отца в небесата) (POxy. 840.2)

Както бяхте намерени, така ще бъдете отведени.  (Syriac Liber Graduum 3083.3; 15.4; 24.2; see
Justin, Dialogue with Trypho the Jew 47.5: "In whatever things I take you, in these I shall judge you"; see
Apocalypse of Ezekiel 4PD )

Царството е като мъдър рибар, който хвърля мрежата си в морето; той я изтегля от морето, пълна с  
малки рибки; сред тях намира голяма и добра риба; мъдрият рибар изхвърля обратно в морето
всички малки рибки; той избира голямата риба без съжаление. (Gospel of Thomas 8)

Молете се за големите неща и Бог ще ви добави малките неща.(Clement of Alexandria Stromateis
1.24.158;  Origen  Commentary  on  Psalms  4.4;  De  Oratione  2.2;  14.1;  Eusebius  Commentary  on  the
Psalms16.2)

 Бъдете одобрени сарафи. (Коментар: сараф – обменител на различни валути. Д.Пр.) (Origen Commentary on
job 19.7; Jerome Epistulae 99.11.2; Clementine Homilies 2.51; 3.50; 18.20)

Същият ден той видя един човек, който работеше в съботата. Тогава той му каза: „Човече, ако
знаеш какво правиш, ти си блажен. Но ако не знаеш – ти си проклет и си нарушител на закона.“
(Codex D, in place of Luke 6:5)

Който е близо до мен, е близо до огън; който е далече от мен, е далече от царството . (Origen
Homilies on Jeremiah 20.3; see Gospel of Thomas 82; Didymus the Blind Commentary on Psalms 88.8)
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И никога не бъди радостен; спасен си, когато гледаш с обич към своя брат . (Gospel of Hebrews 5;
see Jerome Commentary on Ephesians 3 [on Eph5:4])

 (Този, който) стои далече (днес), утре ще бъде (близо до теб). (Poxy. 309 1224.2)

Първите пет аграфа приличат на характера и качеството на  Синоптичните Евангелия; вероятно те не
са нищо друго, освен вариации и комбинации от текстове от тези Евангелия. Например: 

Първата аграфа  вероятно подражава на примерите за злочестина, намиращи се в Мат. 23:27-28 (виж
Мат. 7:6) и изказванията за живата вода в четвъртото Евангелие (виж Йоан 4: 10-12; 7:37). 

Втората  аграфа  може  би  представлява  едно  апокалиптично  предупреждение,  като  тези,  които  се
намират в Мат. 24:27, 40-41 и Лука17:24, 26-30, 34-35. 

Третата аграфа, която говори за „мъдрия рибар,“ може би е била написана по модела на притчите да
бисера и за рибарската мрежа, които са поставени една след друга в Мат. 13:45-46, 47-48.

Четвъртата аграфа вероятно представлява вариация на текстовете в Мат.  6:33,  Марк 10:30 и Лука
12:31.

Петата аграфа може би се основава на тълкуванието на  предупреждението на Павел в 1Сол.5:21-22.
Очевидно Дионисий, един от синовете на Ориген, е знаел това предупреждение; то е било казано от устата
на един апостол,  а не от Исус (see Eusebius,  Ecclesiastical  History 7.7.3).  Хофиус счита,  че  шансът тази
аграфа да е произнесена от Исус е доста съмнителен.

Но Хофиус  вярва,  че  „няма нито едно добре  обосновано възражение  против“  последните  четири
аграфа.  Нито  едно  от  тях  не  изглежда,  че  е  извлечено  от  канонически  източник  или  от  апокрифни
източници. Всички те имат палестински или юдейски аромат. Но независимо от това, Хофиус има силни
уговорки относно 6-та апокрифа.

Лично аз имам уговорки относно 7-та апокрифа. Тя се съгласува със Синоптични изказвания (Марк
9:49; Лука 12:49) и е напомня за едно равинско изказване: „Акива, този който отдели себе си от теб, отделя
себе си от живота“ (Коментар: Акива бен Йосиф 50-135, прочут юдейски учен и мъдрец. Един от основните автори на Миша.
В Талмуда той е споменат като „Rosh la-Hakhamim -"Главният мъдрец." Убит е от римляните при потушаването на въстанието
Bar Kikhba. Д.Пр.) (BabylonianTalmud Qiddushin 66b; Babylonian Talmud Zevahim 13a). 

Обаче интересни паралели освен това могат да бъдат намерени и в гръцката литература: „Този, който е
близо  до  Зевс,  е  близо  до  светкавицата“  (Езоп);  „Далече  от  Зевс  и  далече  от  светкавицата“  (Диоген).
Следователно, тази аграфа може би е приспособяване на една добре позната поговорка. 

Осмата аграфа изглежда че е независима от заповедта да обичаме ближния си (Марк 12:31), въпреки
че няма никакво сходство с 9-тата аграфа. Двете аграфа – 8-та и 9-та са в хармония с учението на Исус.
Може би те са автентични. Но даже ако са автентични, те не добавят нищо ново към това, което вече знаем
за учението на Исус

От този преглед на аграфа, Хофиус намира слабо доказателство, което да поддържа предположението,
предлагано от някои учени, че има значителен обем от материал с на ниво на качеството, което е близко до
качеството  на  текстовете  в  Синоптичната  традиция,  които  са  оцелели  независими  от  Синоптичните
Евангелия.  Хофиус  цитира  одобряващо  Йеремия:  „Нашите  четири  Канонически  Евангелия  обхващат  с
огромна пълнота и завършеност почти всичко, което е знаела ранната Църква за изказванията и за делата на
Исус във втората половина на 1-я век.“ (0N THE LIMITED VALUE OF THE AGRAPHA: See Hofius, "Unknown Sayings of Jesus," p. 357. See also Robert

H.Stein,  "A  Critique  of  Purportedly  Authentic  Agrapha,"  JETS  18  (1975):  29-35.)  След  това  Хофиус  стига  до  заключението,  че
свидетелството на аграфа се бори против представата, че ранната църква свободно е измисляла догматични
изказвания.

Очевидно е, че аграфа не може да бъде използвана за обрисуването на образа на Исус по-осезаемо,
отколкото той е обрисуван в Евангелията в Новия Завет. Нашите основни източници на изследването, когато
правим  опит  да  възстановим  живота  и  епохата  на  Исус  от  Назарет,  са  Евангелията,  които  са  били
канонизирани от църквата.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hakham
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Приложение 2

 Какво трябва да мислим за Евангелието на Юда?

 В  четвъртък,  6.04.2006,  Националното  географско  общество  на  САЩ  даде  пресконференция  в
помещенията на своето управление във Вашингтон и пред представителите на около 120 медии съобщи за
откриването, възстановяването и превода на Евангелието на Юда. Историята беше съобщена като водеща
новина в десетки вестници по целия  свят  и  беше една  от темите,  които се обсъждаха в  новинарските
програми по телевизията още същата вечер и през следващите дни. На 9.04.2006, в неделя, беше показан 2-
часов документален филм по Националният географски канал, който след това беше показан още няколко
пъти.

Какво е Евангелието на Юда? Защо  е тази врява и какво би трябвало да е мнението на християните и
на други хора за него?

ОТКРИВАНЕТО НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЮДА
Откривателите казват,  че  подвързаният с  кожа сборник (или древна книга),  чийто страници са от

папируси, е била открита в края на 1970-те, вероятно през 1978, може би в една пещера в Египет. През
следващите 5 години сборникът, написан на коптски език  (Бележка на автора: Коптският език е египетски език,
който по времето след 4-я век, когато Александър Македонски завладял Близкия и Средния Изток, бил принуден да възприеме
гръцката  азбука  (заедно  с  няколко  други  допълнителни  букви).  Книгите  от Наг  Хамади  са  написани  на  коптски  език.)  бил
излаган на египетският антикварен пазар. През 1983 Стефен Емел, коптски учен, действайки от името на
Джеймс Робинсън, който е завършил висшето си образование в Университета в Клермонт и бил известен с
неговата работа с подобни книги от Наг Хамад, изследвал в Женева наскоро откритият сборник. Емел успял
да установи, че в този сборник има 4 трактата, в един от които често се споменавал Юда, разговарящ с
Исус. Емел стигнал до заключението, че този сборник е автентичен (т.е. че не е фалшификат) и че вероятно
е бил написан през 4-я век. Последвалите след това научни тестове потвърдили експертните догадки на
Емел.

След като продавача не успял да получи заплащането на определената от него цена, сборникът бил
отнесен в САЩ, където бил оставен на съхранение в трезорна кутия в хранилище за  ценности в Лонг
Айлънд, Ню Йорк и поради неправилно съхранение получил сериозно увреждане. Друг агент го поставил
на  съхранение  във  фризер  за  дълбоко  замразяване,  погрешно  считайки,  че  тази  извънредно  ниска
температура  може  да  предпази  сборника  от  увреждащата  го  влага.  За  нещастие,  сборникът  ужасно
пострадал, защото папирусите станали тъмно кафяви, крехки и чупливи.

За  щастие,  най-накрая  сборника  бил  купен  от  една  меценатска  фондация  от  Швейцария  и  бил
поправен и частично възстановен със съдействието на Националното географско общество на САЩ. Казвам
„частично възстановен,“ защото неизвестен брой страници липсвали (може би повече от 40 страници) и
само около 85 % от толкова злободневното Евангелие на Юда било възстановено.

 Националното географско общество мъдро възложило да  бъде  направена  една  серия  от  тестове,
включително определяне  на  датата  на  написването на  текста  чрез  изследване  с  въглерод-14,  анализ на
мастилото  и  за  различни  форми  на  фалшифициране,  за  да  се  потвърди  датата  на  написването  и
автентичността на сборника. Изследването с въглерод-14 определило, че сборникът е написан през 220-340
г. Сега повечето от членовете на екипа, който направи това изследване считат, че тази дата е между 300 и
320 г. (но Емел счита, че написването е станало малко по-късно.)

През 2005 Националното географско общество събра екип от библейски учени, в допълнение към
специалистите по коптски език Rodolphe Kasser,  Gregor  Wurst  и др.  за  да помогнат за тълкуванието на
Евангелието на Юда.  Сред добавените членове бяха Bart  Ehrman,  Stephen Emmel,  Marvin Meyer  (който
помагаше и при възстановяването на сборника),  Elaine Pagels, Donald Senior и аз. (ON THE DISCOVERY OF THE CODEX
CONTAINING THE GOSPEL OF JUDAS: The convoluted and fascinating history of the codex, now called Codex Tchacos, is narrated by Herb Krosney in his richly documented
and insightful book The Lost Gospel (Washington,  D.C.:  National Geographic Society,  2006).  The story is  also featured in  Andrew Cockburn,  "The Judas Gospel,"  National

Geographic 209, no.  9  (2006):  78-95.). С изключение на Rodolphe Kasser, който беше болен, всички други участници в
екипа присъстваха на гореспоменатата пресконференция и направиха изявления на нея.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЮДА
Преводът  на  английски  на  Евангелието  на  Юда  беше публикувано  от   Националното  географско

общество в една привлекателна книга, написана от  Rodolphe Kasser, Marvin Meyer and Gregor Wurst. (FOR THE
PUBLISHED GOSPEL OF JUDAS: See Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst, The Gospel of Judas, with additional commentary by Bart D.Ehrman (Washington,
D.C.:  National  Geographic  Society,  2006).  The  English  translation  and  photographs  of  the  Coptic  text  are  available  on  National  Geographic's

website<www.nationalgeographic.comAostgospel>.)  Тази  книга  включва  полезно  встъпително  есе,  написано  от  авторите  и

http://www.nationalgeographic.comAostgospel/
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преводачите, включително и от  Bart Ehrman, в което се обясняваше състоянието на сборника и връзката на
Евангелието на Юда с ранната християнска литература, включително и с други гностични текстове.

Евангелието на Юда е намерено на стр.33-58 в  Codex Tchacos, но има и три други трактата (или
писания): стр.1-9 съхраняват писмо на Петър до Филип, чийто текст е почти същият, като текста на втория
трактат в Nag Hammadi's codex S. Страници 10-32 съхраняват една книга на Яков, която прилича на третия
трактат в  Nag Hammadks codex 5, който там носи името „Първият апокалипсис на Яков.“ Страници 59-66
съхраняват  едно  неозаглавено  писание,  в  което  се  появява  личността   Allogenes  ("Чужденецът").  Този
трактат,  който  е  доста  откъслечен  и  фрагментиран,  изглежда,  че  не  е  свързан  третия  трактат  в  Nag
Hammadi's codex 11, който носи името „Чужденецът.“ И накрая, един фрагмент, който не е свързан с тези
четири трактата се появи наскоро, на който може би е написана стр. „108.“ Ако това е така, тогава можем да
стигнем до заключението, че от Codex Tchacos липсват поне 42 страници.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЮДА
Евангелието на Юда започва с думите: „Тайно описание на откровението, което Исус каза в разговор

с Юда Искариотски“ (стр.33,  ред 13.)  Трактатът продължава с думите:  „Евангелието на Юда“ (стр.58,
редове 28-29). (Бележка на автора: „Думата, преведена като „евангелие“ произлиза от гръцката дума  euangelion. Трябва да
обърнем внимание, че буквалният превод на текста означава „Евангелие на Юда,“ а не Евангелие според Юда,“ както е написано
в другите Евангелия в Новия Завет и  в много от извънканоничните Евангелия. Авторът на Евангелието на Юда може би загатва,
че Юда не би трябвало да бъде считан, че е авторът на това евангелие; всъщност в Евангелието на Юда се разказва за Юда.)
Тези редове са достатъчно зашеметяващи, но това, което се случва между тях, е причината за повечето от
споровете.

В Евангелието на Юда, Юда Искариотски е изтъкнат като най-великият ученик на Исус. Единствено
той е бил способен да получи най-задълбоченото учение и откровение на Исус. В това Евангелие се казва,
че Исус се присмивал на молитвите и жертвите на другите ученици. Те не напълно схващали кой всъщност
е Исус, и от кого, и от къде е дошъл. Но Юда бил способен да стои прав пред Исус (стр.35, ред 8-9). „Аз
знам кой си ти и откъде си дошъл. Ти идваш от безсмъртното царство на Барбело. А аз не съм достоен
да произнеса името на онзи, който те е изпратил“ (стр.35, редове 15-21). След това изповядване, Исус
обучава Юда насаме. При завършването на обучението насаме, когато Юда бил поканен да влезе в облака (и
да бъде трансформиран), Исус произнесъл своята най-изумяваща инструкция: „Ти ще превъзхождаш всички
тях. Защото ти ще пожертваш човекът, в който съм облечен“ (стр. 56, редове 18-20). Което означава, че
докато другите ученици си пилеят времето в незначителни богослужения и дейности (вероятно, принасяйки
животни като жертвоприношение по юдейски образец), Юда ще принесе тази жертва, която наистина се
зачита, жертвата, която ще доведе до спасението: той ще пожертва физическото тяло на Исус и така ще
позволи на Исус да завърши мисията си. По този начин Юда наистина ще стане най-великият от учениците.

В  съответствие  с  това,  разказът  завършва  с  предаването  на  Исус  на  управляващите  свещеници:
„Управляващите свещеници мърмореха, защото Исус беше отишъл в гостната стая да се моли. Но някои
от книжниците бяха там и внимателно наблюдаваха, за да го арестуват по време на молитвата, защото
те се страхуваха от хората, защото всички считаха, че той е пророк. Те отидоха при Юда и му казаха:
„Какво правиш тук? Ти си ученик на Исус.“ Юда им отговори така, както те искаха; и Юда получи
някакви пари и им го (Исус) предаде“(стр. 58, редове 9-26).  (ON THE ENGLISH TRANSLATION OF THE GOSPEL OF JUDAS: The

translations are based on Kasser, Meyer and Wurst, Gospel of Judas.)
В  това  Евангелие  не  се  споменава  за  разпита,  за  разпъването  на  кръста  или  за  възкресението.

Евангелието на Юда е свързано с това, с което то е искало да бъде свързано:  с покорството на Юда и как
това  покорство  помогнало  на  Исус  да  изпълни  своята  спасяваща  мисия.  В  това  Евангелие  Юда  е
трансформиран от злодей и негодник -   в герой  , от предател –   в светец  .

СМИСЪЛЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЮДА
Пишейки през 180, Иреней ругае против една група, която той и други наричат „кайнити,“ очевидно

защото тази група превръща библейските злодеи и негодници в герои – като се започне от Кайн, който убил
брат си Авел и се стигне до Юда, който предал Исус на враговете му. Иреней казал следното: „Други отново
обявяват, че Кайн произлиза от Всемогъщият на небето и признават, че Исав (братът на Исаак),  Корей
(Чис. 16), содомитите (Бит.19) и всички такива хора, са свързани с тях самите. Поради това, те добавят,
тези хора  са били нападани от Създателят, но въпреки това никой от тях не е пострадал. Защото
София имала навика да взема това, което принадлежи на нея от тях за себе си. Тези  (кайнити) обявяват,
че предателят Юда е бил изцяло запознат с тези неща и че единствено той, знаейки истината така,
както никой друг не я е знаел, извършил тайнството на предателството; чрез него всички неща, както на
земята, така и на небето, били хвърлени в безпорядък. Те създават измислена история от този вид, която
са откраднали от Евангелието на Юда.  (Against Heresies – Против ересите 1.31.1)

Иначе казано, така наречените „кайнити“ се оприличават със злодеите от Стария Завет.  Те правят
това, защото вярват, че богът на този свят, в рязък контраст с Богът на светлото небе, е зъл. В съгласие с тази
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представа всеки, когото богът на този свят мрази и иска да унищожи – като Каин, Исав и жителите на Содом
– трябва да са добри хора, хора, които са на страната на Бога на светлината . Евангелието на Юда споделя
тази гледна точка.

Евангелието на Юда предоставя съдържателен принос към нашето разбиране за християнството през
2-я век, особено по отношение на въпроса за различията. Тук ние имаме това, което може би е пример за
Сетиански гностицизъм, една форма на гностицизма, която може би има корени в юдейския песимизъм,
който възникнал като последица от унищожителните войни през 66-70 и 115-117 г. (ON THE ORIGIN OF GNOSTICISM:

For more on this interesting hypothesis, see Carl B.Smith II, No Longer Jews: The Search for Gnostic Origins (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2004).
Крайно невероятно е да мислим, че Евангелието на Юда е запазило за нас автентичен и независим

материал, който може да разшири нашето познание за Юда и за неговата връзка с Исус. Няма съмнение, че
някои известни писатели ще произведат някакви чудновати истории за „истинската история,“  но това е
единственото нещо, което те могат да произвеждат – нереални истории. Даже Джеймс Робинсън, който
изобщо не  е  традиционен християнин,  отхвърля  Евангелието на  Юда,  защото не  допринася  с  нищо за
разбирането на историческият Юда.  (ON ROBINSON'S NEGATIVE ASSESSMENT OF THE VALUE OF THE GOSPEL OF JUDAS:  See  James  M.
Robinson, From the Nag Hammadi Codices to the Gospel of Mary and the Gospel of Judas, Institute for Antiquity and Christianity Occasional Papers 48 (Claremont, Calif.:

Institute for Antiquity and Christianity, 2006). Няма никакво съмнение, че той е прав. Падре Доналд Сеньор, римокатолически
свещеник, казва, че според него, Евангелието на Юда не е оказало никакво влияние върху християнската
теология или върху християнското разбиране на евангелската история. Отново ще кажа, че нямам никакво
съмнение, че той е прав.

Единственото нещо, което евангелието на Юда направи, е че ме накара да се чудя, какъв е смисълът
на интересното твърдение, което намираме в евангелието на Йоан, където Исус казва на Юда: „Каквото ще
вършиш, върши го по-скоро“ (Йоан 13:27). Другите ученици не разбрали това, което казал Исус.

Интересното в този случай е това, че ние разполагаме най-малкото с още два други случаи, в които
Исус очевидно е правил частни уговорки с някои от учениците, за които другите ученици не са знаели. Ние
виждаме това в случаят с осигуряването на магарето за влизането на Исус в Йерусалим (Марк 11) и в
намирането  на  горната  стая  (Марк  14).  Тълкувателите  на  Библията  и  историците  имат  основанието да
питат, дали епизодът в Йоан 13 е трети такъв пример на частна уговорка, която Исус е имал с ученик, за
която  другите  ученици  не  са  знаели.  Може  да  е  било  така,  както  учениците  предполагали,  че  Исус  е
изпратил Юда за да свърши някаква задача, вероятно свързана с безопасността на Исус по-късно същата
вечер. Ако е било така, тогава появата на Юда, придружен от въоръжени мъже, които арестували Исус и го
предали на управляващите свещеници, наистина е било предателство.

Възможно е  това,  което имаме в Евангелието на  Юда,  е  прекомерно разгънато,  тенденциозно,  не
историческо и въображаемо разширение на тази тема. Да, Исус е имал частна уговорка с Юда и да, Юда е
предал Исус на враговете му.  Но не, това не е предателство; точно това е искал Исус да бъде направено.
Това твърди евангелието на Юда.

Разбира се, каквато и уговорка да е имал Исус с Юда (и Йоан изглежда, че е свидетел, че може би има
някаква уговорка), Исус не е инструктирал Юда да го предаде на управляващите свещеници. В съответствие
с това, Евангелието на Юда може да ни предостави указание, което ще ни накара да зададем нови въпроси
за причината, поради която Юда е предал Исус и точно как той е направил това. (Бележка на автора: Мотивите
на Юда за предаването на Исус на властите не са ясни. Дали е било алчност (както се твърди в Матей и Йоан), или е бил Сатана
(както се твърди в Лука и Йоан)? Дали е имало частни причини или само допълнителни причини? Наистина, Новият Завет ни
предоставя два разказа за съдбата на Юда (виж Мат. 27:3-10, където се разказва, че той се е самоубил и свещениците са купили
нивата на Грънчаря – Кръвната нива и в Деян. 1:15-20, където Юда купува нива и после умира по ужасен начин.) Юда наистина е
тайнствен човек.)

Писания извън Новия Завет и даже, които са написани по-късно от Новия Завет, понякога предлагат
съдействие за тълкуването на Новия Завет.  Евангелието на Юда не ни предоставя разказ за това,  което
историческият Юда наистина е направил или за онова, на което историческият Исус наистина е учил този
ученик, но то може да е запазило един елемент на традиция, колкото и много да е деформирана и погрешно
представена – която може да служи на тълкувателите на Библията и на историците, когато ние се борим да
разберем по-добре този загадъчен ученик. (Бележка на автора: ПОПРАВКА: Трябва да предложа една поправка на нещо,
което  иначе  мисля,  че  е  прекрасен  пример  за  журнализъм.  В  книгата  на  Андрю  Кокбърн  „Евангелието  на  Юда,“  авторът
обобщава моята оценка за Евангелието на Юда с няколко думи: „тази приказка е безсмислена измислица“ (стр.91).  Не, тя не е
безсмислена измислица; съвсем не е така. Евангелието на Юда е натоварено със смисъл, особено за мистиците и гностиците от
2-я век, които са разбирали света и мисията на Исус по много различен начин. Моето мнение, вложено в моите думи, които
Кокбърн вярно е записал, е обобщено тук: „В Евангелието на Юда няма нито едно нещо, което може да ни каже каквото и да е,
което ние бихме могли да счетем, че е исторически надеждно (също стр.91).  Аз заставам зад това твърдение,  но не и зад
интерпретирането на моето твърдение. Това, което аз предложих в това кратко изследване е, че  въображаемата приказка в
Юда може всъщност да отразява една автентична традиция, в която е напомнено,  че Юда е бил важен ученик и че Исус е
направил някакъв вид частна договорка с него. Може би за това се загатва в Йоан 13. Евангелието на Юда ни дава сигнал за тази
възможност, даже ако ние оценяваме, че нейният разказ е изцяло измислен.)
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Списък на преведените от мен книги или подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

1. Аз бях съвършен – Джордж Найт

2. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

3. Бог ще ви преведе през изпитанията – Макс Лукадо

4. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

5. В окото на бурята – Макс Лукадо

6. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

7. Глад за разбиране - Калвин Милър

8. Да обичаме Бога – от Чарлз Колсън

9. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

10. Давид – Суиндъл

11. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

12. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

13. Естир – Суиндъл

14. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

15. Здравото семейство – Суиндъл

16. Изненадани от Библията – проф. Райт

17. Илия – Суиндъл

18. Йов - Суиндъл 

19. Йосиф – Суиндъл

20. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

21. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

22. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

23. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

24. Мир с Бога - Били Греам

25. Моисей – Суиндъл

26. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

27. Мъжки разговор – Суиндъл

28. Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

29. Не пропилявайте живота си – Джон Пайпър

30. Нещо повече - Катрин Маршал

31. Обикновено християнство – К. С. Луис

32. Основи на християнството - Джон Стот

33. Отговори на житейските проблеми – Били Греам
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34. Павел – Суиндъл

35. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

36. Победата на разума – проф. Родни Старк

37. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

38. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

39. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

40. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

41. Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

42. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

43. Проповеди от Спържън - 28 бр.

44. Просто християнин – проф. Райт

45. Религиозна класика – христоматия

46. Роден отново – Чарлз Колсън

47. Свободни в Христос - Сесил Хуук

48. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

49. Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

50. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

51. Тайната на щастието – Били Греам

52. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

53. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

54. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

55. Фалшифицирането на Исус – Крейг Еванс

56. Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

57. Цар Давид - Дейвид Пиърс

58. Целенасочен живот – Рик Уорън

59. Целенасочената църква - Рик Уорън

60. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофер 


	„Защото и Христос пострада заради греховете ви веднъж завинаги, Праведник заради неправедните, за да ви заведе при Бога. Той бе умъртвен по плът, но по дух остана жив.“ (1Пет.3:18)

