
1

ИЗНЕНАДАНИ 
ОТ 

НАДЕЖДА

от  

 проф. Н.  Т. Райт
бивш епископ на Дъръм

превод от английски:  Димитър Пращинков
2020

1



2

Информация за Н. Т. Райт

Николас Томас Райт (1.12.1948) е виден английски теолог. От
2003  до  2010  е  бил  епископ  на  Англиканската  църква  в  Дъръм,
Шотландия.  После  става  професор  по  Новия  Завет  и  ранното
Християнство в „St. Mary’s College”  в „University of St Andrews”  в
Шотландия. Написал е повече от 70 книги. 

Съдържание

Предговор...............................................................................................................................................4

ЧАСТ I  Подреждане на сцената

Глава 1 Дали всички сме се издокарали и няма къде да отидем?...................................................6

Въведение

Объркване и надежда: в по-широкия свят

Разнообразие от вярвания за живота след смъртта

Глава 2 Объркани ли сме относно рая?............................................................................................10

Християнското объркване относно надеждата

Изследване на възможностите

Последиците от объркването

По-широките подразбирания на объркването

Ключови въпроси

Глава 3 Ранната християнска надежда и нейната среда..................................................................18

Въведение

Възкресение и живот след смъртта в древното езичество и в юдеизма

Изненадващият характер на ранната християнска надежда

Глава 4 Странната история на Великден..........................................................................................27

Безпрецедентни истории

Великден и историята

Заключение

2



3

ЧАСТ II  Божият план за бъдещето

Глава 5 Космическо бъдеще: напредък или отчаяние?....................................................................38

Въведение

Вариант 1: Еволюционен оптимизъм

Вариант 2: Души в преход

Глава 6 А какво очаква целия свят?....................................................................................................43

Въведение

Фундаментални структури на надеждата

Време за сеитба и време за жътва

Победоносна битка

Граждани на небето, колонизиращи земята

Бог ще бъде всичко във всичко

Ново раждане

Женитба на небето и земята

Заключение

Глава 7 Исус, небе и ново създание...................................................................................................50

Възнесение

Какво да кажем за Второто идване?

Глава 8 Когато Той се появи...............................................................................................................56

Въведение

Идване, появяване, разкриване, царско присъствие

Глава 9 Исус, идващият Съдия..........................................................................................................62

Въведение

Второто идване и съдът

Глава 10 Изкупуване на нашите тела..................................................................................................66

Въведение

Възкресение: живот след живота след смъртта

Възкресение в Коринт

Възкресение: последващи дебати

Днешно преосмисляне на възкресението: кой, къде, какво, защо, кога и как?

Глава 11 Чистилище, рай, ад...............................................................................................................74

Въведение

Чистилище

Рай 

Отвъд надеждата, отвъд съжалението

Заключение: Целите на човека и новото творение

ЧАСТ III   Практикуване на надеждата: възкресението и мисията на църквата

Глава 12 Преосмисляне на спасението: небе, земя и Божието царство…………………………83

Въведение
3



4

Смисълът на спасението

Божието царство

Глава 13 Изграждане за царството..................................................................................................90

Въведение

Правосъдие (справедливост)

Красота

Евангелизъм

Заключение

Глава 14 Променяне на църквата за мисията (1): Библейски корени..........................................102

Въведение

Евангелия и Делата на апостолите

Павел

Глава 15 Променяне на църквата за мисията (2): Да живеем в бъдещето....................................111

Въведение: Празнуване на Великден

Пространство, време и материя: творението е спасено

Възкресението и мисия

Възкресението и духовността

***

Списък на преведените от мен книги или подбрани мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат…….........................127

Предговор

Какво очакваме? И какво трябва да правим, докато чакаме? 
Тези два въпроса оформят тази книга. Първо, тя се занимава с окончателната надежда за бъдещето,

представена в християнското евангелие: надеждата за спасение, възкресение, вечен живот и купчина други
неща, които вървят редом с тях. Второ, в книгата се говори за откриването на надеждата вътре в сегашния
свят: за практическите начини, чрез които надеждата може да оживее за църквите и за отделните хора, на
които, поради каквато и да е причина, надеждата  може да им липсва. В нея се говори за начините, чрез
които прегръщането на първото, може да създаде и да поддържа второто.

Според моят опит, повечето от хората – включително много християни – не знаят каква всъщност е
основната християнска надежда. Повечето хора – отново, за съжаление, включително много християни – не
очакват,  че  християните  имат  да  разказват  много  за  надеждата  в  сегашния  свят.  Повечето  хора  не  си
представят, че тези неща – надеждата за бъдещето, представена в евангелието и състоянието в настоящия
свят - биха могли да имат нещо общо помежду си. Оттук идва и заглавието на книгата: надеждата идва като
изненада, поне на няколко нива едновременно.

На първото ниво, в книгата очевидно се говори за смъртта и за това, което може да бъде казано от
християнската гледна точка за онова, което се намира отвъд нея. Няма да се опитвам да правя физически
или  медицински  анализ  на  смъртта  и  на  последиците  от  нея,  нито  ще  правя  психологично  или
антропологическо описание на вярванията и практиките, свързани със смъртта. Има много книги, които се
занимават с такива неща. Аз подхождам към въпроса като библейски теолог, който извлича информация от
други дисциплини, но се надява да предостави това, което те обикновено не предоставят и онова, което
вярвам, че църквата трябва да възприеме отново: класическият християнски отговор на въпроса за смъртта
и след нея,  в което не толкова хората престанаха да вярват (както невярващите,  така и християните),  а
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просто не знаят. Едно проучване на вярванията за живота след смъртта, извършено в Англия през 1995
показа,  че  независимо  от  това,  че  повечето  хора  вярват  в  някакъв  вид  продължение  на  живота  (след
смъртта),  само  едно  много  малко  малцинство,  даже  сре  д   хората,  които  ходят  на  църква,  вярват  в  
класическата  християнска  позиция – че  ще  има  бъдещо  телесно  възкресение.  Наистина,  аз  често
установявам, че независимо от това, че християните все още употребяват думата „възкресение,“ те считат,
че тя   е  синоним на „живота  след смъртта“  или на  „отиване  на  небето“  и че,  когато умират,  те  често
споделят объркването на невярващите по тази тема. А някои християнски автори, които пишат   п  о темата за  
смъртта, успяват да омаловажат възкресението и всичко това върви без    очевидно   да се предполага, че по  
този начин може да бъде причина някаква голяма   вреда  .

Ще кажа, като един вид опровержение, че на едно ниво, аз не съм много квалифициран да говоря по
темата за смъртта. Сега съм в края на 50-те си години и все още вярвам, че съм на средна възраст. Съпругата
ми  беше  забележително  незасегната  от  трагедия;  почти  всичките  ми  роднини  доживяха  до  преклонна
старост. Аз съм изненадан и благодарен за това и със сигурност не го приемам като нещо в реда на нещата.
Нещо повече, въпреки, че бях ръкоположен преди повече от 30 години, фактът, че моята професия ме отведе
в университетите, от една страна, а и в църквата и в епископската работа, от друга страна, означава, че аз
съм извършил по-малко погребения и служби в памет на умрелите, отколкото повечето свещеници успяват
да извършат по време на  2-3 години от служението си. Рядко съм стоял край предсмъртното легло. Но
докато очевидно има много да науча от първа ръка за всички тези неща, аз мисля, че успях да компенсирам
чрез потапянето си, по начин, който мнозина не са имали шанса да направят, в живота и мисленето на
ранните християни. (Бележка на автора: See, in particular, my books The New Testament and the People of God (1992); Jesus and the Victory of God (1996); The
Resurrection of the Son of  God (2003); and Paul: Fresh Perspectives (2005), the first three forming part of the series Christian Origins and the Question of God. All are published
by SPCK in London and Fortress Press in Minneapolis; the American title given to the last is Paul in Fresh Perspective. In subsequent references these works are referred to as

NTPG, JVG, RSG, and Paul.). Когато правя това, аз редовно се връщам с усещането, не   че на техния глас не се вярва  
вече, а  той просто изобщо не е чуван. Моята цел в тази книга е да занеса техните вярвания до светлината и
се надявам – до живота, отново с убедеността, че те предлагат не само най-добрата надежда, но и най-
обоснованата надежда, която ние имаме и нещо повече, надежда, която се съединява, както вече казах, с
надеждата, която трябва да стимулира работата ни за Божието царство в сегашния свят.

На второ ниво,  книгата разглежда основният принцип на практическата и даже на политическата
теология – на християнското размишление за природата на работата, която извършваме, когато се стремим
да  накараме Божието царство да се свърже и да повлияе на реалният и болезнен свят,  в който живеем.
(извинявам се на библиотекарите,  че това може да предизвика объркване:  дали книгата трябва да бъде
поставена в каталога за „есхатология“ – смърт, съд, небе и ад – или „политика“?) И тук е мястото за още
едно опровержение. Аз не съм политик, въпреки че е вярно, че поради достойнството на моята длъжност, аз
съм член на Палатата на лордовете. Никога не съм кандидатствал за работа като политик, нито съм участвал
в предизборна кампания  - т.е. да  говоря публично, да пиша, да марширувам, да уговарям други хора – в
полза на много каузи, в които вярвам. Аз се опитвах да помагам чрез други средства. 

Но темите, по които съм специализирал и свещеническите ситуации, с които се срещам всеки ден в
епархия, няколко части от която страдат много от  анонимните жестокости през последните 50 години, ме
принудиха  да  обмислям  задълбочено  какво  би  трябвало  да  казва  и  да  мисли  един  християнин  за
преоткриването на надеждата в нашия обществен и политически живот. Когато правех това, аз откривах
тези две теми на надеждата, отново и отново, че се събират заедно. Щедро давам на потенциалните критици
тези  две  опровержения,  за  моята  неопитност  както  в  скръбта  и  в  политиката,  и  моята  надежда,  че
независимо от това,  изненадата на християнската надежда и в двете области ще мотивира отново и ще
ободри онези, които работят повече, отколкото аз бях способен да направя както за умиращите, така и за
отхвърлените.

Още едно общо въведение. Целият език за бъдещето, както ще ви каже всеки икономист или политик,
е просто набор от пътепоказатели, които сочат в мъгла. Ние гледаме през неясно стъкло, казва Св. Павел,
когато гледа напред към това, което се намира пред нас. Целият наш език за бъдещето, говорещ за света и за
нас самите, се състои от сложни картини, които могат да съответстват или да не съответстват много добре
на основната реалност. Но това не означава, че това е нечие предположение или пък, че всяко мнение е
толкова добро, колкото всяко друго мнение. А да предположим, че някой излезе от мъглата за да се срещне с
нас? Разбра се, това е централната мисъл, която често е пренебрегвана от християнското убеждение.

Следва подробно описание на лекциите, произнесени от автора на различни места в Англия, САЩ и
Австралия през периода от 2001 до 2007 година, които са послужили като основа за написването на тази
книга и благодарности към хората, които са помогнали на автора за написването на книгата.

Н. Т. Райт
Замъкът Окланд, Ежегоден църковен празник на Възнесението, 2007
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 Глава 1

Дали всички сме се издокарали и няма къде да отидем?

ВЪВЕДЕНИЕ
Пет моментални снимки подреждат сцената за двата въпроса, с които се занимава тази книга.
През  есента на 1997 значителна част  от света беше потопена  в  седмица на  национален траур за

Принцеса Даяна, която стигна своята връхна точка в необичайната погребална служба в Уестминстърското
абатство. Хората носеха цветя, плюшени мечета и други неща пред църквите, катедралите и сградите на
общините, и стояха на опашки в продължение на часове, за да напишат трогателни, а понякога и натруфени
послания в книгите за съболезнования. Подобни неща последваха и при други по-малки поводи за публична
скръб след такива нещастия, като бомбения атентат в Оклахома сити, САЩ през 1995. Те демонстрираха
пълна  бъркотия  от вяра,  полу-вяра,  емоция  и  суеверие за  съдбата  на умрелите.  Реакцията  на  църквите
показа доколко далече можем да отдалечим от онова, което някога беше традиционно християнско учене по
тази тема.

Втората сцена беше един фарс със сериозен полутон. В началото на 1999 една сутрин се събудих и
чух по радиото, че една публична личност бил уволнен заради еретични твърдения за живота след смъртта.
Слушах с нетърпение. Дали това беше някои краен епископ или теолог, най-накрая разголен публично? И
отговорът дойде, невероятен, но верен: не, това беше треньор по футбол. Глен Ходл, (Коментар: р.1957, отличен
полузащитник, играл в няколко отбори от Висшата лига на Англия и в националния отбор, а след това е бил треньор на Челси,
Тотмън, на други отбори и на националния отбор. Сега работи като телевизионен коментатор. Д.Пр. ), обявил своята вяра в
определена версия на прераждането, според която греховете, извършени в единия живот, са наказвани чрез
недъгавост в следващия живот. Групи, представители на недъгави хора, се възмутили силно и Ходл бил
уволнен. Обаче по това време се твърдеше, че прераждането беше станало особено популярно в нашето
общество и че би било много странно, ако на индусите (много от които имат подобни вярвания) им бъде
автоматично забранено да бъдат треньори на наши отбори по различни видове спорт.

Третата сцена не е единичен момент,  но моменталната снимка ще ви бъде позната.  Двадесет или
тридесет души пристигат в  бавно движещи се коли до една занемарена сграда в края на града.  Малък
електронен  орган  свири  музика,  характерна  за  супермаркет.  Няколко  думи,  натискане  на  един  бутон,
церемониален поглед от собственика на погребалната агенция и те отново се отдалечават, отиват си у дама
за да изпият чаша чай и да се чудят за какво беше всичко това. Кремирането, почти непознато в Западния
свят преди един век, сега е предпочитано, съществуващо и приемано от огромното мнозинство от хората. То
както отразява, така и причинява трудно уловими, но важни промени в отношението към смъртта и към
каквато и да е надежда за онова, което е отвъд нея.

За пръв път написах тези  първоначални описания в началото на 2001год. В края на същата година ние
станахме свидетели на  четвъртия момент, който също е добре познат, но също е ужасен за описване или
обсъждане в големи подробности. Събитията от 11 септември на тази година са гравирани в паметта на
целия свят; хилядите хора които умряха и десетките хиляди, които бяха съкрушени, събуждат нашата любов
и молитви. Няма да говоря повече за този ден, но за много хора той още веднъж повдига, много остро,
въпросите, които тази книга се стреми да обсъди – както направиха, по техните различни начини, трите
масивни, така наречени природни бедствия през 2004 и 2005: Азиатското цунами на втория ден след Коледа;
ураганите по Атлантическото крайбрежие на САЩ през август 2005; което донесе дълготрайно разрушение
на  Ню Орлеанс  по-конкретно;  и  ужасното  земетресение  в  Пакистан  и  Кашмир пред  октомври  същата
година.

Петата сцена е гробище от друг вид. Ако отидете в историческото село  Easington in County Durham,
Англия и се слезете от хълма към морето, вие стигате до един град, наречен Easington Colliery. Градът все
още носи това име, но там вече няма никаква въглищна мина.  (Коментар: Colliery - въглищна мина. Д. Пр.) Там,
където някога е бил входа към подземните галерии, през който са минавали хиляди хора, за да работят по-
бързо и по-ефективно, в сравнение с другите мини, сега има гладка, добре окосена и подравнена трева.
Празнота за очите, която е бременна с мъката от тежката загуба. Навсякъде наоколо, въпреки героичните
усилия на местните лидери, има признаци на постиндустриална безнадеждност, с цялото човешко отпадане,
причинено от хората с  власт и сила.  И тази  гледка стои в паметта ми като символ или по-точно,  като
символичен въпрос, който в пълна сила се отнася и за подобни общности в САЩ и навсякъде по света,
както се отнася и към моята родна територия. Каква надежда има за общности, които са загубили техния
път в живота, тяхната свързаност и тяхната надежда? (Бележка на автора: Виж моята книга The Cross and the Colliey  (London:
SPCK, 2007)

Настоящата  книга  разглежда  два  въпроса,  които  често  пъти  са  били  обсъждани  напълно
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самостоятелно, но аз съм силно убеден, че те са взаимно свързани. Първият: каква е основната християнска
надежда? Вторият:  каква е надеждата за промяна, за спасение, за преобразяване и за нови възможности в
сегашния  свят?  И  най-важният  отговор  може  да  бъде  формулиран  така:  Докато  ние  считаме,  че
християнската надежда  означава „отиване на небето,“ спасение, което в основата си е далече от този свят,
тези  два  въпроса  са  обречени  да  изглеждат  несвързани  помежду  си.  И  настина,  някои  хора  ядосано
настояват, че да задаваме изобщо втория въпрос, означава да игнорираме първия въпрос, който всъщност е
важният въпрос. На свой ред това кара други хора да се ядосват, когато хората говорят за възкресението,
като  че  ли  това  може  да  отклони  вниманието  от  наистина  важните  и  неотложни  теми  на  настоящата
социална загриженост.  Но ако християнската надежда е за Божието ново творение, за „ново небе и нова
земя“ и ако тази надежда вече е реализирана в Исус от Назарет, тогава има всички основания да съберем
заедно двата въпроса. И ако това е така, ние установяваме, че отговаряйки на единия, ние отговаряме и на
другия. Установил съм, че за много християни всичко това идва като изненада: както, че християнската
надежда е изненадващо различна от това, което те са предполагали, така и от онова, че същата тази надежда
предлага ясно разбираема и мотивираща основа за работа в сегашния свят.

В  тази  първа  глава  искам  да  подредя  сцената  и  да  задам  въпросите,  гледайки  към  сегашното
объркване в нашия свят – в света извън църквите – за живота след смъртта. След това, във втората глава аз
ще погледна вътре в самите църкви, където ми се струва, че съществува подобна несигурност. Това ще
подчертае важните въпроси, които трябва да бъдат задавани и ще предложи рамка за начина, по който ние
ще им отговорим.

Убеден  съм,  че  повечето  хора,  включително  повечето  практикуващи  християни,  са  объркани  и
заблудени относно тази  тема  и  това  объркване  води до сериозни грешки  в  нашето мислене,  в  нашите
молитви, в нашите църковни служби, в нашето практикуване и може би, в разбирането на нашата мисия към
света.  Нещо повече,   както показват  примерите в  началото на тази  глава,  нехристиянския  свят,  поне в
съвременният Запад, е объркан относно това, в което вярва самият той, а е объркан и относно онова, в което
се  предполага,  че  трябва  да  вярват  християните.  Често  пъти  хората  считат,  че  християните  просто  са
привързани  към  вяра  най-общо  казано  в  „живота  след  смъртта“  и  нямат  никаква  представа  как  по-
конкретните идеи за възкресението, за Божият съд, за Второто идване на Исус и т.н. се съчетават заедно и
придобиват  някакъв  смисъл  –  даже  само  ако  вземем  предвид,  как  се  свързват  с  спешните  тревоги  за
днешния реален свят.

Нито пък разсъждаването за живота след смъртта е свързано просто с изясняването в какво трябва да
вярваме за човек, който е умрял или пък за собствената съдба на вероятния пост-модерен човек, колкото и
важни да са тези две неща. Това е тема за мислене директно за Бога и за неговите намерения за космоса и за
това, какво прави Бог сега и какво вече е направил, като част от тези намерения. От Платон до Хегел и след
тях, някои от най-великите философи са обявявали, че това, което човек мисли за смъртта и за живота след
нея, е ключът за сериозното му мислене за всичко останало – и наистина, това предоставя една от главните
причини за сериозното мислене за всичко друго. Това е нещо, което християнският теолог трябва сърдечно
да потвърждава.

И така, без никакво друго забавяне ние се гмурваме в объркването по тази тема, което съществува в
по-широкия свят, който ни заобикаля, светът, който е отвън вратата на църквата.

ОБЪРКВАНЕ ОТНОСНО НАДЕЖДАТА: В ПО-ШИРОКИЯ СВЯТ
Вярванията за смъртта и за онова, което лежи отвъд нея, идват във всякакви форми, видове и размери.

Даже  бърз  поглед  към  класическите  становища  на  всички  религии,  разкрива    измамата   на  старата  
представа,   че всички религии в основата си са едни и същи  . Съществува ярка и огромна разлика между
вярата на мюсюлманина,  който вярва,  че  палестинският юноша, който е убит от израелските войници,
отива директно на небето и вярата на индуса, за когото непреклонното изработване на кармата означава, че
човек трябва да се върне в различно тяло, за да върви към следващия етап от съдбата си.  Съществува ярка и
огромна разлика между правоверния юдеи, който вярва, че всички праведни хора ще бъдат съживени да
живеят в нови тела във възкресението и будистът, който се надява след смъртта да изчезне като капка вода в
океана, губейки своята идентичност във великото, безименно и безформено Отвъд. (Бележка на автора: Дейвид Едуардс
описва съвременното виждане за това в своята книга „След смъртта? Минали вярвания и реални възможности“ After Death? Past Beliefs and Real Possibilities (London:

Cassell, 1999). И разбира се, има големи отклонения между различните разклонения и школи на мисленето в тези
велики религии. 

Следователно,  има  голямо  разнообразие  от  вярвания  за  това,  какво  е  състоянието на  умрелите  в
настоящия момент. На много места в Африка предшествениците все още играят голяма роля в обществения
и семейния живот, и има широко разпространени, и сложни системи за търсене на тяхната помощ или поне
– за да предпазят живите да не си навлекат някоя беля. Нито пък тези вярвания – както Западните атеисти
могат арогантно да приемат – са ограничени до така наречените примитивни хора. Антропологът Найджъл
Берли разказва как той срещнал високо квалифицират японски колега, който работел близо до него в Чад.
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Берли  бил  очарован  от  „сложната  форма  на  поклонение  пред  предшествениците,  включваща  кости  и
отломъци от черепа и всевъзможни размени между умрелите и живите.“ (Коментар: Очевидно, това се отнася за

хората, живели някога в Чад. Д.Пр.) Неговият японски приятел считал, че всичко това е доста тъпо и скучно.
Берли коментира: „Разбира се, той беше будист, който имаше олтар на своите умрели родители в своя хол,
на  който редовно правеше жертвоприношения...  Той беше донесъл в Африка някаква  кост от крака  на
умрелия си баща, грижливо увит в бял плат, за да гарантира запазването му, докато работи на терена на
разкопките.  За  мен (казва  Берли),  поклонението пред предшественик беше нещо,  което трябва  да  бъде
описано и анализирано. За него, това би означавало  липса на такива връзки между живите и умрелите,
което би изисквало специално обяснение.“ (Бележка на автора: Nigel Barley, Grave Matters: A Lively History of Death Around the World (New
York: Holt, 1997).

Връщайки  се  към  темата,  ние  видяхме  в  нашия  собствен  ден  и  в  нашата  култура  озадачаващо
разнообразие не само от обявени вярвания, но и предупредителни практики, свързани със смъртта и живота
след нея. Подозирам, че никога не е имало период, в който християнското православие по тази тема да е
било вярване даже на мнозинството хора в Англия. Със сигурност по време на Викторианството е имало
широко разнообразие от вярвания, когато хората се борели да намерят отговор на въпросите  за вярата и
съмнението. Както ще видим, в края на 19-я век това разнообразие от вярвания е намерило отражение и в
химните и молитвите на църквата. 

Придвижвайки се напред към нашето сегашно време, Първата световна война причинила не само
огромен  брой  внезапна  смърт,  но  и  много  размишления  за  смисъла  на  тази  смърт.  Някои  историци
предполагат, че вярата в наличието на ад, която вече била атакувана от теолозите на 19-я век, била една от
важните загуби, причинени от Великата война. На земята имаше толкова много ад, че хората просто не
можеха да повярват,  че  Бог би създал такова място някъде след смъртта.  Толкова  много смърт засегна
едновременно толкова много хора и това се повтори отново след период по-къс от едно поколение във
Втората световна война, че според моето мнение,  отношението на англичаните през 20-я век към смъртта
беше, че тя просто беше твърде много, за да може да бъде понесена. Аз израснах в култура на почти пълно
мълчание за смъртта;  децата през 1950-те бяга изолирани от нея.  Аз не бях присъствал на погребение,
докато  станах   почти  на  20  години.  Подозирам,  че  това  може  би  беше  реакция  против  възприетите
мелодраматични викториански практики са седене покрай предсмъртното легло и погребението.  А това
може би беше и стратегия, чрез която възрастните се предпазваха от собствените си емоции и все още
дълбоко потиснатата си тъга, която би могла твърде ясно да излезе на повърхността чрез невинните реакции
на детето.

Но  ако  смъртта  и  живота  след  нея  беше  великото  „неспоменавано“  нещо през  1950-те,  това  със
сигурност не е сега. Филми, пиеси и романи изследват темата от всевъзможни гледни точки. Филми като
„Четири сватби и едно погребение“ и „Perchance to Dream“ отразяват интереса, даже очарованието на едно
ново поколение  хора към въпроса,  който те не  е  задавали и  за  който те  нямат никакви задоволителни
отговори. Мрачният край се въргаля в смъртта, не само в заснетите сцени на насилие, но и във филмите с
убийства,  където смъртта  се  превръща в  основна  възбуда.  Нихилизмът  (Коментар:  Нихилизъм  е  философска
позиция, според която всичко в света, особено човешкото съществуване, човешкото минало и настояще, е лишено от обективно
значение, цел, познаваема  истинност и реална ценност. Д.Пр.), който е рожба на нерелигиозността,  изоставя много
хора без смисъл за живеене и темата за смъртта още веднъж се появява в нашата култура.

Най-брилянтната  пиеса,  която съм гледал,  когато живеех в  Лондон,  беше носителка на  наградата
Пулицер - пиесата Wit (ум, разум, съобразителност) от Маргарет Едисон, учителка от Атланта, Джорджия,
САЩ. Героинята,  Вивиан Беъринг,  е  прочут специалист  и познавач на „Светите  сонети“  на  Джон Дън
(Коментар: 1572-1631, английски поет, военен, теолог и министър, бил е декан на Катедралата „Св. Павел“ в Лондон 1621-1631.
Считан е за може би най-големия английски поет. Автор е на стихове, любовни поеми, епиграми, песни и сатири, както и на
проповеди.  Имал  е  12  деца.  Д.Пр.)  и  цялата  пиеса се  случва  в  болнично отделение за  болни от рак,  където
героинята умира, размишлявайки над най-велия сонет на Дън „Смърт, не се гордей,“ към който скоро ще се
върна.  Пиесата пожъна по-голям успех в Ню Йорк,  отколкото в Лондон; може би Англия все още не е
толкова узряла за пълно изследване на смъртта на човека на средна възраст, каквито са нашите американски
братовчеди. Но въпросите са около нас през цялото време и хората са все по-любопитни да чуят възможните
отговори. 

Къде ни оставя всичко това? В какво наистина вярват хората, когато говорят за живота след смъртта?
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВЯРВАНИЯ ЗА ЖИВОТА СЛЕД СМЪРТТА
Основните вярвания, които изникват в сегашния климат ми се струва, че са от три вида, никой от

които не съответства на християнската общоприетост. Все още има опити за излагане отново на една по-
традиционна гледна точка.  Например,  мисля за  мрачният,  но зашеметяващ „Пинчър Мартин“ на Уилям
Голдинг.  (Коментар: Известен роман, публикуван през 1956, в който героят Пинчър Мартин, бивш лейтенант от английски
военен кораб, който потънал в северната част на Атлантически океан,  твърди, че е единственият оцелял чрез намесата на
Провидението и се озовал на една скала посред океана. Той стигнал до заключението, че другите моряци от кораба му са мъртви и
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е  бил  измъчван  от  халюцинации,  съновидения,  загуба  на  разума  и  възвръщане  на  съзнанието,  на  смесване  на  реалното  с
нереалното. В края на романа се оказва, че Мартин всъщност е потъвал бавно след като кораба му потънал; когато открили
трупа му се оказало, че той даже нямал време да събуе моряшките си обувки.  Това означава, че неговата борба за оцеляване
всъщност никога  не се  е  случила  и  това превръща книгата в алегория  за  чистилището и  ада .  Д.Пр.) Най-общо казано,
становището е, че традиционните вярвания, както за Страшния съд и ада, и за възкресението са всъщност
твърде обидни за съвременната чувствителност.

Първо,  някои  хора  вярват  в  пълното  унищожение;  това  поне  е  чисто  и  спретнато,  колкото  и
незадоволително  да  е  като  описание  за  края  на  човешката  съдба.  Вероятно,  това  лежи  в  основата  на
гневното избухване на английският поетът Дилиян Томас при смъртта на баща му: 

Не отивай кротко в тази добра нощ. 
Ярост, ярост, против смъртта на светлината.

Но не са много хората, които могат да поддържат пълното отричане на какъвто и да е живот след
смъртта.  Разгледайте  религиозният част на обикновена книжарница и там ще установите,  че  днес все
повече  и  повече  хора  изглежда вярват,  че  има  някаква  форма на  прераждане.  Това  не  се  ограничава  с
практикуването на вярата на индусите или на това, в което вярват хора като Глен Ходл. В страшния си, но
увлекателен роман „Как живее умрелият“ от Уил Селф, главният герой, кисела лондончанка, която наскоро
се разболяла и живеела в  призрачната пародия на Лондон, открива,  че  тя ще бъде осъдена на редовни
прераждания, ако не успее да сграбчи това, което нейния водач в подземното царство нарича „куките и
очите на милостта,“ чрез които изглежда, тя ще може да избегне постоянния кръговрат: „Все още имаш
един последен шанс да слезеш от въртележката, момиче. Все още имаш време да се прикрепиш към куките
и  очите  на  милостта.  Ако  искаш  това.  Ако  можеш  само  –  само  за  няколко  моменти  –  да  постигнеш
фокусиране на мислите си в едно единствено нещо.“ Но тя не успява и е преродена – като едно нещастно
бебе, обречено на кратък и жесток живот. Изглежда, че Уил Селф има предвид някакъв вид хиндуизъм,
където умственото постижение на кратко фокусираното мислене, заместващо лутането и обезумяването на
мозъка или душата,  е  ключът към избягване на кръговрата,  на вечно въртящото се колело,  на смърт и
раждане. Различното извъртане на прераждането е предоставяно от много хора, за които – отново съдя въз
основата на наличната литература – това се превръща в стремеж към психоанализа чрез други средства, на
откриване на черти на човешката самоличност, които идват от това, кой сте били вие и какво се е случило с
вас в предишния ви живот. Всичко това се влива в културата на Новата Ера, в която парченцата и късчетата
от мъчно разбираеми вярвания са смесени с мечти за самопомощ и самоосъществяване. 

На периферията на Новата Ера има и идеи за съживяване на гледните точки, които откриваме в Шели,
един вид долнокачествена популярна природна религия с елементи от будизма.  По време на умирането
човек  е поглъщан  в  по-широк  свят,  в  който има вятър  и  дървета.  Стихотворение  от  неизвестен  автор,
оставено в случай на неговата смърт от един войник, заминаващ за Северна Ирландия, изразява добре това:

Не стой края моя гроб и не плачи;
Аз не съм там. Аз не спя.
Аз съм хиляди ветрове, които духат.
Аз съм диамантения блясък върху снега.
Аз съм слънчевата светлина върху узрялото зърно.
Аз съм нежният есенен дъжд.
..................................
 Не стой края моя гроб и не плачи;
Аз не съм там. Аз не умирам.

След смъртта на Даяна, едно от посланията, оставено в Лондон, говори като че ли с гласът на самата
принцеса: „Аз изобщо не ви изоставям. Аз все още съм с вас. Аз съм в слънцето и във вятъра. Аз съм даже в
дъжда. Аз не умрях, аз съм с всички вас.“ Много погребения, възпоменателни служби и даже погребални
съобщения сега дават гласност на този вид вярване. Мнозина така-наречени християни се опитват да убедят
себе  си  и  другите,  че  този  вид  продължение  на  живота  е  всъщност  онова,  което  се  има  предвид в
традиционното учение или за безсмъртието на душата, или за възкресението на мъртвите. А други, като
много успешният автор на книги за деца Филип Пулман, който донякъде поддържа тази линия и доста ясно
казва, че чрез нея атакува и разрушава традиционната християнска вяра.

Методите за погребение, които възникнаха или се появиха отново сега, изваждат на показ същия вид
объркване. Практиката за поставяне на предмети в ковчега с умрелите, за да ги утешават или да им помагат
в следващия живот,  доскоро се описваше от студентите,  изучаващи културата като интересна практика,
която  сега  е  изоставена  в  съвременния  Запад;  но  даровете  за  умрелите  представляват  връщане  към
миналото,  чрез  поставянето  в  ковчезите  на  снимки,  накити,  плюшени  мечета  и  други  подобни  неща.
Найджъл Берли описва истории, казани от служител в крематориум за вдовици, които поставят в ковчега
пакетче бисквити за ядене, резервни очила и изкуствени челюсти на умрелия. В един от случаите вдовица
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поставила в ковчега на съпруга си два флакона със залепващ спрей, които   умрели  я използвал, за да закрепи  
изкуствена перука на темето си, които предизвикали експлозия, която на свой ред изкривила вратата на
пещта. Какъв вид вярване, ако изобщо има, отразява всичко това?

Накрая, на популярно ниво, вярването в духове и във възможността за спиритуалистичен контакт с
умрелите, е устояло на всички нападания на отхвърлянето на религиите през последния един век. Когато за
пръв път в Уестминстърското абатство произнесох една серия от лекции, които станаха част от тази книга,
седмичният вестник на  Абатството,  рекламирайки първата  лекция  освен това  съобщи,  че  един от  най-
личните духове на Уестминстърското абатство от 17-я век, може би ще направи ежегодното си появяване по
това  време.  И  разбира  се,  имаше  голям  брой  известни  феномени  от  двете  страни  на  Атлантика,  като
продължаването на култа към Елвис Пресли в САЩ, които се нуждаят от описание на техните собствени
категории.

Аз считам,  че описвам свят,  който моите читатели ще разпознаят.  Моята цел не е да ги описвам
изчерпателно,  а  да привлека вниманието към определени отличителни черти на вярванията,  както и да
подчертая факта, че тези вярвания не само се различават от нещо, което може да бъде наречено истинско
християнско вярване, но и доколкото аз можа да кажа,  повечето хора просто не знаят какво е истинското
християнско вярване за живота след смъртта. 

Счита  се,  че  християните  вярват  в  живот  след  смъртта,  което  се  противопоставя  на  отказът  от
възможността да има каквото и да е  оцеляване след смъртта  и че  следователно,  всеки вид живот след
смъртта, трябва да е същия вид християнско нещо. Представата, че „живот след смъртта“ може да включва
различни телесни въплъщения, значително различава вярванията за Бога и за света и значително различния
дневния ред за това как хората могат да живеят сега, просто никога не е хрумвал на съвременните Западни
хора.  По-конкретно,  повечето  хора  имат малка  или  нямат никаква  представа,  какво  всъщност  означава
думата възкресение или защо християните казват, че те вярват във възкресението.

Още по-  тревож  но е,  че това многобройно незнание изглежда често пъти, че се отнася и за самите  
църкви. Това  темата на следващата глава.

Глава 2

Объркани ли сме относно рая?

ХРИСТИЯНСКО ОБЪРКВАНЕ ОТНОСНО НАДЕЖДАТА
Една от най-често цитираните Англикански проповеди от 20-я век, уви, същевременно - е една от най-

подвеждащите.  В  предговора  на  широко използвания  наръчник,  издаден от  катедралата  „Св.  Павел“  за
организиране на светски погребения е цитиран текст, написан от Хенри Скот Холанд и хиляди хора искат
този текст да бъде четен по време на погребенията и на възпоменателните служби. В него се казва: 

„Смъртта е нищо. Тя не се зачита. Аз само се измъкнах незабелязано в съседната стая. Нищо не се
случи. Всичко си остана така, както си беше. Аз съм аз и вие сте вие, и старият живот, който живяхме
заедно, е толкова нежно недокоснат и непроменен. Такива, каквито си бяхме един към друг, такива сме все
още.  Наричайте  ме  със  старото  ми  обичайно  име.  Говорете  за  мен  по  лекият начин,  които  винаги
използвахте.  Изобщо  не  променяйте  тона  си.  Не  си  придавайте  принуден  вид  на  сериозност  или
тъга...Животът означава  това,  което винаги  е  означавал.  Той  е  същият,  какъвто винаги  е  бил.  Има
абсолютна и ненарушена непрекъснатост.  Тази смърт е само един пренебрежителен инцидент.  Защо
трябва да бъда забравян, защото не съм виждан? Аз ви чакам, за известно време, някъде наблизо, просто
зад ъгъла. Всичко е добре. Нищо не е наранено, нищо не е загубено. Един кратък момент и всичко ще бъде
така, както беше преди.  Как ще се смеем над тревогата от раздялата, когато се срещнем отново!“
(Бележка на автора: Henry Scott Holland, “The King of Terrors,” in Facts of the Faith: Being a Collection of Sermons Not Hitherto Published in Book Form, ed. Christopher
Cheshire (London: Longmans, Green, 1919))

Това, което обикновено никой не казва е, че самият   Хенри Скот Холанд   не е защитавал   тази гледна  
точка. Тя е само предположението му за това, което ни идва наум, когато „гледаме надолу към спокойното
лице“ на „човека, който ни беше много близък и скъп.“ Навсякъде другаде в тази проповед, проповядвана
през 1910 по повод смъртта на Крал Едуард VII, той говори за други чувства, също събуждани от смъртта,
които изглеждат „толкова необясними, толкова безжалостни, толкова нетактични...жестоката атака, в
която  ние  сме  впримчени...Смъртта  прави  ужасния  си  пролом  в  нашата  веселост  с  безгрижно  и
нечовешко пренебрежение към нас...Отвъд тъмнината крие своята непроницаема тайна...Безмълвна като
нощта, тази ужасяваща тишина!“

Скот Холанд продължава да се опитва да намери някакво примирение между тези две гледни точки за
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смъртта. Според Новия Завет, в Йоан 5:24, когато повярва в Господа, християнинът „е преминал от смърт
към живот“ с цел следващия преход на истинската смърт да не бъде толкова ужасяващ, колкото изглежда .
Освен  това  Холанд  счита,  че  ние  трябва  да  мислим  за  живота  след  смъртта,  съобразявайки  се  с
продължаването на растежа в познаването на Бога и с личната святост, която вече е започнала тук. Това
поражда  въпроси,  с  които  не  можем  да  се  занимаваме  на  този  етап  на  книгата,  но  вече  е  ясно,  че
изваждането  на  един  параграф,  който  толкова  често  е  цитиран  от  проповедта,  от  контекста  в  която
оригинално е изречен,  е сериозно извращаване на намерението на автора. Ние можем само да се учудваме
на  необикновеното  отричане,  което  се  извършва,  когато  това  бива  правено.  То  достига  размерите  на
решителен  отказ  да  се  каже  истината  за  реалността и  за  жестокия  пролом,  за  ужасното  отричане  на
добрината на човешкия живот,  която е част от всяка смърт. Харесва ми да мисля, че един от ефектите на
сегашната книга ще бъде да предизвика преразглеждане на употребата на този цитат от Скот Холанд в
християнските погребения. Този текст предлага неубедителна утеха. Сам по себе си, без никакви коментари,
той просто казва  лъжи.  Той даже не  е  пародия  на  християнска  надежда,  а  на  първо  място  е  просто
отрицание, че има някакъв проблем и че има някаква нужда от надежда.

С  този  добре  познат  текст,  сравнете  здравото  становище  на  класическата  християнска  теология,
изречено от Джон Дън, някогашния декан на Катедралата „Св. Павел“ в Лондон:

Смърт, не се гордей, макар да си наричана
могъща и ужасна, тъй като не си, 
защото тези, които ти си мислиш, че са твои, те побеждават.
Не хвърляй жребий, жалка Смърт, ти не можеш да ме убиеш.
Дори сънят, на теб подобна гледка,
те надминава, вярвам, по наслада.
Умирайки, добрият дух не страда,
а само хвърля костната решетка.
Слугиня на крале, крадци, зла слука,
ти шестваш сред отрова, чума, битки,
ала от мак упойните напитки
приспиват по-добре. Недей се фука!

Един кратък миг на сън и ние се събуждаме във вечността,
И смърт няма повече да има. Смърт, ти ще умреш!  (Бележка на автора:  “Death,  Be Not

Proud,” in The New Oxford Book of English Verse, chosen and edited by Helen Gardner (Oxford: Oxford University Press, 1972), 197. The punctuation of the last line becomes a

major theme in Edson’s play Wit (see discussion of Wit in previous chapter).
На пръв поглед това може да изглежда, че казаното от Джон Дън е много близо до казаното на Скот

Холанд. Нали и в двата текста се твърди, че смъртта е нищо? В края на краищата нали и двата текста
твърдят, че смъртта не е могъща и страшна? Но не е така, защото последните два реда от сонета на Джон
Дън казват всичко. Смъртта е велик враг, но той е бил победен и най-накрая ще бъде победен окончателно.
„Един кратък миг на сън и ние се събуждаме във вечността / и смърт няма повече да има. Смърт, ти ще
умреш!“ В текстът на Скот Холанд няма нищо, което да бъде побеждавано. За Джон Дън смъртта е важна;
тя е враг, но за християнина, тя е победен враг. В хармония с класическото християнско мислене, Дън вижда
живота след смъртта в два етапа: първо, кратък сън, а след това вечна будност. (Бележка на автора:  Сравнете прочутата
молитва на Дън: „О, Господи, доведи ни до нашето последно събуждане в къщата и вратата на небето.“ Аз искам да подчертая употребата на „небето“ за
възкресения живот, както ще видим, но това, което искам да подчертая е, че Дън e  бил наясно с дву-етапното съществуване след смъртта и с връзката между
първият и втория етапи, отнасящи се за спането и будността.“) 

„И смърт няма повече да има.“ Дън е уловил това, което ще открием, че е основното вярване в Новия
Завет: че най-накрая смъртта не просто е получила нов смисъл, а е била ПОБЕДЕНА. Намерението на Бога
не е да позволи на смъртта да се отнася към нас по своя си начин. Ако обещаното окончателно бъдеще е
просто,  че  безсмъртните  души  ще  изоставят  своите  смъртни  тела,  това  би  означавало,  че  смъртта
продължава да царува – тъй като това е описание не на поражение на смъртта, а просто е описание на
самата смърт, гледана от една гледна точка. (Бележка на автора: Поради това считам, че е удивително, че толкова добър учен като Дъглас
Дейвис може да каже, че „Християнството прославя смъртта“ и че „самото съществуване на Великден“ води хората „да говорят за човешкия живот като за
пътуване през живота до небесния град“; виж A Brief History of Death (Oxford: Blackwell, 2005). Тази книга на Дейвис е забележителна поради начинът, по който тя
или изобщо омаловажава Възкресението или го срутва в небесния живот след смъртта.)

Но аз изпреварвам твърде много себе си. Класическата християнска позиция е записана в ранните символи на
вярата, а те самите са зависими от Новия Завет чрез начини, които ние ще изследваме по-късно в тази книга. В моята
църква ние обявяваме всеки ден и всяка седмица,  че вярваме във „във възкресението на тялото.“ Но дали наистина
вярваме? Много християнски  учители и теолози  през  последните десетилетия  бяха изразявали  съмнения относно
уместностността на този език. Една скоро публикувана богато илюстрирана книга, предназначена да стои на масичката
за кафе, която разглежда темата за смъртта и за живота след нея, посвещава едва 4 страници на очевидно странната
идея за възкресението и обявява успокоително, че „съвременното правоверно християнство не вярва във физическото
възкресение и предпочита да вярва в идеята за вечното съществуване на душата, въпреки, че някои символи на вярата
все още се придържат към тези стари идеи.“ (Коментар: Любим способ за атакуване на някакво твърдение е, че то е старо и
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не отговаря на нуждите на съвременния живот. Но това не е никакъв довод. Важно е дали твърдението е вярно или не е. Когато
оценяваме едно нещо, ние трябва да се интересуваме само от това, дали то е вярно или не е. Д.Пр .) (Бележка на автора: Brian Innes, Death

and the Afterlife (New York: St. Martin’s Press, 1999). Нека отново да кажем пределно ясно. Ако това е вярно, тогава смъртта не е
победена, а е само променено описанието й: тя вече не е враг, а е просто средство, чрез което, както в
„Хамлет“, безсмъртната душа съблича своята смъртна суета. (Бележка на автора: Шекспир, Хамлет, действие 3, сцена 1)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
Всъщност, имало е колебание между двете крайности, което можете да видите, ако се разходите в

двора на някоя стара църква и огледате надгробните паметници. Някои от тях изобразяват смъртта като
ужасен враг, който дебне своите жертви.  Често пъти това е комбинирано с твърдото провъзгласяване, че
въпреки че е враг, най-накрая смъртта ще бъде победена. Поне до края на 18-я век много от надгробните
паметници и паметните плочи са били надписвани с латинската дума resurgam - „Аз ще възкръсна,“ което
показвало, че сегашният умрял човек е вярвал, че промеждутъчното заспиване ще бъде последвано от нов
телесен живот в някой бъдещ ден. Поради тази причина хората са били погребвани с глава, сочеща на изток,
с цел когато възкръснат, те да срещнат Господа при неговото идване. Ние ще говорим пак за това в глава 10. 

Другата крайност е представена от химна на Св. Франсис „Всички създания на нашия Бог и Цар,“ с
неговия забележителен призив „И ти, най-скъпа и добра смърт, чакаща да смълчиш нашия последен дъх.“
Много химни, молитви и проповеди са се опитвали да смекчат удара, представяйки смъртта като приятел,
който идва, за да ни отведе в по-добро място; това е била обичайна тема през 19-я век и има своето светско
ехо в съвременните движения в подкрепа на доброволната ефтаназия. Така християнското мислете се е
колебаело между тези две представи за смъртта – като отвратителен враг или като добре дошъл приятел.

Според традицията, ние считаме, че християнството ни учи за небето над нас, където спасените или
благословените ще отидат и за ада долу, където ще отидат грешните и неразкаялите се хора. Това виждане
все още се възприема от много хора, както вътре, така и извън църквата като официално становище, което те
могат да приемат или да не приемат. Наскоро по пощата получих един забележителен пример: една книга,
очевидно продавана с  голям успех,  написана от Мария Шрайвър,  съпругата на сегашния губернатор на
Калифорния,  която  се  омъжи  за  Арнолд  Шварценегер  и  чийто  вуйчо  беше  Президента  Джон  Кенеди.
(Коментар:  Щварценегер  беше губернатор  на  Калифорния  пред  периода  2003-2011.  След  25  годишен брак  и  родени 4  деца,
двамата се разведоха през 2011, защото Шварценегер призна, че има 14 годишна незаконнородена дъщеря от една тяхна домашна
служителка. Д.Пр.) Книгата е озаглавена „Какво е небето?“ и е предназначена за деца. В нея има множество
огромни  снимки на  пухкави  облаци  на  фона  на  синьо  небе.  Всяка  страница  от  текста  има  само  едно
изречение,  написано с огромни букви, което прави да е пределно ясно основното послание на книгата.
Шрайвър казва, че небето „е някъде, където вие вярвате, че е...Това е красиво място, където можете да
седите на меките облаци и да разговаряте с другите хора, които са там. Нощем можете да седите близо
до звездите, които са по-блестящи от всякъде другаде във вселената...И ако сте били добри през живота
си, тогава вие отивате на небето...Когато свърши животът ви тук на земята, Бог изпраща ангели долу
за да ви отведат на небето, за да бъдете с него...(И баба е) жива в мен...Най-важното, тя ме научи да
вярвам в себе си...Тя е на безопасно място, със звездите, с Бог и с ангелите...Тя ни наблюдава оттам. ..“
„Искам да знаеш (казва героинята на своята прабаба), че независимо че не си вече тук, твоят дух винаги ще
живее в мен.“ (Бележка на автора: Maria Shriver, What’s Heaven? (New York: St. Martin’s Press,1999) 

Повече или по-малко, това е, в което милиони хора в Западния свят започнаха да вярват, да го приемат
като истина,  и да учат децата си на това. Книгата ми беше изпратена от един приятел,  който работи с
тъгуващи и страдащи деца, който я описва като „една от най-лошите книги за деца“ и каза: „Надявам се, че
вие ще намерите, че тази ужасна книга е полезна в онова, което тя не казва“! Тази книга наистина е важен
пример за този жанр.  Истината, на която ни учи Библията е    мно  г  о, много по-различна   на няколко нива  .
Истината,  на която ни учи Библията е  нещо като шок, когато на хората бъде казано какъв всъщност е
случаят: че в Библията пише много малко за „отиване на небето, когато вие умрете,“ както не пише много и
за постмодерния ад. Средновековните представи за небето и ада, които не са подкрепени от класическата
книга  на  Данте,  за  оказали  огромно  влияние  върху  въображението  на  Западното  християнство.  Много
християни израстват, предполагайки, че когато Новия Завет говори за небето, това се отнася за мястото,
където ще отидат спасените след като умрат. В евангелието на Матей, казаното от Исус в другите евангелия
за „Божието царство“ са тълкувани като отнасящи се за „небесното царство“; тъй като много хора първо са
чели евангелието на Матей и когато намерят, че Исус говори за „влизане в небесното царство,“ те считат, че
техните предположения са потвърдени и мислят, че той наистина говори за отиването на небето, когато
умрем,  което със сигурност  не е имал предвид нито Исус, нито Матей. Много въображаеми картини са
възникнали  около тази погрешна представа и сега се счита, че това е, на което ни учи Библията или в
което вярват християните.  (Бележка на автора: Здравословна поправка е намерена в една серия от книги на  Randy Alcorn, principally Heaven (Carol
Stream, IL: Tyndale House, 2004). Алкорн идва от една традиция, която лесно можеше да изпадне в типичните  баналности на Шрайвър, но неговото проучване на
Библията го отвело до много по-здрава и библейска гледна точка – въпреки че той все още използва думата „небе,“ когато подчертано говори за „новото небе и

новата земя.“)
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Но езикът на небето в Новия Завет  не работи по този начин.  В проповядването на Исус изразът
„Божието царство“  не  се  отнася  постмодерната  представа  за  мястото,  където отиват  умрелите,  нито за
нашето бягство от този свят, отивайки в друг свят  (Коментар:  Ползващият се с  огромно уважение и популярност
английски учен-инвалид Стивън Хокингс, който наскоро умря, настояваше, че ресурсите на нашата земя са изчерпани и хората
спешно трябва да търсят друга планета в космоса, където да се преселят да живеят. И това гледище се подкрепя от Ивон Мъск
и голям брой съвременни учени. За осъществяването на тази идея се отделят огромни средства. Вие виждате, че това е пряк
сблъсък  на  съвременната наука с  Божието учение.  Д.Пр.),  а за идващото Божие суверенно царуване „на земята,
както е на небето.“  (Бележка на автора:  Аз изложих подробно това в  JVG  and  The Challenge of Jesus  (Downers Grove,  IL: InterVarsity  Press,  2000)

Корените  на  погрешното  разбиране  достигат  много  надълбоко,  не  на  последно  място  до  остатъка  от
Платонизма, който инфектирал цяла ивица от християнското мислене  и е измамил хората да мислят,  че
задачата на християните е да обезценяват този сегашен свят и нашите сегашни тела и да считат, че те са
износени или срамни.

По същият начин, картините на небето в книгата Откровение са били много погрешно разбирани.
Чудесното описание на 24-не старейшини, които хвърлят короните си пред трона на Бога и на агнето, край
морето от стъкло, НЕ Е, въпреки един от великите химни на Чарлз Уесли, картина на последния ден, когато
всички  спасени  най-после  са  на  небето,  а  е  картина  на  сегашната  реалност и  представлява  небесното
измерение на нашия сегашен живот.  В Библията небето не е бъдеща съдба, а е другото, скрито измерение
на нашия обикновен живот – ако искате, считайте, че това е Божието измерение. Бог е направил небето и
земята; най-накрая той отново ще преправи и двете, и ще ги съедини заедно завинаги. И когато стигнем до
картината  на  истинския  край  в  Откровение  21-22,  ние  намираме  не  откупени  души,  вървейки  към
безтелесното небе,  а новия Йерусалим,  слизащ долу от небето на земята,  съединявайки двете в  трайна
прегръдка. (Бележка на автора: Увлекателно е да виждаме как, даже когато са изправени пред ясното и недвусмислено учение в Откр. 21 за „ново небе и за
нова земя,“ и за новия Йерусалим слизащ долу от небето, някои автори продължават да наричат всичко това просто „небе“: например,Roland Chia, Hope for the
World: A Christian Vision of the Last Things (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2005), 102, contrasted with his later brief treatment at 129–33.)

Страхувам се, че днес повечето християни никога не мислят за това от една година до следващата. Те
остават доволни с това, което в най-добрият случай е окастрена и изопачена версия на великата библейска
надежда.  Наистина,  популярната  картина е  подсилвана  отново и отново от химни,  молитви,  надгробни
паметници и даже от доста сериозни книги, посветени на теологията и историята. Просто е прието да се
счита,  че  думата  „небе“  е  подходяща  за  изобразяване  на   окончателното  място,  където  ще  бъдем,
окончателният дом и че езикът на възкресението и на новата земя, както и на новото небе, по някакъв начин
трябва да бъде при вмъкнат подходящо в това.(Бележка  на  автора:  Cf.,  for  example,  Peter  Stanford,  Heaven:  A Traveller’s  Guide  to  the
Undiscovered Country (London: HarperCollins, 2003); and even Alister E. McGrath, A Brief History of Heaven (Oxford: Blackwell, 2003). Considerably more thorough and
nuanced, but with several of the same weaknesses, are Colleen McDannell and Bernhard Lang, Heaven: A History, 2nd ed. (New Haven, CT: Yale University Press, 2001), and
Jeffrey Burton Russell, A History of Heaven (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997). Ulrich Simon’s older work, Heaven in the Christian Tradition (London: Rockliff,
1958), does its best to combine traditional visions of heaven with the solidity of the resurrection (“The Bible views Heaven and Earth as one world. If the earth is spatial, so is
Heaven,” 126), but, though pregnant and thoughtful, the book never quite resolves matters in the way the New Testament itself does.)

Аз мисля, че това, което виждаме в днешната църква, е объркана комбинация от няколко неща. Според
някои хора, старата гледна  точка за небето и ада е атакувана. Мнозина днес отказват да вярват изобщо в
съществуването на ада, но ние установихме, че през последния век, когато това отричане се увеличи, че
парадоксално, това доведе до смаляването на влиянието на обещанието за небето, тъй като ако всички хора
вървят по един и същ коловоз, би изглеждало несправедливо да позволим на някои хора да отидат директно
до крайната точка, вместо да продължават дългото постмодерно пътуване. 

Идеята за такова пътуване след смъртта сама по себе си сега е често срещана, въпреки че това не е
изобщо  гарантирано  в  Библията  или  в  ранното  християнско  мислене.  Освен  това  ние  виждаме
реабилитиране в съвременна и хигиенизирана версия старата теория за чистилището: Тъй като при смъртта
си всички ние все още не сме напълно готови да се срещнем с нашия Създател, ние ще се нуждаем (така се
предполага) от един период на пречистване и на израстване към светлината. (Хората, които мислят по този
начин имат склонността да предпочитат този начин, вместо да подчертават очистването или други неудобни
неща. (Бележка на автора: See the remarkable statement of this in David Edwards, After Death? Past Beliefs and Real Possibilities (London: Cassell, 1999),78. For fuller

discussion  of  this  point,  see  chap.  8  below.)  Много хора възприемат универсализма,  в който Бог безкрайно предлага на
неразкаялият се да избере вярата, докато най-накрая всички отстъпват пред ухажването на Божията любов.
(Бележка на автора:  A classic statement of this position is found in John Hick,  Evil and the God of Love  (London: Fontana, 1974).  Някои хора обявяват, че
представата  за  живота  на  небето  като  традиционно илюстрираните  книги  е  непоносимо отегчително  –
представата за седенето на облаци и свиренето на арфи през цялото време и казват, че те или не вярват в
тази представа, или че не искат да отидат там. Други обявяват, доста презрително, че Бог, който просто иска
хората да му се възхищават през цялото време, не е личност, която те биха уважавали. Тези от нас, които
протестират, че православната картина е за жизнен и активен човешки живот, отразяващ Божия образ в
новото небе и новата земя, понякога са обвинявани, че прожектираме нашия енергичен съвременен живот
на екрана на бъдещето. 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЪРКВАНЕТО
Това  многостранно  объркване  се  изявява  в  химните,  които  пеем,  в  начина,  по  който  празнуваме
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християнската година и във вида на погребенията или кремиранията,  които имаме. По няколко думи за
всяко от тези неща ще покаже какво искам да кажа.

Първо,  химните.  Един  бегъл  преглед  на  обичайната  книга  с  химни  разкрива,  че  голяма  част  от
представите за бъдещия живот след смъртта са по-близо до представите на Тенисън  (Коментар:  1809-1892,

английски  поет.  Д.Пр)  или  даже  на  Шели  (Коментар:  1792-1822,  английски  поет,  близък  приятел  на  Байрон.  Д.Пр.),

отколкото на представите на православното християнство:
Докато в океана на твоята любов
ние изгубим себе си в небето над нас.

Тези думи са написани от вярващият Джон Кибел (Коментар: 1792 -1866, английски поет и духовник, на негово

име е кръстен един от колежите в Оксфорд. Д.Пр.), който нито нито за миг не изгубил себе си в християнството, а е
изгубил себе си като капка в океана – Будистка есхатология. (Бележка на автора: John Keble, “Sun of My Soul, Thou Saviour Dear.”) А
какво да кажем за неговият колега от Оксфордското движение, Джон Хенри Нюман  (Коментар:  1801-1890,

английски католически теолог и поет. Д. Пр.), с неговата почти гностична позиция?
Толкова дълго твоята сила ме благославя, сигурно тя
все още ще ме води напред,
над тресавището и блатото, над зъбера и пороя,
докато свърши твоята нощ.
И с утрото се усмихват тези ангелски лица,
които аз от дълго време обичах и за малко ги изгубих.

Дали  Нюман  наистина  е  вярвал,  че  е  имал  предишен  живот  с  ангелите,  независимо дали  преди
зачеването му или в ранното му детство и че той ще се върне там, когато му дойде времето? И въпреки че,
разбира се - идеята за самотното пътуване, вървейки след „добрата светлина“ през тресавища и блата е
мощно и романтична идея – дали наистина той е считал, че сегашния свят и сегашния живот може да бъде
описан просто като „нощ“? (Бележка на автора: J. H. Newman, “Lead, Kindly Light.”) 

А какво да кажем за очебийният платонизъм в химна „Пребивавай с мен,“ който все още е любим в
някои кръгове?

„Разсъмва се небесната утрин и бягат сенките на земната суета.“
Цели  химни  и  църковни  песни  изобразяват  този  процес  на  мислене.  Чрез  един  бърз  преглед  на

книгата  с  химните  видях  десетки  други  примери,  не  всички  обяснявани  чрез  процеса  на  подбор  във
времето, когато господстващата теология е искала да каже този вид неща. 

А какво да кажем за християнският химн „Това се случи чак в полунощ,“ който обявява в последния
си стих, че: 

Защото виж! Дните минават бързо,
предсказани от песните на пророка,
когато, с вечно въртящите се години
идва златната епоха.
Когато мирът ще царува по цялата земя
облечена с древното си великолепие
и целия свят връща песента
която пеят ангелите сега .

Това е любима песен по време на Рождество Христово, но представата, че кръговрата на историята
най-накрая ще се върне до златна епоха не е нито християнска, нито юдейска, а е определено езическа. И
докато все още говорим за песните за Рождество Христово, замислете се за песента „Далече в обора,“ която
се моли: „и ни направи годни за небето, да живеем там с Теб.“ Няма възкресение, няма ново създание, няма
брак между небето и земята.

Някои от  химните  в  харизматичните  традиции правят  неволна  и  лесна  грешка,  която  е  сродна  с
подвеждащите гледни точки за „второто идване“ в които се предполага, че Исус ще се върне, за да отведе
хората си далече от земята, у „дома“ на небето. Точно това обявява в последния си стих чудесният химн
„Колко велик си Ти“: „Когато дойде Исус, с вик на бурно одобрение и ме отведе у дома, каква радост ще
изпълни сърцето ми.“ (В предвкусване на нашия последващ довод) втората част от горния стих е може би
по-добре  да  бъде  четен така:   „и  изцели  този  свят,  каква  радост  ще  изпълни сърцето ми.“  Всъщност,
оригиналният шведски текст на химна не говори за идването на Христос, за да ме отведе у дома; това е
добавка, направена от преводача.  В оригиналният текст се говори за падането на воалите на времето, за
промяната на вярата, която се превръща в ясно виждане и за звънът на камбаните на вечността, които ни
призовават да отидем в нашата Съботна почивка и всичко това е много по-препоръчително. (Бележка на автора: Аз
съм благодарен на преподобният Питър Тайреус, който ми посочи тази разлика между текста на оригиналния шведски химн и неговия английски превод.)

Разбира  се,  някои химни се  противопоставят на  тази  тенденция.  „Златният  Йерусалим“ привлича
вниманието към решителните последни глави на Откровение. Няколко химни говорят за „събуждане чрез
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последния страшен вик“ или за „славно възкресяване в последния ден.“ Един велик химн говори за Бог,
който изработва своето намерение, с цел „земята да бъде изпълнена с Божията слава така, както водите
покриват  морето.“  Но  високо  над  тях  се  извисява  великият  химн  „Денят  на  Вси  Светии,“  чиято
последователност на мисленето улавя абсолютно вярно подчертаното в Новия Завет. След като приветства
живота на светиите в първите стихове, нашето общение с тях в четвъртия стих и че те подсилват нас – в
петия стих, а шестия стих говори за нашето присъединяване към тях в нашето сегашно местопребиваване,
което не е окончателното място за почивка, а е междинно място за почивка, радост и освежаване, едно от
имената на което е раят:

Златиста вечер сияе на запад
скоро, скоро, верните войни идват в тяхната почивка
Сладко е спокойствието на благословения рай.
Алелуя, Алелуя!
Чак след това се случва възкресението:
Но виж! Изгрява още по-славен ден;
Светиите победоносно възкръсват в бляскав боен ред;
Царят на славата преминава по Своя път.
Алелуя, Алелуя!

Което довежда по победния финален стих – пристигането най-накрая на новия Йерусалим. (Бележка на
автора: This point seems to be missed by Stephen Smalley, Hope for Ever: The Christian View of Life and Death (Milton Keynes, UK: Paternoster, 2005), 79, who treats the “rest”
and the “calm” as part of an undifferentiated final heavenly state. This is consonant with his view that a “spiritual resurrection” awaits us after death (17, 78); cf. 65: resurrection will
be “spiritual and relational, rather than physical.”)

Ако  нашите  химни  разкриват  объркването,  което  сами  си  причинихме,  начинът  по  който  много
църкви от основното течение на християнството спазват християнската година  показва много от същото
нещо.  Писал съм навсякъде  за  пълното объркване,  което през  последните  години позволи двудневното
празнуване,  ако  можете  да  го  наречете  така,  на  „Вси  Светии“  и  “Възпоменанието  на  всички  умрели,“
предшествано от още по-объркващото Хелоуин. (Коментар: В Западна Европа на 31.10 вечерта се празнува „Хелоуин,“

на 1.11 се празнува „Вси светии“или на 2.11 – от различните деноминации. Д.Пр.)
И  още  нещо,  самото  Рождество  Христово  сега  надминава  Великден  в  популярната  култура  като

истински  център  на  празнуването  на  Християнската  година  –  един  ход,  който  напълно  преобръща
приоритетите,  подчертани в Новия Завет.  Понякога ние се опитваме в химни, молитви и проповеди, да
изградим цяла теология за Рождество Христово, но всъщност  такова нещо не може да бъде поддържано.
После спазваме Великите пости, Страстната седмица и Разпети петък толкова старателно, че едва ли ни е
останала някаква енергия за Великден, освен за първата вечер и следващия ден.  Обаче центърът трябва да е
Великден. Премахнете това и тогава буквално не остава нищо друго.

Същите обърквания са очевидни и в  начините,  по които извършваме погребенията.  Многобройни
нови правила за извършване на погребенията бяха написани и публикувани през последните години, често
пъти след продължителни обсъждания.  Но преди да стигнем до тях,  няколко думи за  влиянието,  което
теологията, към която се придържат мнозина от тези хора, които избират кремирането, а не погребението.
Съображенията за хигиената и прекомерно многото погребани хора в гробищата накараха в края на миналия
век реформаторите да предложат кремирането, на което, както не всички Западни християни знаят, все още
силно се противопоставя Източното православие (въпреки недостига да земя за гробища, поне в Гърция),
както и православните юдеи и мюсюлманите. Но в същината си, кремирането принадлежи на индусите и на
Будистката теология,  но на по-ниско и популярно ниво, както вече видяхме, това е посоката, към която
бързо се движи нашата култура. Когато хората молят пепелта от изгореното им тяло да бъде разпръснато на
някой любим хълм или във водата на любима река,  или по крайбрежието на океана,  ние можем да се
отнесем  със  съчувствие  (въпреки  че  вероятно  няма  да  откажем  да  посетим  заедно  с  опечалените
конкретното място, където е направен този ритуал). Но подразбиращото внушение за желанието просто да
бъде върнат обратно в сътворения свят, без никакво потвърждение за бъдещ живот в ново тяло,  е бягство
пред лицето на класическата християнска теология.

Разбира се, аз не казвам, че кремирането е ерес. Аз ще говоря, когато му дойде времето, за връзката на
кремирането с възкресеното тяло.  Просто обръщам внимание,  че огромното отклонение в посоката към
кремирането през миналия век, най-малкото е част от някои обърквания, както в църквата, така и в света,
които  ние  наблюдавахме.  Освен  това,    между  другото   отбелязвам,  че  извършването  на  погребалната  
церемония в сграда, която не се използва за нищо друго, е много по-различно събитие от извършването на
погребалната церемония – независимо от това дали след това тялото ще бъде кремирано или погребано –   в  
сграда, която се използва ежедневно и ежеседмично за молитва, за Господната Трапеза, за празнувания, за
кръщения и сватби и за целия богослужебен живот в църквата. Или, да погледнем към това от друг ъгъл,
има нещо чудесно и трудно разбираемо във влизането в църквата,  след като сме минали през двора на
църквата, където са погребани онези, които са се покланяли пред Бога там  през миналите векове. Но всичко
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това също е друга история.
Когато говорим за самите погребения, объркването на другите места се вижда отразено и в тях доста

вярно (ако това е правилната дума). Толкова много неща се вършат в различните църкви, че аз мога само да
коментирам избирателно и във връзка с моята собствена църква (Английската църква). Кратки проверки и
на други места показват, че тя не е нетипична. Самото възкресение не е изчезнало изцяло, но отново и
отново  то  е  избутано  някъде  накрая  и  подразбиращата  се  история,  разказана  в  службата  за  наскоро
починалите не е (както щеше да бъде в съответствие Новия Завет), че те сега почиват в мир, очаквайки
окончателното обновление на всички неща, а се разказва за тяхното пътуване, което ще свърши в „Божието
царство.“ Човек би могъл да го каже така: ако някои хора дойдат на тези погребални служби, без да имат
никаква представа за класическото юдейски или християнско учение за тази тема, погребалните служби
биха направили малко,  за да ги информират за истината на това учение и ще направят много, за да ги
отведат в погрешна посока или затвърди тяхното съществуващо объркано състояние. Надавам се тези, които
възприемат сериозно разсъжденията в тази книга, ще изследват съществуващата практика на църквата, от
нейните официални литургии до всички неофициални неща, които са свързани с тях и ще се опитат да
открият нови начини на изразяване, на въплъщаване и това учение в Новия Завет, което наистина поучава, а
не объркани, полу-разбираеми или смътни теории и мнения, които срещаме в първите две глави на тази
книга.  Честно  казано,  това,  което  имаме  в  момента,  не  е  онова  което  старите  литургии  са  наричали
„сигурната и несъмнена надежда за възкресението на мъртвите,“ а някакъв неясен и мъгляв оптимизъм, че
по някакъв начин нещата нещата могат да проработят.

Когато разсъжденията в тази книга се оформят, ще стане ясно, че ние не можем просто да гледаме на
това като на проблем, за който ние просто свиваме рамене и казваме: „Да, има различни мнения за тези
теми.“ Това, което казваме за смъртта и възкресението придава форма и цвят на всичко останало. Ако не сме
внимателни, ние ще предложим просто „надежда,“ която вече не е изненада, вече не е способна на променя
живота  на  отделните  християни  и  на  църквите  в  настоящето,  не  може  вече  да  бъде  създавана  чрез
възкресението на самия Исус и не може да гледа напред към обещаните нова небе и нова земя.

Химните, християнската година и погребалните церемонии ни казват една и съща история. Може би
също толкова важна е и по-висшата теология и по-обширната гледна точка за света, които да придружават
съвременното объркване.

ПО-ШИРОКИТЕ ПОДРАЗБИРАНИЯ НА ОБЪРКВАНЕТО
Каква  роля  играе  вярването в  живота  отвъд смъртта  в  рамките  на  по-големите  неща,  с  които се

срещаме в християнския живот и в християнското мислене?
Прочуто  е  изказването  на  Карл  Маркс,  че  религията  е  опиумът  на  хората.  Той  предполагал,  че

деспотичните владетели ще използват обещанието за радостен бъдещ живот, за да се опитат да не позволят
на хората  да се  бунтуват.  И наистина,  често пъти се случвало точно това.  Но моето впечатление е,  че
религията е „опиум,“ когато самата религия включва платоническото подценяване на телата и на създадения
ред във света, считайки, че те са „лъжовни сенки“ на земята, които ние с радост изоставяме зад себе си по
време на смъртта. Защо да се опитваме да подобряваме сегашния затвор, ако скоро ще излезем от него?
Защо  да  смазваме  колелцата  на  машината,  която  скоро  ще  бъде  хвърлена  урвата?  Ето,  това  е  ефекта,
създаван и до днес от някои вярващи християни, които искрено вярват, че „спасението“ няма нищо общо с
начинът, по който е подреден днешния свят.  (Коментар:  Това не е ли критика, срещу мнението на някои християни,
които не искат изобщо да се занимават с политиката? Та нали точно политиката се занимава с начина, по който е организиран и
подреден  сегашния  ни  живот.  Ако християните  съзнателно пренебрегват политиката,  тогава  ние  съзнателно  оставяме  на
невярващите те да подреждат живота ни. Нали Господ иска да демонстрираме различността си от заобикалящия ни свят чрез
коренно различния си начин на живот, който трябва да е видим и привлекателен за другите хора? А това става с активна
гражданска позиция в търсене на истината. Д.Пр.) 

За  сравнение,  често  пъти  е  било  наблюдавано,  че  здравото  юдейско  и  християнско  учение  за
възкресението, като част от Божието ново творение, придава повече стойност, а не по-малко, на настоящия
свят  и  на  сегашните  ни  тела.  Това,  което  дава  както  класическия  юдеизъм,  така  и  класическото
християнство,  е  усещането  на  приемственост  и  на  непрекъснатост  между  сегашния  свят  (и  сегашната
държава) и бъдещето, каквото и да е то, вследствие на което, това, което ние правим в сегашния свят става
извънредно важно. Павел говори за бъдещото възкресение като главен мотив,  за да се отнасяме правилно
към телата си сега (1Кор.6:14-20),  не като основание да седим пасивно и да чакаме всичко някак си да се
случи, а да работим упорито в настоящето, знаейки, че нищо от това, което е направено в Господа и в силата
на Духа в настоящето, няма да бъде пропиляно в Божието бъдеще (1Кор.15:58). Ние ще говорим пак за това.

Класическото  християнско  учение  всъщност  е  много  по-мощно  и  революционно  от  учението  на
Платон. Тъкмо хората, които са вярвали силно във възкресението, а не хората, които са правели компромиси
и започнали да вярват някакво спиритическо оцеляване,  са се противопоставили на Цезаря през първите
векове от новата ера. Набожност,  която счита,  че смъртта е моментът „в който най-после си отиваме у
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дома,“ че това е времето,  когато „ние сме призовани да отидем при Божият вечен мир,“ няма никакъв
конфликт с безотговорният, деспотичен и могъщ тиран, който иска да прекрои света по такъв начин, че да
подхожда на техния собствен край. За разлика от този вид набожност,   вярващите във възкресението винаги  
са живели със силна вяра в  Божията справедливост и се вярвали,  че Бог е добрият създател .  Тези две
вярвания-близнаци не са довели до появата на кротко съгласие с несправедливостта в света,  а до силна
решимост да й се противопоставяме. Английските евангелисти престанали да вярват в неотложната заповед
за подобряване на обществото (нещо, за което се е борил Уилбърфорс,  водачът на забраната на робството в
края  на  18-я  и  в  началото  на  19-я  век)  и  освен  това  се  отказали  да  вярват силно  и  непреклонно  във
възкресението и  вместо това  започнали да  вярват  в  безтелесният  живот на  спасените  души на  небето.
Нужно е по-продължително проучване от настоящето, за да видим дали същата промяна се е случила по
същото време и в САЩ и на други места, но аз не бих се изненадал, ако установя, че това е станало така.
Ние ще се върнем към тази важна тема в края на тази книга.

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ
Надявам се, че краткото изследване в първите две глави е достатъчно за да придаде поне аромат на

объркващата  картина,  с  която се  срещаме навсякъде,  както в  света,  така  и  в  църквата.  Сега  трябва  да
направим списък на ключовите въпроси,  с  които се занимава цялата книга и да погледнем напред към
обсъжданията и наистина към решенията, които аз ще предложа в следващите глави.

Първите два въпроса са приети като необходимо условие във всяко отношение, без да е посвещавана
специална  глава  за  тяхното  разглеждане.  Първо,  как  знаем  за  всичко  това?  Моята  собствена  църква,
Английската църква,  която е част от Англиканската църква, обявява, че признава, че нейното учение се
основава върху Библията, традицията и разума, взети заедно в тяхната правилна смес. (Бележка на автора: See my book

The Last Word: Scripture and Authority of God — Getting Beyond the Bible Wars (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006).) Предполагам, че голяма част от
от сегашната ни гледна точка за смъртта и за живота след нея не идва от което и да е от тези три неща, а от
импулсите в културата,  които създадоха,  в най-добрия случай,  полу-християнски неформални традиции,
които сега трябва да бъдат преразгледани отново в ясната светлина на Библията. Всъщност, Библията ни учи
за неща за бъдещия живот, за които повечето християни и почти всички не-християни, никога не са чували.
Разбира  се,  доказателството  на  парапсихологията  и  подобните  на  него  изследвания,  и  така  наречените
„близо до смъртта преживявания“ не са маловажни, но такова доказателство доста лесно може да бъде
смесено с натрупаната човешка мъдрост. Тук ние се занимаваме с отиването отвъд това и изследваме често
забравяните богатства на самата християнска традиция, в сърцевината на която е Библията.

Второ, дали ние имаме безсмъртни души и ако имаме, какви са те? Отново, много християни и по-
долното ниво на християнската традиция считат, че ние наистина имаме душа, която се нуждае от спасение
и че душата, ако е спасена, ще бъде тази част от нас, която отива на небето, когато ние умираме. Всичко
това, обаче, намира минимална подкрепа в Новия Завет, включително в учението на Исус, където думата
„душа,“ въпреки че се среща рядко, отразява, когато наистина се среща, подразбиращите се юдейски или
арамейски думи, отнасящи се не до лишено от тяло вечност, скрита във външна черупка на налично тяло, а
до  това,  което  ние  бихме  нарекли  цялостна  личност  или  индивидуалност,  считана  че  се  намира  в
присъствието  на  Бога.  А  относно  безсмъртието,  1Тим.6:16  казва,  че  само  самият  Бог  е  безсмъртен,  а
2Тим.1:10  казва,  че  безсмъртието  идва  наяве,  и  следователно  се  предполага,  че  е  единствено  на
разположение    единствено  чрез  евангелието  .  Казано по друг  начин,  идеята,  че  всеки  човек  притежава
безсмъртна душа, която е „реалната“ част от него,   намира малка подкрепа в Библията  .

Трето,  началната  точка  на  християнското  мислене  по  тази  тема  задължително  трябва  да  е
възкресението на самият Исус. Но за да разберем възкресението на Исус и какво е означавало то за първите
ученици, и защо те са извлекли от това възкресение заключенията, до които са стигнали, ние задължително
трябва да погледнем към нещата в живота след смъртта в света на самият Исус, светът юдеизма през първия
век с неговите корени в Стария Завет и в неговия контекст на Гърция и Рим. Поради това, в третата глава
ние ще изследваме какво е вярвал древния свят за живота след смъртта и радикалната и революционна
природа на юдейското вярване във възкресението, което процъфтявало по времето на Исус; а четвъртата
глава ще попита, в този контекст, какво можем да кажем за възкресението на самият Исус?

Това ще ни придвижи напред до втората и централа част на книгата, в която аз ще попитам, каква
тогава е основната християнска надежда за целия свят и за нас самите? Това се подразделя на три отделни
теми, всяка от които има своите подразделения:  Какво можем да кажем за  бъдещето на целия космос?
Второ,  Какво  наистина  имаме  предвид,  когато  говорим,  че  Исус  „идва  отново  за  да  съди  живите  и
мъртвите“? И трето, какво казваме, и в какво трябва да вярваме, относно „възкресението на тялото и вечния
живот“?  Със всичко това върви и друг въпрос, но аз вярвам, че той е толкова важен, че аз го превърнах в
една малка отделна книга. (Бележка на автора: Wright, For All the Saints?) 

Къде са сега умрелите, особено, умрелите християни? Какво можем да кажем за тях сега? Трябва ли
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да се молим за тях или даже на тях? Позволен ли е какъвто и да е контакт с тях? Какво е “общението на
светиите“? И не на последно място, как християните тъгуват правилно? В тази книга аз обобщавам тези
теми в една единствена глава, заедно с  една част, посветена на перспективата на окончателната загуба.

После, в третата, последната  част на книгата, ние ще се върнем обратно от миналото (част 1) и от
бъдещето (част 2) в настоящето и ще попитаме как можем правилно да празнуваме и да живеем чрез тази
много специална надежда в нашето сегашно време и култура? Например, какво ще означава това за мисията
на църквата и за нейната работа в света? Как може да изглежда „надеждата,“ не като крайно и далечно
бъдеще, а сега, в настоящето? Какви изненади можем да очакваме?

Следователно, цялата книга се опитва да разсъждава за самата Господна молитва, в която се казва: „Да
дойте твоето царство както на небето, така и на земята.“ Това остава една от най-мощните и революционни
изречения, които ние някога можем да кажем. Според мен, на тази молитвата е било отговорено по мощен
начин на първият Великден и накрая ще бъде отговорено изцяло, когато небето и земята се съединят в
новия Йерусалим. Великден е бил, когато Надеждата в личност изненадала целия свят, чрез идването от
бъдещето в настоящето. Окончателната бъдеща надежда остава изненада, отчасти защото ние не знаем кога
то ще дойде и отчасти защото сега ние имаме само въображения и метафори за това, което ни оставя да се
гадаем все още, че реалността ще бъде много по-велика и по-изненадваща. А надеждата до тогава - нещата,
които се случват в настоящето, до осъществяването на Великден и очакването на последния ден – са винаги
изненадващи, защото, оставени сами на себе си, ние изпадаме в един вид тайно споразумение с ентропията,
съгласявайки се с общото вярване, че нещата могат да се влошават, но ние не можем да направим нищо за
да предотвратим това. И така правим грешка. Нашата надежда в настоящето – за което тази книга, ако Бог
поиска, може да формира част от тази надежда – е да живеем като възкресени хора в промеждутъка между
Великден и последния ден, с нашия християнски живот, общо и индивидуално, както в богослужението,
така и в мисията, като белег на първото и предвкусване на второто.

Глава  3

Ранната християнска надежда и нейната  историческа среда

ВЪВЕДЕНИЕ
В петък, 5.10.1946 в 18:30, в голямата зала в Кралския колеж в Кеймбридж, двама от най-великите

философи на 20-я век застанаха един срещу друг за пръв и последен път. Това не беше щастливо събитие.
След края на срещата, когато присъстващите сравняваха записките си, те не можаха да стигнат до съгласие
за това, какво всъщност се беше случило.  Двамата философи бяха Людвиг Витгенщайн (Коментар: 1889-1951
– австриец-англичанин, наследник на едно от най-богатите семейства в Европа, отказал се от наследството си в ползата на
братята и сестри си. Трима от братята му се самоубили. Изключителен гении, преподавател в Кеймбридж, ръководител на
докторската му дисертация е  бил Бертран Ръсел,  считан е за най-великия философ на 20-я век.  Работил е в областите на
логиката, философията на математиката, философията на разума и философията на езика. Хомосексуалист. Д.Пр .) и Карл
Попър (Коментар: 1902-1994, австриец-англичанин, един от най-влиятелните философи на 20-я век – философия на науката.

Д.Пр.)  Витгенщайн  вече  имал  утвърдена  брилянтна  репутация;  мнозина  се  намирали  под  влиянието  на
неговите  революционни  идеи.  Той  бил  Председател  на  Клуба  за  науката  за  морала  в  Кеймбридж  (в
Кеймбридж  „науката  за  морала“  означавала  „философия.“)  Въпреки  това,  много  други  философи,
включително и Попър, гледали с недоверие към него. Точно по това време Попър започвал да си създава
репутация,  защото  наскоро  била  публикувана,  преведена  на  английски,  неговата  най-добра  книга,
„Отвореното общество и неговите врагове.“ (Бележка на автора:  K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies, rev. ed. (Princeton, NJ:

Princeton University Press, 1971).) И двамата мъже били родени и израсли в семейства на асимилирани евреи във Виена
преди Първата световна война: Витгенщайн в богато семейство, което можело да си позволи да има каквото
си поиска на този свят, а Попър – в не толкова богато, но също заможно семейство. Попър мечтаел да има
шанса да изобличи глупостта и безразсъдството в идеите на Витгенщайн, и сега получил този шанс. Той
дошъл в Кеймбридж да изнесе лекция, в която щял да атакува мисленето на великия философ. Вечерта се
случила  студена,  камината  в  залата  била  запалена  и  Витгенщайн  седял  близо  до  нея.  Мнозина  от
присъстващите били или щели да станат, известни имена във философията: Бертран Ръсел, Питър Гийч,
Стивън Тулмин, Ричард Брайтуайт. Други от присъстващите били от други професии, например, юристи.
Мнозина от тях все още са живи и добре си спомнят това събитие. Или поне така казват.

Попър не знаел,  че Витгенщайн нямал навика да слуша внимателно лекциите през цялото време,
както и че той често имал навика да напуска събранията,  далече преди те да са свършили. Скоро след
началото на срещата същата вечер – и това е мястото, където разказите за нея започват да се  разделят –
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Витгенщайн прекъснал Попър и двамата започнали кратък и настървен спор. В един момент Витгенщайн
грабнал ръжена от камината и го размахал. Скоро след това той напуснал залата и не се върнал. 

В рамките на кратко време по цял свят се разнесли различни слухове. Попър получил писмо от Нова
Зеландия, с което го питали дали е вярно, че Витгенщайн го е заплашвал с нажежен до червено ръжен. От
тогава до сега присъстващите велики умове не могат да стигнат до съгласие какво всъщност се е случило.
Някои  казват,  че  ръжена  е  бил  нажежен  до  червено,  други  казват,  че  е  бил  студен.  Някои  казват,  че
Витгенщайн го е размахвал, за да подчертае важността на това, което казвал (което не било необичайно);
други, включително и Попър, казват, че той изглежда е заплашвал с жезъла своя опонент. (Коментар: Забавно

съвпадение е,  че  английската дума,  означаваща ръжен,  е poker. Д.Пр.) Някои казват,  че Витгенщайн напуснал след
яростен спор с Ръсел и че след това заплашил Попър с жезъла, като един пример за очевидния морален
принцип:  „Не  заплашвай  с  жезъл  гостуващия  говорител.“  Други,  включително  и  Попър  казват,  че
Витгенщайн напуснал залата, когато Попър директно му казал това в лицето. Някои казват, че Витгенщайн
затръшнал вратата, а други казват, че той излязъл спокойно. Това е вълнуваща история, която наскоро беше
описана в една авантюристична книга.  (Бележка на автора: David Edmonds and John Eidinow,  Wittgenstein’s  Poker: The Story of a Ten-Minute

Argument Between Two Great Philosophers  (London: Faber & Faber, 2001).)  Основният извод, до който стига книгата е, че Витгенщайн
вероятно е излязъл от  залата,  преди Попър да му каже да не го заплашва с ръжена. Може би паметта на
Покер го е подвела; той рискувал много със своето нападение, както лично, така и професионално, така че
отчаяно му се искало да разкаже историята като история за своята прочута победа над Витгенщайн. Което
Попър и направил скоро след това; и не след дълго той повярвал в своето описание.  (Коментар: Освен това,
азбучно правило във военното сражения е, че победителят остава на бойното поле, а победеният отстъпва, ако все още е в
състояние да направи това. Д.Пр.)  Разказите на всички присъстващи се различават в точните подробности. Но
никой не се съмнява, че тази среща се е състояла. Никой не се съмнява, че Витгенщайн и Попър са били
двамата  основни  съперници,  а  Бертран  Ръсел  е  играл  ролята  на  главен  съдия.  Никой  не  отрича,  че
Витгенщайн поне е размахал ръжена и после доста внезапно излязъл от залата.

Започнах с тази история поради една очевидна причина. Обичайно е юристите и свидетелите да се
разминават в казаното от тях,  но това не означава,  че нищо не се случило. Още по-забележително е, че
разминаването се случва, когато всички свидетели са изключително ерудирани и професионално загрижени
за познанието и за истината. Но истината е, че това разминаване е нещо нормално.  (Коментар:  Даже у нас
пълното съгласуване между думите на свидетелите в съда се нарича с името „кошаревски свидетели“ и е доказателство, че те
предварително са се споразумели какво да кажат пред съда. Което си е лъжесвидетелстване. Д.Пр.)

И християнското евангелие твърди, като централен факт, без който нямаше изобщо да има евангелие,
че нещо се е случило, може би 50 години преди нашите най-подробни описания на това, заради което тези
описания не съвпадат точно. Някои хора казват, че това несъвпадение хвърля сянка на съмнение за това,
дали  изобщо се  е  случило  нещо в  денят  на  този  пръв  Великден.  В  четирите  евангелия,  в  Деяния  на
апостолите и в  писмата на Павел ние имаме еквивалента на различаващите се  описания на случката с
ръжена на Витгенщайн и сега моят въпрос е ясен: Какъв вид събитие е било то? Колко празен е бил гробът
на Великден сутринта?

С това се гмурваме направо в средата на един от споровете, който е тревожил Западната църква в
продължение  на  повече  от  един век.  Уилям Темпъл (1881-1944),  който по-късно става  Архиепископ на
Кънтърбъри,  не бил ръкоположен, докато не се съгласил, че    наистина   вярва в телесното възкресение на  
Исус.  Ръкоположените  свещеници  след  него,  включително  много  епископи,  не  вярвали  в  телесното
възкресение на Исус и Дейвид Дженкинс (Коментар: 1925-2016, английски свещеник и теолог, бил е Епископ на Дъръм

1984-1994.Д.Пр.) разпали прочутата буря от противоречия със своите бележки за празния гроб, за костите на
Исус и за фокусническите трикове – това са негови думи, което прилича да яростния спор между Попър и
Витгенщайн – който имаше интересна последваща кариера в устната и писмената традиция. В какво трябва
да вярваме ние за възкресението на Исус и защо?

Този въпрос беше объркан и смесен с няколко други въпроси, които са свързани, но са различни и
сега често  пъти е трудно да очистим умовете на хората достатъчно, за да се концентрират върху истинските
теми. Темата не е дали Библията казва истината или не. Темата не е дали са се случили чудеса или не.
Темата не е дали ние вярваме в нещо, наричано свръхестествено или не. Темата не е дали сега Исус е жив и
ние можем да го опознаем за себе си.  Ако се отнасяме към въпроса за Великден просто като начин за
проверка в което и да е от тези обсъждания, ние изпускаме най-важното – целта и смисъла.

Нито пък можем да кажем,  въпреки че много хора са  се  опитвали,  че понеже знаем законите на
природата, нещо, което хората през 1-я век не са знаели, сега ние знаем, че Исус не може да бъде възкресен
от смъртта. Както вече съм показал на много места в големи подробности, хората от древният свят – с
изключение на юдеите – са вярвали убедено, че мъртвите хора не оживяват отново; а юдеите не са вярвали,
че някой е възкръснал или че някои хора ще възкръснат по същия начин самостоятелно и преди общото
възкресение. (Бележка на автора: For all this, and much besides, see RSG. The speculation by Herod Antipas that Jesus might be John the Baptist risen from the dead
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(Mark 6:16) is an exception that proves the rule.) Но даже когато изчистим тези тези погрешни разбирания, остават дълбоките
въпроси. 

Какво  точно  е  било  това,  в  което  са  вярвали  ранните  християни?  Защо  са  използвали  езика  на
възкресението,  за  да  изразят  това  вярване?  Възможно  ли  е  да  яхнем  историческият  случай  „за“  или
„против“ празния гроб и за телесното възкресение, или това винаги ще бъде „или го приемаш – или го
изоставяш“? Доколко далече може да ни отведе историята, каква е ролята на вярата и как тези две неща
работят заедно? Въпросът не е само „какво знаем,“ но и „как знаем“ и на това място цялото ни познание е
призовано да отговори на въпроса. 

Едмондс и Еидинау извършили своето изследване на спора между Попър и Витгенщайн, използвайки
два ръководни метода.

Първо, те разпитали свидетелите за се уверят какво действително е тяхното свидетелство. Второ, те
най-старателно  възстановили  обстановката,  в  която  се  е  провела  срещата,  в  контекста  на  живота  и
житейските планове на двамата главни герои. После изработили заключенията си в рамките на свързаното
историческо описание, без да твърдят, че това е абсолютната истина, а че това е най-вероятният начин за
съвместяване на различните твърдения.

Ние трябва да направим нещо подобно, когато гледаме празния гроб и събитието, което се е случило
на самия Великден. Очевидците – ако те са били това, което са – са добре познати. Те са пред нас в Новия
Завет.  Можем да възстановим доста точно тогавашната обстановка в рамките на юдейските вярвания и
очаквания, и на публичната кариера на самия Исус, и вярванията, и надеждите на неговите последователи.
Но има и един трети елемент, подобен на който е липсвал в спора през 1946 в Кеймбридж. Философск ите
теми, които обсъждали и горещината, която била създадена, били в тяхното време и после отминали. Попър
все  повече  излиза от мода;  по-бляскавото наследство на  Витгенщайн е  дълбоко неясно и двусмислено.
Разглеждайки последвалата философия, ние не можем да кажем, дали някой от двамата е победил в спора в
онази вечер. Даже ако постижението на единия или на другия от тях сега да изглежда по-голямо, това може
да няма нищо общо с 10-минутния разгорещен спор в Кеймбридж. Но с Великден положението е различно.
Това, което се е случило тогава, каквото и да е било то, е създало нещо напълно ново: нещо, което израсло и
се  развило  по  особени  начини,  но  винаги  свързани  с  този  момент  като  тяхна  начална  точка.  Тогава,
основната част от нашето търсене трябва да бъде да гледаме в появяващото се християнско движение и да
питаме: Кой причини това? Даже когато очевидците се разминават в детайла, нещо трябва да се е случило.

Тъй като съм писал обширно за това и на друго място, сега можем да отидем директно в сърцевината
на темата. В тази глава ще покажа какви са били ранните християнски вярвания на картата на древните
вярвания, както на езичниците, така и на юдеите. Изненадващите резултати от това ще ни върнат обратно в
следващата глава, при описанията на случилото се на Великден в Новия завет, за да изследваме отново
техния характер и произход, и да разсъждаваме над мненията, които са достъпни за историците.

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ЖИВОТА СЛЕД СМЪРТТА В ДРЕВНОТО ЕЗИЧЕСТВО И В ЮДЕИЗМА
Като начало нека да попитаме, в древността какво е било вярването за живота след смъртта? Тук ще

обобщя събраните доказателства, които съм описал подробно другаде.
В древния езически свят пътят към подземното царство е бил само един. Смъртта е била всемогъща;

на първо място никой не можел да я избегне, нито да я победи, когато тя дойдела. Всеки знаел, че всъщност
няма никакъв отговор на смъртта. Поради това, древният езически свят бил разделен, най-общо казано, на
две части: едните - подобно на сенките на Омир - искали да имат ново тяло, но знаели, че никога няма да го
имат  и другите  –  подобно на  философите  от  групата  на  Платон –  които не  искали ново тяло,  защото
безтелесната душа била много по-добре. Вътре в този свят, думата възкресение в нейния гръцки, латински
или друг еквивалент никога не била използвана  ,   за да означава живот след смъртта  . 

Думата  възкресение е била използвана за да обозначи нов телесен живот,  какъвто и вид да е бил
живота след смъртта. Когато древните хора говорели за възкресение, независимо дали искали да отрекат
съществуването на такъв живот (всички езичници правели това) или за да потвърдят, че има такъв вид
живот (както правели някои юдеи), те имали предвид едно дву-етапно описание, в което възкресението,
означаващо  нов  телесен  живот,  било  предшествано  от  промеждутъчен  период  на  телесна  смърт.
Следователно,  възкресението не е било драматичен или ярък начин на говорене за състоянието, в което
хората изпадали веднага след смъртта. То обозначавало нещо, което може да се случи (въпреки че почти
всички мислели, че то няма да се случи) някога след смъртта.  Това значение на думата възкресение е било
постоянно и непроменливо през периода на целия древен свят, до създаването на новата теория на след-
християнския гностицизъм през 2-я век. Повечето от древните хора вярвали в живота след смъртта; някои
от тях създали сложни и очарователни вярвания за този живот, до които ние само се докосваме; но извън
юдеизма и християнството (и вероятно зоро-астризма,  въпреки че датирането на това е противоречиво),
древните езичници не са вярвали във възкресението.
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По съдържанието си, думата възкресение се отнася специално за нещо, което се е случило на тялото;
следователно тя ще означава същото в последващите разисквания относно  начина, чрез който Бог прави
това – независимо дали ще започне със съществуващите кости или ще направи нови, или каквото и да е.
Човек би трябвало да разсъждава по този начин, само ако е пределно ясно, че накрая вие ще стигнете до
нещо, което е осезаемо и физическо. Всички знаят за духове, привидения, призраци, халюцинации и т.н.
Повечето хора в древния свят са вярвали, че такива неща съществуват. Хората са били доста наясно, че тези
неща  са  извън  смисъла  на  думата  възкресение.  Според  сведенията,  Ирод  е  мислел,  че  Исус  може  би
всъщност да е Йоан Кръстител, възкръснал от смъртта, но Ирод не е мислел, че Исус е дух. (Бележка на автора:

Mark 6:14–16 and parallels.) Възкресението означава възкръсване с тяло. Ние не можем да подчертаваме това  твърде
силно,  най-малкото  защото  много  съвременни  автори  продължават  заблуждаващо,  да  използват  думата
възкресение като фактически синоним на пр  е  дставата за живота след смъртта в популярния му смисъл  .

Преди  да  разгледаме  юдейския  материал,  от  всичко  това  следва  едно  важно  заключение.  Когато
ранните християни казвали,  че Исус е възкръснал от смъртта,  те  знаели,  че казват,  че    на     него   му се  е  
случило нещо, което не се е случвало на никой друг и че никой не е очаквал, че това ще се случи . Те не
говорели, че душата на Исус е отишла в небесното блаженство. Нито пък казвали объркано, че сега Исус е
станал бог. Самите думи просто не означават това; за ранните юдеи или езичници не е имало подразбираща
се връзка между възкресението и превръщането в бог. Въпреки, че древните римляни обявявали, че наскоро
умрелия  император  е  отишъл  на  небето  и  е  станал  бог,  никой  не  е  фантазирал  да  казва,  че  умрелият
император е възкръснал след смъртта. Изключението доказва правилото: тези, които вярвали, че Нерон се е
върнал отново жив (можем да предположим, че това е била група, подобно на онези наши съвременници,
които считаха, че Елвис Пресли отново е оживял, въпреки че всички знаеха къде е неговия гроб и много
хора са ходили да видят този гроб) изобщо не са си мислели, че сега той е бил на небето.

А какъв е бил древния юдейски свят? Някои юдеи са били съгласни с онези езичници, които отричали
всякакъв  вид бъдещ живот след  смъртта,  особено  живот  с  тяло.  Садукеите  били известни с  тази  своя
позиция.  Други  се  съгласявали  с  тези  езичници,  които  си  представяли  задгробния  живот  като  славно
безтелесно бъдеще на душата. Очевиден пример за такова мислене е философът Филон Александрийски.
Но повечето юдеи от онова време вярвали в окончателното възкресение – иначе казано, че Бог ще се грижи
за душата след смъртта,  докато,  в последния ден,  Бог ще даде на хората нови тела,  когато той съди и
направи отново целия свят. Това си е мислела Марта, че Исус имал предвид, когато той разговарял с нея
край гроба на Лазар: „Знам, че той ще възкръсне отново във възкресението в последния ден“ (Йоан 11:24 -
мой превод). Това е смисълът на думата възкресение. (Бележка на автора: On this whole area, see the important study of J. D. Levenson,

Resurrection and the Restoration of Israel: The Ultimate Victory of the God of Life (New Haven, CT: Yale University Press, 2006).
Собственото учение на Исус по време на кратката му публична кариера просто е подсилило тази

юдейска представа. Той формулирал отново много от идеите, които съществували по онова време – най-
вече, разбира се, относно самото Божие царство, като обяснявал в многобройни шифровани притчи и чрез
символични действия, че Божието суверенно и спасяващо владичество  сега нахлува в нашия свят, въпреки
че то не изглежда такова, каквото неговите съвременници са си представяли, че то ще е и са го искали. Но
Исус едва ли даже се е опитвал да формулира отново представата за възкресението. А когато го е правел,
кратко и шифровано, неговите най-близки последователи, както ще видим сега, не са разбирали това, за
което им е говорил той. 

В един директен спор по темата – случката,  когато садукеите му задали един подвеждащ въпрос,
целящ да направи идеята за възкресението да изглежда глупаво – той отговорил по доста традиционен
начин,  отговаряйки  по-добре  на  въпроса,  отколкото  фарисеите  биха  отговорили,  но  без  да  излиза
забележимо отвъд тогавашното стандартно юдейско разбиране. (Бележка на автора: Mark 12:18–27; Matt. 22:23–33; Luke 20:27–40).

Той говорил за „възкресението“ като за свършено събитие в бъдещето, когато всички праведни хора ще
бъдат  съживени  и  изглежда,  че  той  е  показал,  че  в  това  възкресено  състояние  някои  неща  ще  бъдат
различни, така че няма да има никакъв проблем с това, кой за кого е бил женен в сегашния живот – нещото,
с  което  садукеите  се  опитвали  „да  го  вкарат  в  капана.“  (Противно  на  това,  което  хората  понякога
предполагат между другото, Исус не е казал, че във възкресението, хората на Бога ще станат ангели; той е
казал, че те в някои отношения ще бъдат като ангелите (Матей, Марк) или равни на ангелите (Лука). Освен
този спор, почти единственото друго споменаване за „възкресението“ като цяло в евангелията се случва в
Мат. 13:43, когато Исус обявил, че в последния ден праведните ще блестят като слънцето в царството на
техния Отец.  Ехото на Дан.12:3 гарантира,  че това ще бъде ползвано като обяснение за  възкресението.
Когато Исус говори за  наградата,  която очаква хората на Бога,  той просто говори за „възкресението на
праведните“ по нормалния юдейски начин (Лука 14:14). В едно изолирано описание на Йоан (Йоан 5:29)
Исус говори за идващото възкресение както на праведните, така и на неправедните. До тук той се придържа
точно към юдейското вярване през 1-я век. За разлика от неговото ново формулиране на Божието царство и
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на месианството, по въпроса за възкресението той изглежда, че почти няма нищо ново за казване.
С изключение на това, че той започнал да говори на последователите си, че самият той ще бъде убит и

после ще бъде възкресен след 3 дни. Разбира се, много изследователи считат, че това са псевдопророчества,
които са представени като казани от Исус от по-късно възникналата църква. Аз съм аргументирал подробно
противната гледна точка: че когато някой прави това, което Исус е правил, мислейки за себе си така, както
той  трябва  да  е  мислил,  е  много  вероятно  да  предвижда  собствената  си  смърт,  да  говори  за  нея  с
апокалиптично описание и метафора, и да я обяснява така, както Макавейските мъченици са мислели да
направят това по отношение на тяхната собствена смърт, придавайки й спасяващо значение.  В този свят,
когато човек мисли по този начин, той почти е длъжен да каже като допълнение: „А Бог ще ме реабилитира
след  моята  смърт.“  А  видът  на  реабилитацията,  която  те  са  очаквали,  както  и  2Макавей  отново
свидетелства, ще бъде разбира се, възкресението. 

Но, както подчертават евангелията отново и отново,  учениците просто не можели да разберат това,
което казвал Исус.  Неговото неясно говорене във всеки случаи е било формулирано в апокалиптичната
метафора за Човешкия син и те ясно мислели, че от тях се изисква да я разшифроват, но те не знаели как да
направят това. Най-последното нещо, което те биха си представяли е, че този носител на Божието царство,
този Исус, в който те започнали да вярват, че е може би е Божият Месия, всъщност ще умре в ръцете на
езическите окупатори. Никъде не срещаме даже и намек, че някой е можел да каже: „Е, добре, всичко е
наред  –  той ще трябва  да  отиде  и  да  умре,  за  да  ни спаси,  а  скоро след това  той ще бъде  съживен.“
Следователно, в единственият случай, когато Исус наистина изглежда, че се е опитал да дефинира по нов
начин юдейското вярване за възкресението, като намекнал, че първо това трябва да му се случи, учениците
нямали никаква представа за какво говори той. Когато той им казал на не споменават нищо за неговото
преобразяване „докато Човешкия син не възкръсне от мъртвите“ (Мат.17:9), те обсъждали помежду си, в
известно недоумение, какво може да означава това „да възкръсване от мъртвите.“  (Бележка на  автора: Марк  9:10;

интересно е, че това е казано единствено в Марк.) Причината за това не е, че те не са знаели за възкресението. По-скоро те
никога не са помислили – въпреки твърдяната забележка на Ирод за Йоан Кръстител – нещо, което Исус
изглежда че е подсказвал, че възкресението е нещо, което ще се случи на един човек преди възкресението
на всички други хора. Този сценарии е напълно правдоподобен, като за Исус, така и за неговите ученици.
Той е в съответствие с всичко, което ние знам за техния контекст, за тяхното разбиране и за техните мотиви.

И разбира се, това показва, че разпъването на кръста на Исус е било краят на техните надежди. Никой
от тях не си помисли да каже: „О, всичко е наред – той ще се върне отново след няколко дни.“ (Бележка на автора:
Нито пък някой е казал за Исус това, което Йонатан бен Закаи се твърди, че е казал относно разрушаването на Храма през 70 г.н.е: „Не се тревожете за това

разрушение; ние имаме нещо, което е точно толкова добро – Тора!“) Нито пък някой е казал: „Е, поне сега Исус е на небето с Бога.“
Те не са очаквали такъв вид Божие царство. В края на краищата, самият Исус ги е учил да се молят, че
Божието царство ще дойде „на земята както е на небето.“ Това, което те казали – и отново, това е звънът
на вярата от 1-я век – е било: „А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израел“ (Лука 24:21), с
подразбиращото се продължение: „но те го разпънаха на кръста, следователно той не може да е бил.“ 

Както отбелязахме, в целия римския свят кръстът е имал символичен смисъл, много преди той да
придобие нов смисъл за християните. Смисълът е бил: „Ние, римляните, владеем това място и ако вие ни
пречите, ние ще ви унищожим – и правим това по наистина отвратителен начин.“ Разпъването на кръста на
представящия се за Месия означава, че той не е бил Месията. Когато Исус бил разпънат на кръста, всеки
един  ученик  е  знаел  какво  означава  това:  „ние  заложихме  на  погрешния  кон  в  надбягването.“  Играта
свърши. Каквито и да са били техните очаквания и както и да се е опитвал Исус да формулира отново тези
очаквания, доколкото се отнасяло до надеждата - тя била изпепелена. Те знаели, че ако имат късмет, ще
могат да спасят собствения си живот. Такъв е бил светът, в който ранното християнство излязло на сцената
като  ново  нещо,  но  въпреки  това  –  не  ново.  Какво  се  случва,  когато  ние  поставим  това  внезапно
християнско движение на картата на древния юдеизъм, вътре в по-обширния езически контекст?

ИЗНЕНАДВАЩИЯТ ХАРАКТЕР НА РАННАТА ХРИСТИЯНСКА НАДЕЖДАТА
Казано просто, отговорът е, че ранното християнско вярване в надеждата отвъд смъртта принадлежи

доказуемо на картата на юдеизма, а не на езичеството, но чрез 7 важни начини тази юдейска надежда е
преминала  през  забележителни  промени,  които  могат  да  бъдат  проследени  със  забележителна
последователност в автори от Павел в средата 1-я век до Тертулиан и Ориген в края на 2-я век и след това.

Като начало ще кажа, че ранната християнска надежда за бъдещето е била фокусирана здраво във
възкресението.  Първите  християни  не  просто  вярвали  в  живота  след  смъртта;  те  всъщност  никога  не
говорели просто за отиване на небето след като умрат. (Както често пъти съм казвал, позовавайки се на
заглавието на една добра популярна книга по тази тема, небето е важно, но то не е краят на света.) (Бележка на

автора: David Lawrence, Heaven: It’s Not the End of the World! The Biblical Promise of a New Earth (London: Scripture Union, 1995) Когато говорели за небето
като място, където ще отидат след смъртта,    те изглежда гледали на този небесен живот като на временен  
етап от пътя до окончателното възкресение на тялото. Когато Исус казал на разбойника, разпънат на кръста
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край него, че той ще бъде с него още същия ден в рая, е ясно, че раят не може да е тяхното последно
местопребиваване,  което следващата  глава на евангелието на Лука изяснява.  Раят е  блажената градина,
където хората на Бога почиват преди възкресението. Когато Исус обявил, че има много обиталища в домът
на неговия баща, думата, използвана в този текст е  monē, което означава временно жилище. Когато Павел
казва, че неговото желание е „да отида и да бъда с Христос, което е много по-добре“ (мой превод, Д.Пр.),
той наистина мисли за блажения живот с Христос веднага след смъртта, но това е само встъпление към
самото възкресение.  (Бележка  на  автора:  Лука  23:43;  Йоан 14:2;  Фил 1:23  with  3:9–11,  3:20–21.)  В рамките  на  обсъждането в
предишната глава, ранните християни са се държали здраво за дву-етапното вярване за бъдещето: първо,
смърт и това, което се намира веднага след нея; второ, ново телесно съществуване в отново създадения свят.

В езичеството няма нищо, което даже смътно да прилича на това. Това вярване е  толкова юдейско,
колкото вие можете да си представите. Но вътре в това юдейско вярване, ранните християни направили 7
промени, всяка от които ни събира с автори, които са толкова различни като Павел и апостол Йоан, като
Лука и Джъстин  Мартир  (Коментар:  100-165,  защитник  на  християнството,  почитан като светец от католическата

църква, Англиканската църква, Източно православната църква и Близкоизточната православна църква. Д.Пр.), като Матей и
Ириней Лионски (Коментар: 130-202, епископ на Галия, днешен Лион, известен е с борбата му против гностиците. Д.Пр.)
Това е много показателно, защото това, в което хората вярват за живота след смъртта, има склонността да
бъде много консервативно и трудно променящо се. Когато понасят тежки загуби, хората се връщат назад,
търсейки  сигурност  в  онова,  което  са  чували  или  научили  в  миналото.  Но  всички  ранни  християни
демонстрирали вярване, което чрез тези 7 начини е доста ново и историкът трябва да запита: Защо? 

1.  Първата  от  тези  промени  е,  че  вътре  в  ранното  християнство  всъщност  не  е  имало  никакъв
остатъчен образ от вярване за живота след смъртта. Това, в което хората вярват за живота след смъртта и за
социалните и културни начини, чрез които тази вярвания намират своето изразяване, е всеизвестно като
едно  от  най-консервативните  характерни  черти  в  културата.  Въпреки  това,  ранните  християни,  които
произлизали  от  най-различни  разновидности  на  юдеизма  и  от  много  разнообразните  култури  на
езичеството, и следователно – идвали от общества, които са се различавали значително във вярванията си за
живота след смъртта, всички те променили това вярване, за да го фокусират в една точка от спектъра. В това
отношение,  християнството  изглеждало  като  разновидност  на  фарисейския  юдеизъм.  В  християнството
няма никаква следа от гледната точка на садукеите или на Филон Александрийски.

Групата християни в Коринт, които били объркани бивши езичници, очевидно сред тях е имало хора,
които са отричали възкресението; добре, но това отричане не продължило дълго.  (Бележка на  автора:1Кор.  15:12.)

Двама учители споменали в пасторските си твърдения, че възкресението вече се е случило. (Бележка на автора: 2

Тим.  2:18.)  Това  е  било  погрешно  разбиране,  което  било  възможно  да  се  случи,  предвкусвайки  може  би
последвалото гностично преосмисляне на целия въпрос, но това не променило съкрушителното впечатление
на единодушие.  И понеже очаквам, че ще възникне спор,  нека да не си представяме, както правят някой
хора сега,  че причината за това единодушие е, че деспотичното православие е унищожило всяка следа от
различни мнения в ранния период. Ние разполагаме с много доказателства за спорове относно всякакви
неща, но буквалното единодушие относно възкресението се откроява ясно на този фон. Чак във втората
половина на 2-я век, около 150 години след времето на Исус ние откриваме хора, които използват думата
„възкресение“  в  доста  по-различен  смисъл,  от  смисълът,  който  влагали  в  нея  юдеизма  и  ранното
християнство,  а  именно,  че  възкресението е  духовно преживяване  в  настоящето,  водещо до безтелесна
надежда  в  бъдещето.  (Бележка  на  автора:  See  RSG,  534–51.)  През  периода  на  почти  целите  първи  два  века,
възкресението в традиционният смисъл на тази дума не обхваща не само централната част на сцената, а
цялата сцена.

2.  Това  ни  отвежда  до  втората  промяна.  През  периода  след  построяването  на  втория  Храм,
възкресението в юдеизма е важно, но не толкова важно. Има множество обемисти писания, в които никога
не се споменава за въпроса относно възкресението, а още по-малко – да се даде отговор на този въпрос. Все
още е трудно да бъдем сигурни какво са мислели авторите на Свитъците от Мъртво море по тази тема.
Освен  случайните  проблясъци  като  2Макавей  7,  възкресението  е  периферна  тема.  Но  в  ранното
християнство възкресението се придвижило от периферията към центъра. Вие не можете да си представите,
че Павел е поучавал, без да говори за възкресението. Вие не можете да си представите, че Йоан е поучавал,
без да говори за възкресението, въпреки че някои са се опитвали. Възкресението е извънредно важно в
писанията  на  Климент   и  Игнатий,  (Коментар:  Климент  Александрийски  –  150-215,  гръцки  теолог,  учител,  автор;

Игнатий от Антиохия – 35-108, епископ на църквата в Антиохия. Д.Пр.), на  Джъстин Мартир и  Ириней Лионски. То е
едно от основните вярвания, което разгневило езичниците в Лион през  177 г  и ги накарало да заколят
няколко  християни,  включително  епископа,  който  предшествал  великия  Ириней.  Вярата  в  телесното
възкресение  била  едно  от  двете  централни  неща,  които  езическият  доктор  Гален  отбелязва  като
характеристика на християните (другото било тяхната забележителна сексуална въздържаност.) Премахнете
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историите  за  раждането  на  Исус,  и  вие  ще  изгубите  само  по  2  глави  от  евангелието  на  Матей  и  от
евангелието  на  Лука.  Премахнете  възкресението  и  вие  ще  изгубите  целия  Нов  Завет  и   почти  всички
писания на авторите от 2-я век.

Тези  две  промени  били  свързани  с  новата  позиция,  което  възкресението  придобило  в  ранното
християнство, за разлика от мястото, което възкресението заемало в първоизточник – юдеизма. Следващата
промяна била свързана с нещо по-структурно и свързано с точния смисъл на възкресението.

3. В юдеизма почти винаги е оставало доста неясно какъв вид тяло ще притежава възкресеният човек.
Макавейските  мъченици  считали,  че  това  ще  бъде  тяло,  което  повече  или  по-малко  ще  прилича  на
сегашното. Повечето от юдейските текстове,  които споменават за тази тема,  имат малко какво да кажат
освен  случайните  споменавания  за  „слава,“  може  би  в  смисъла  на  светлина.  Но  с  появата  на  ранното
християнство  било включено като част от вярата във възкресението, че новото тяло, въпреки че то със
сигурност ще бъде тяло в смисъла на физически обект, заемащ пространство и време, ще бъде   променено  
тяло, тяло чийто материал, създаден от стария материал, ще има нови отличителни черти. Има драматично
изясняване на нещата, които самото възкресение ще наложи.

Разбира се, Павел е този, които в един много погрешно разбиран откъс в 1Кор. 15 описва това най-
ясно и на който мнозина, но не  всички последващи автори се позовават. Той говори за два вида тяло –
сегашното тяло и бъдещото тяло. За нещастие, много от преводачите   разбирали изключително погрешно  
на това място, което довело до широко разпространената хипотеза, че според Павел, новото тяло ще бъде
духовно тяло, в смисъл че то ще бъде нематериално тяло,  тяло, което в случаят с Исус, не би оставило
празен гроб след себе си. Това погрешно схващане може да бъде демонстрирано в големи подробности,
както филологически, така и чрез критичен анализ на текста, че това  точно обратното   на онова, което Павел  
е  искал  да  каже.  Контрастът,  който  той  създава  не  е между  смисъла,  който  ние  влагаме  в  сегашното
физическо тяло и смисъла, който ние влагаме в  бъдещото духовно тяло. Контрастът е между  сегашното
тяло, съживявано от нормалната човешка душа и  бъдещото тяло, което ще е съживявано от Божият Дух.
(Бележка на автора: Stephen Patterson, in his review of RSG in the Journal of Religion 84 (2004): 636ff., suggests that this is a “novel view” of 1 Cor. 15:44. It isn’t; and the
argument I presented in RSG, 347–60, ought to demonstrate it beyond cavil.)

И основното нещо за бъдещето тяло е, че то ще бъде нетленно и вечно. Сегашното тяло от плът и кръв
е тленно, обречено е да залинее и да умре. Поради това Павел казва:  “плът и кръв не могат да наследят
Божието царство“ (1Кор.15:50). Новото тяло ще бъде нетленно. Цялата глава 1Кор.15, която представлява
една от най-продължителните спорове и е жизнено важна кулминация на цялото писмо, е посветена на
новото  творение и  на  създателят  Бог,  който  създава  отново  света,  а  не  го  изоставя,  както  твърдят
последователите на Платон от всякакъв вид, включително и гностиците, които са искали това.

Но тази физическа промяна (или както аз съм я нарекъл другаде „трансфизикална“)  не означава,  че
ние ще бъдем променени и че да станем светещи, т.е. излъчващи светлина. Тук отново много хора грешат,
считаайки  неправилно,  че  думата  „слава“  означава  излъчване  на  физическа  светлина.  Правилното
тълкувание   е, че думата „слава“ означава статут в Божия свят  . Това е по-забележимо в най-прочутия от
библейските текстове за възкресението – Дан.12, който казва, че възкресените праведници се блестят като
звездите.  Изненадващо  е,  че  този  текст  никога  не  е  бил  цитиран  в  Новия  Завет  относно  телесното
възкресение, освен в тълкуванието на една притча. (Бележка на автора: Мат.13:43.) Когато намерим това, този текст е
използван  метафорично  за сегашното  християнско  свидетелстване  в  света.  (Бележка  на  автора: Фил.  2:15.)

Следователно, това което намираме в цялото ранно християнско вярване е виждането, че новото тяло, когато
ни бъде  дадено,  ще  бъде променено физически,  но  тази  промяна  няма да  е  такава,  каквато основният
библейски текст може би е подсказвал.

4. Четвъртата изненадваща промяна, доказана от вярването на ранните християни е, че възкресението,
като събитие, е разделено на две части. Отново, 1Кор. 15 играе централна роля, но през първите два века
това  е  било  общоприетото  вярване.  Нито  един  юдеи  през  1-я  век  преди  Великден  не  е  очаквал,  че
възкресението ще бъде нещо друго, освен голямо мащабно събитие, случващо се на всички хора на Бога
или може би на цялата човешка раса, като част от внезапното събитие, в което Божието царство най-накрая
ще дойде на земята така, както е на небето. Не е имало нито едно предположение,  че един човек ще бъде
възкресен преди всички  останали хора.  Изключенията,  които някога  са  цитирани (Енох и  Илия)  не  се
зачитат, защото (а) те не е трябвало да умрат и следователно възкресението (нов живот след телесна смърт)
в техните случаи не е имало и (б) те са били на небето, а не с ново тяло на земята. (Бележка на автора: Бит. 5:25; 4Ц.

2:11–12.) Никога не трябва да преставаме да си напомняме, че възкресението не означава отиване на небето или
избягване на смъртта, или да имаме славно и величествено съществуване след смъртта – възкресението е
идване до телесен живот   отново след телесна смърт  . Това е причината, поради която след Преображението
Исус казва на учениците да не споменават за това, което са видели, докато Човешкия син не бъде възкресен
след смъртта, а те били объркани (както видяхме преди малко) и се питали какво може да означава това
„възкресение след смъртта“ – ако то трябвало да бъде събитие,  което ще ги постави в положението да
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разказват на хората подробности за живота на Исус, а не събитие, в което ще бъде роден целият Божий нов
свят.

Разбира се, други юдейски движения, които съществували приблизително по същото време с ранното
християнство,  също има  някакъв  вид  поставяне  на  началото  на  „последното  време“  (т.е.  вярването,  че
„краят“ в известен смисъл е започнал). Есените, както се съобщава в Свитъците от Мъртво море, вярвали,
че  заветът  е  бил  тайно препотвърден  с  тях,  преди  финалната  развръзка.  Но  ние  никъде  извън
християнството не намираме нещо, което да е станало централна черта на възкресението: вярването, че
видът на това начало се състои в случването на самото възкресение на една личност в средата на историята,
преди неговото финално случване, очаквайки и гарантирайки финалното  възкресение на Божийте хора в
края на историята.

5. Аз съм длъжник на Доминик Кросан за изваждането на показ на това, което сега съм включил като
пета промяна в юдейското вярване за възкресението. По време на публичен дебат в Ню Орлеанс пред март
2005, Кросан обозначи тази промяна с името „съвместна есхатология.“ Моето разбиране за това, в хармония
с намерението на Кросан е следното. Понеже ранните християни са вярвали, че възкресението е започнало с
Исус и ще бъде завършено във великото финално възкресение в последния ден, те са вярвали, че Бог ги е
призовал да работят заедно с него, в силата на Светия Дух, за приложение на постижението на Исус и по
този начин да очакват финалното възкресение, в личния си и политически живот, в мисия и святост. Аз не
вярвам само, че Бог е обявил началото на „края“; аз вярвам, че ако Исус, Месията, е бил олицетворението на
Краят, че Той е бъдещото идване на Бога в настоящето, тогава тези, които принадлежат на Исус и вървят
след него  и  са  упълномощени от  неговия  Дух,  са  натоварени да  работят  за  промяната  на  настоящето,
дотолкова, доколкото са способни да правят това, в светлината на това бъдеще.

6. Шестата забележителна промяна в юдейското вярване е доста различната метафорична употреба на
думата „възкресение.“ В рамките на юдеизма думата „възкресение“ можела да бъде използвана както като
метафора, така и като метод за връщане от заточение. За самият Йезекиил, в гл.37, възкресението е чиста
метафора; по времето на равините се стига до идеята, и наистина вече в 2Макавейска, Езд. 4 и на други
места, а също и в евангелията, (Бележка на автора: Забележете начинът, по който Исус може да говори за „във възкресението,“ - Мат.19:28, и

успоредно  с това за „в новия свят“ – Мат.22:30) възкресението е метод за завръщане от заточение, една част от великата
есхатологична  картина,  видима  в  своята  цялост.  И  специфичната  отправна  точка  за  тази  юдейска
метафора е националното, етническото и географското възстановяване на Израел; но от най-първите
дни на християнството, а още по-забележително е, когато размишляваме как това е започнало като юдейско
месианско движение, че този смисъл е изчезнал, оставяйки може би само своето мимолетно появяване във
въпрос на озадачените ученици в началото на Деяния на апостолите: „Господи, сега ли ще възстановиш
царството на Израел?“ (Бележка на автора: Деян. 1:6; виж и Рим. 11:15.).

В своето място, еднакво забележително, ние имаме ново метафорично значение на възкресението,
което вече се е вкоренило здраво по времето на Павел: възкресението е било споменавано като метафора за
кръщението   (удавяне и възкр  ъс  ване в Христос  ) и възкресението е било използвано като метафора за новия
живот  на  праведното  етично  подчинение,  ставащо  възможно  чрез  Светия  Дух,    на  когото   вярващият  е  
поверен   за  съхранение  .  Трябва  да  отбележим,  че  тези  метафорични  значения  се  срещат  редовно  край
откъсите, в които буквалното значение на бъдещото истинско телесно възкресение също е подчертавано,
като например в Римляни; иначе казано, това не е началото на плъзгане в нефизическото значение. Освен
това  трябва  да  отбележим,  че  това  метафорично  значение  все  още  има  конкретна  отправна  точка  –
кръщението и етиката – а не абстрактната или „духовна любимост“ на по-късно появилите се гностици.

Следователно, шестата промяна на юдейското вярване е: идеята за възкресение, докато все още сме
обгърнати  като  буквален  език  за  бъдещо  телесно  съществуване,  сменила своето  мощно  първоначално
значение като метафора за обновяването на етичния Израел и придобило ново значение за обновяването на
хората най-общо казано. Всъщност, вътре в ранното християнство ние започваме да откриваме езикът на
завръщането  от  заточението,  езикът  на  етичното  и  териториално  обновяване  на  Израел,  сега  самото
обновяване е използвано метафорично, за да се отнася както за обновяването на  сегашните хора, както и за
финалното  телесно  възкресение.  Още  веднъж,  всички  тези  значения  придобиват  смисъл  единствено  в
рамките на юдейския свят на мисленето; нито един езичник никога не с е представял нещо подобно; но
преди появата на християнството и никой юдеи е стигал до този път. Ние виждаме пред себе си още една
забележителна промяна отвътре. 

7. Седмата и последна промяна на юдейското вярване за възкресението е била неговото свързване с
месианството. Никой в юдеизма не е очаквал Месията да умре и следователно е естествено, никой да не си е
представял, че Месията възкръсва от смъртта. Това води до забележителна промяна не само във вярването
за самото възкресение, но и в самото месианско вярване. Там, където е имало размишления за Месията
(отново, абсолютно всички юдейски текстове говорят за Месия, но представата за Месията става централна
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в ранното християнство), от Месията се е очаквало да води Божията победоносна битка против невярващите
езичници;  да  построи  отново  или  да  почисти  Храма;  и  да  донесе  Божията  справедливост  на  света.
Изглеждало, че Исус не извършил нито едно от тези неща. Той страдал от типичната несправедливост на
света; той извършил една странна и очевидно безрезултатна демонстрация в Храма; и той умрял в ръцете на
езичниците, вместо да ги победи славно в сражение. Никой юдеи нямал никаква идея как работата на езикът
на месианството би могъл да си представи, след неговото разпъване на кръста, че Исус от Назарет е бил
наистина помазаният Господ. Но въпреки това, много скоро след това, както свидетелстват фрагменти от
текстове за ранната вярата, писани преди текстовете на Павел, християните твърдели, че Исус наистина е
бил Месията, че той е Христос, основавайки се точно на неговото възкресение.

Тук можем да отбележим, като нещо странично, но важно, колко невъзможно е да се обясни ранното
християнско  вярване,  че  Исус  е  Месия,  без  възкресението.  Ние  имаме  свидетелства на  други  няколко
юдейски движения – месиански движения, пророчески движения – от времето 1-2 века преди и 1-2 века
след  публичното  служение  на  Исус.  Обикновено  тези  свидетелства  завършват  с  жестоката  смърт  на
централната фигура. Членовете на християнското движение (при положение, че са останали живи) след това
трябвало да  направят  избор:  или  да  се  откажат  от  борбата,  или  да  намерят  нов  Месия.  Ако  ранните
християни са искали да тръгнат по втория път, те имали очевиден кандидат: Яков, братът на Исус, един
велик и благочестив учител, водеща фигура в църквата в Йерусалим. Но никой никога не си помислил, че
Яков може да бъде Месията. Йосиф Флавий го описва, донякъде надменно, но повтаряйки мнението на
другите хора, които трябва да се имали за Яков, като „братът на така нареченият Месия.“  (Бележка на автора:
Josephus, Antiquities 20. 200–203, on which, see NTPG, 353f. For the various resistance movements, see NTPG, 170–81.)

Това  означава,  че  ние  вече  можем  да  определим  като  неприемливи  ревизионистичните  позиции
относно възкресението на Исус, които са били предлагани от толкова много автори през последните години.
Много от тях предполагат, че ранните християни били толкова победени от тъгата за смъртта на Исус, че
взаимствали идеята за възкресението от заобикалящата ги култура и се вкопчили в нея, убеждавайки себе
си, че Исус е бил възкресен от смъртта, въпреки разбира се, че те са знаели, че той не е бил възкресен.
Някои автори предполагат, че ранните християни са вярвали, че след смъртта му, че Исус е бил възнесен на
небето или пък,  че те са имали странното усещане,  че неговата мисия -  да донесе Божието царство на
земята, сега тръгва по нов път  и този вид вярване ги накарал да казват, че той е бил възкресен от смъртта. 

Но  дали  във  всичко  това  има  някакъв  смисъл?  Вие  можете  да  проверите  това  чрез  едно  малко
размишление.  През  70  г.н.е.  римляните  завладели  Йерусалим  и  отвели  в  Рим  хиляди  пленени  юдеи,
включително и мъжът, който те считали, че е водачът на юдейския бунт, „царят на юдеите,“ един човек,
наричан  Симон  бар  Гиора.  Той  бил  отведен  в  Рим  в  края  на  триумфалното  шествие  и  в  края  на
представлението бил бит с камшици и после – убит. (Бележка на автора: See Josephus, Jewish War 7.153–57.) 

А сега да си представим неколцина юдеи-бунтовници, 3 дни или 3 седмици след като водачът им е бил
убит. В началото един от тях казва: „Знаете ли, аз наистина си мисля, че Симон беше Месията – и той все
още  е  Месията!“  Другите  щяха  да  бъдат  озадачени.  Разбира  се,  той  не  е  бил  Месията;  римляните  го
заловили, както винаги те правят. Ако искате Месия, по-добре си намерете някой друг. Първият казва: „Да,
но аз вярвам, че той е бил възкресен от смъртта.“ Приятелят му го пита: „Какво искаш да кажеш? Той е
мъртъв и е погребан.“ Първият отговаря: „О, не. Аз вярвам, че той е бил възвисен на небето.“ Другите
изглеждат объркани. Всеки знае, че всички праведни мъченици са с Бога; техните души са в ръката на Бога;
но това не означава, че те вече са били възкресени от смъртта. Както и да е, възкресението ще се случи и на
нас в края на времето, а не на един човек по следата на продължаващата история.

Първият отговаря: „Не, вие не разбирате. Аз имах силно усещане, че Божията любов ме обгръща.
Усетих, че Бог ми прощава – прощава на всички нас. Сърцето ми беше странно затоплено. Нещо повече,
миналата нощ аз видях Симон; той беше тук с мен...“ Сега другите ядосано го прекъсват. „Всички ние
можем да имаме видения. Много хора сънуват наскоро умрели приятели. Понякога това е много ярък сън.
Но това не означава, че тези хора са били възкресени от смъртта. Ясно е, че това не означава, че някои от
тях е  Месията.  А ако сърцето ти  е  било затоплено,  тогава  изпей един псалм,  а  не  прави вятърничави
твърдения за Симон.“

Това биха казали хората на всеки, който твърди, (според ревизионистите), че му е хрумнала идеята за
възкресението  на  Исус.  Но  това  решение  на  ревизионистите  не  само  че  е  неправдоподобно,  то  е
невъзможно. Ако някой беше казал това, което ревизионистите предполагат, някакъв подобен разговор като
горния, това предположение е последица от подобен разговор. Нужно е само въображението на един опитен
и квалифициран историк, за да отхвърли огромните купчини от така наречената историческа критика.

И  още  нещо  (за  да  обобщим  тази  последна  промяна  в  юдейското  вярване),  защото  в  ранното
християнско вярване, че Исус е Христос, Месията, ние намираме развитието на най-ранното вярване, че
Исус е Господ и следователно, Цезар не е Господ. Това е цяла друга тема, която ще разгледаме друг път. Но
вече в  Павел,  възкресението,  както на Исус,  а после,  в бъдещето и на неговите хора,  е фундамента на
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християнска позиция на преданост към различен цар, към различен Господ. (Бележка на автора: See Paul, chap. 4.) 

Смъртта  е  последното  оръжие  на  тирана  и  целта  на  възкресението,  въпреки  много  погрешното
разбиране на възкресението е, да покаже, че смъртта е била победена. Възкресението не е ново описание на
смъртта;  възкресението  е  нейното  отхвърляне  и  с  това,  отхвърлянето  на  онези,  чиято  власт  зависи  от
смъртта. Въпреки презрението, подигравките и клеветите на някои съвременни учени, точно тези, които са
вярвали в телесното възкресение са били изгаряни на кладата и са били хвърляни да бъдат разкъсани от
лъвовете. Възкресението никога не е бил начин за удобно устройване и за придаване на важност; фарисеите
могат да ви кажат това. Тъкмо гностиците, които са превеждали езика на възкресението и са го превръщали
в лична духовност и в дуалистична космология, чрез която повече или по-малко са променяли значението за
да го превърнат в точно обратното, са избягвали преследването. Кой император би имал безсънни нощи,
тревожейки се, че поданиците му четат „Евангелието на Тома“? Възкресението винаги е обречено да ви
отведе в беда и това редовно се е случвало.  (Бележка на автора: See my Judas and the Gospel of Jesus (Grand Rapids, MI: Baker, 2006), especially
chap. 5. Note particularly the rationale given by the pagans for the persecutions at Lyons in a.d. 177. Note too the way in which “resurrection” is diminished in importance during
the medieval period as the church itself becomes increasingly imperial.)

И така, ние разгледахме 7 важни промени в юдейското вярване във възкресението, всяка от които се
превърнала  в  централна  тема  в  християнството през  първите  2  века.  Ранното християнско вярване  във
възкресението остава категорично на картата на юдейското вярване от 1-я век,  а не на езичеството,  но
отвътре  от  юдейската  теология  за  монотеизма,  избора  и  есхатологията,  то  отворило  цял  нов  начин  за
разглеждане на историята, надеждата и тълкуванията. А това изисква историческо обяснение. Защо ранните
християни са променили езика на юдейското възкресение по тези 7 начина и са правели това с голяма
последователност и настойчивост? Когато ги запитаме, разбира се те отговарят, че са правели това, заради
това, в което те са вярвали, че се е случило на Исус на третия ден след смъртта му.  Това ни изпраща в
следващата  глава,  за  да  попитаме,  какво  тогава  трябва  да  кажем  за  много  странните  истории,  които
учениците разказвали, когато описвали събитията случили се пред този пръв Великден?

Глава  4

Странната история на Великден

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ ИСТОРИИ
Когато  се  гмурваме  в  историите  на  първия  Великден  –  в  описанията,  които  намираме  в

заключителните  глави  на  четирите  канонически  евангелия  –  ние  установяваме,  че  сме  се  върнали при
историята  с  жезъла  на  Витгенщайн.  Всеизвестно  е,  че  описанията  на  Великден  не  съвпадат  спретнато
помежду си. (Бележка на автора:  I leave out of consideration the very different account in the socalled Gospel of Peter: see RSG, 592–96.) Колко жени са
отишли на гроба и колко ангели или мъже са срещнали там? Дали учениците са се срещнали с Исус в
Йерусалим или  в  Галилея,  или  и  на  двете  места?  И т.н.  Но,  както  в  Кеймбридж през  1946,  така  и  в
Йерусалим през 30 год. (или в която и да е друга година):  наличието на повърхностни несъответствия не
означава,  че  нищо не  се  е  случило.  Наистина,  има основателно указание,  че  нещо забележително се е
случило, толкова забележително, че първите свидетели били объркани и разказвали различни истории за
случилото си. 

Като част от по-голям спор,  който аз съм описал на друго място,  тук привличам вниманието към
четири характерни черти, които са споделени и в четирите канонически евангелия. Предполагам, че тези
черти ще ни заставят да се отнесем сериозно към тях, като към много ранни описания, а не както често се
предполага – че те са написани по-късно. (Бележка на автора:  Here I summarize RSG, 599–608.) 

Първо, ние забелязваме странната тишина за Писанията в тази истории. До този момент и четирите
евангелия често цитират от Стария Завет, подмятат и повтарят като ехо, за да кажат ясно, че смъртта на
Исус е била „според Писанията.“ Даже описанието на начина, по който е извършено погребението на Исус,
е в съзвучие с Писанията. Но описанията на възкресението в евангелията са почти изцяло неповлияни от
Писанията,  само с  две  малки изключения.  Това  е  още по-забележително,  когато отбележим,  че  още от
времето на Павел общоприетото кредо на вярата обявява, че възкресението също е „според Писанията,“ и
самият Павел се присъединява към останалите в ранната църква в претърсването на псалмите и пророците,
за да намери текстове, чрез които да обясни какво точно се е случило и да постави случилото се вътре, като
кулминационна точка, в дългата история на Бога и на Израел. 

Защо описанията в евангелията не правят същото? Щеше да е лесно на Матей да се позове на едно-
две пророчества, които са били изпълнени, но той не го е направил. Йоан ни казва, че учениците все още не
знаели учението на Писанията, че Месията ще бъде възкресен отново, но той не цитира текста, който е имал
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предвид. Разбира се, ние бихме могли да кажем, че който и да е написал историите във формата, с която ги
имаме сега, е постъпил лукаво и се е постарал тези описания да изглеждат много стари, подобно на човек,
който преднамерено премахва цялата електрическа инсталация от къщата, за да я направи да изглежда, че е
строена преди един или няколко века. Нормалното допускане сред много от изследователите е, че историите
за възкресението на Исус са били написани от второто поколение след Исус, както те твърдят, не по-рано от
80-те  или  90-те  годни,  ни  принуждава  да  кажем,  че  въпреки  че  е  интересно,  че  тези  изследователи
превъплъщават  теологията  на  Павел,  те  внимателно са премахнали от  тази  теология всички библейски
алюзии, които изобилно съществуват в глава 1Кор.15.

Може би щеше да е недостатъчно правдоподобно, ако имахме само едно описание или ако четирите
описания очевидно произлизаха  едно от друго.  Но ние  нямаме едно описание и четирите  описания не
произлизат едно от друго. (Бележка на автора: Един коментатор на RSG счита, че аз не съм показал достатъчно убедително, че четирите евангелия са
независими едно от друго. Задълбоченото проучване на гръцкия текст ще потвърди, че те са независими: даже когато авторите им разказват една и съща история,

те успяват да използват доста различна фразеология.) Вие или трябва да си представите четири много различни автори, всеки
от които обявява, че описва случилото се на Великден, основавайки се на теологията на ранната църква, но
премахвайки всички отгласи от Писанията и успявайки да направят това по четири много различни, и все
пак  теологично  верни  начини,  или  трябва  да  кажете,  което  аз  мисля,  че  е  безкрайно  по-вероятно,  че
историите,  даже и ако са написани доста по-късно,  се връщат обратно до най-ранната устно предавана
традиция, която е била формирана и вкоренена здраво в паметта на  различните разказвачи,    преди да е  
имало каквото и да е време за библейското им обмисляне.

Втората странна отличителна черта на историите  е по-често забелязвана:  присъствието на жените
като основни свидетели. Независимо от това, дали го харесваме или не, в древния свят жените не са били
считани,  че  са  достоверни свидетели.  Когато традицията  намерила  време,  за  да  осмисли  себе  си  и  да
придобие фиксираната форма, която вече видяхме в цитата на Павел на тази тема в 1Кор.15, жените просто
тихо са  пропуснати и  за  тях  не  се  споменава;  те  са  били неудобни.  Но  ние  ги  виждаме и  в  четирите
евангелски истории – на първата линия и в центъра, първите свидетели, първите апостоли. Никой не ги е
гримирал. Ако традицията беше започнала във формата, изцяло доминираната от мъжете, която намираме в
1Кор. 15, традицията никога нямаше да се развие по толкова различни начини, които намираме в  истории в
евангелията, където първото място се заема от жени. 

Третата странна отличителна черта е портретът на самия Исус. Ако, както много ревизионисти се
опитат  да ни накарат да вярваме, че евангелските истории или са написани от хора, размишляващи върху
Писанията или мотивирани от някакво тяхно вътрешно субективна просветление, че единственото нещо,
което човек очаква да намери в Библията е възкресения Исус, който свети като звезда. Даниил е казал, че
това ще се случи; ето, това е което може да произведе преживяването на вътрешно просветление. Подобен
разказ  имаме  и  в  Преображението.  Но  нито  едно  от  евангелията  не  разказва  такова  нещо  за  Исус  на
Великден. Наистина, той се появява като човек с тяло, което в някакъв смисъл е доста нормално и може да
бъде  взет  погрешка,  че  е  градинар  или  спътник,  който  върви  по  пътя  (към Емаус).  Но  въпреки  това,
историите съдържат – и това ги включва в групата на най-мистериозните истории, които някога са писани –
определени признаци,  че това тяло е било променено. Ясно е, че то е физическо: то използва (така да се
каже) материалът на разпънатото на кръста тяло; от тук следва празния гроб. Но, същевременно, това тяло
влиза  и  излиза  през  заключени  врати;  то  не  винаги  е  разпознаваемо;  накрая  то  изчезва  в  Божието
пространство, т.е. „на небето“ през тънка завеса, която мнозина от юдеите са вярвали, че отделя Божието
пространство от човешкото пространство. 

Този вид описание е безпрецедентно. Нито един библейски текст не предсказва, че възкресението ще
включва  такъв  вид  тяло.  Никоя  спекулативна  теология  не  би  оставила  тази  следа,  по  която  да  вървят
евангелистите и да вървят, още веднъж отбелязвам - по различни пътища. По-специално, това би трябвало
да сложи край на старата глупост, че описанията за възкресението в евангелията на Лука и Йоан, които са
най-очевидно „физически,“ са били написани в края на 1-я век в един опит да се бори срещу докетизма
(твърдение, че Исус не е бил истински човек, а само е изглеждал, че е човек.) (Бележка на автора:  Думата „докетизъм“

идва от една гръцка дума, която означава „изглежда“ или „има вид на“).   Приема се без доказателство, че имате Исус, който яде
печена риба (Лука) или кани Тома да го докосне (Йоан), такова описание може да има някаква първоначална
правдоподобност.  Но  ако  Лука  и  Йоан  бяха  просто  изфабрикували  описанието  за  да  се  борят  срещу
докетизма, те със сигурно са се простреляли в крака и с двете цеви, когато разказват, че възкресеният Исус
се преминавал през заключени врати, е след това изчезвал отново, че понякога бил разпознаван, а друг път –
не и че накрая се възнесъл на небето. 

Четвъртата  странна  отличителна  черта  на  описанията  на  възкресението  е  факта,  че  те  никога  не
споменават за бъдещата християнска надежда. Почти навсякъде другаде в Новия Завет възкресението на
Исус е споменавано заедно с окончателната надежда, че тези хора, които принадлежат на Исус, един ден ще
бъдат възкресени така, както той е бил възкресен, добавяйки, че това задължително трябва да бъде очаквано
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в настоящето чрез кръщение и християнско поведение. Въпреки хилядите Великденски химни и милионите
Великденски проповеди, описанието на възкресението в евангелията  никога не казва нещо    като  : „Исус е
възкръснал,  следователно  има  живот  след  смъртта,“  а  да  не  говорим  да  казват:  „Исус  е  възкръснал,
следователно и ние ще идем на небето, когато умрем.“ Нито пък даже, по по-автентичен начин, характерен
за християнския начин на мислене през 1-я век, евангелските описания на възкресението на Исус казват:
„Исус  е  възкръснал,  следователно и ние  ще бъдем възкресени от  смъртта  след  сънят на  смъртта.“  Не.
Дотолкова, доколкото събитието е било тълкувано, Великден има много настоящо, принадлежащо на тази
епоха значение: Исус е възкръснал, следователно той е Месията и следователно той е истинският Господ на
света;  (Коментар:  Огромното  мнозинство  от  сегашните  хора  не  знаят,  че  едно  от  значението  на  думата  „Господ“  е
„Господар, Собственик.“ На него принадлежи абсолютно всичко на този свят, включително и ние, които  сме само „наематели“
и то само по неговата милост, и чрез неговото спасение ставаме Божий деца. Д.Пр.) Исус е възкръснал, следователно е
започнало новото създание на света и ние, неговите последователи, и  маме работа, която трябва да вършим  .
Исус  е  възкръснал,  следователно  ние  трябва  да  действаме  като  като  негови  глашатаи  и  да  обявяваме
неговото господство над целия свят и  да  работим неговото царство да дойде на земята така,  както е на
небето!  Да  бъдем уверени  по начинът,  който е  започнал от   Павел  ,  че  възкресението на  Исус  е  здраво
свързано  с  финалното  възкресение  на  Божийте  хора.  Ако  описанията  на  възкресението  на  Исус  в
евангелията са  били измислени в края  на  1-я  век,  те  със  сигурност щяха  да  включват  споменаване  на
финалното възкресение на всички Божий хора. Но в евангелията това не се споменава, защото за това нищо
не е писано. Има още много неща, които можем да кажем за описанието на възкресението в евангелията.

Но аз завършвам тази първа част от главата с предложение, че е много, много по-лесно да вярваме, че
тези  истории  са  наистина  написани  много  рано,  преди  времето  на  Павел  и  не  са  били  променяни
съществено, освен лекото изглаждане на личността, чрез последвалите предания или редактирането. Да, те
показват признаци на теологичните интереси на различните автори на евангелията: описанието на Матей за
възкресението  подчертава  типичните  теми  на  Матей  и  т.н.  Но  това  прилича  на  портретите,  които
получавате, когато различни художници рисуват една и съща личност. Този портрет със сигурност е рисуван
от Рембранд; онзи портрет несъмнено е рисуван от Холбайн. Стилът на отделният художник е безпогрешно
разпознаваем. Но въпреки   тези различия  ,   и рисуваната личност е напълно разпознаваема  . Художниците не
са променили цвета на косата й, формата на носа му, характерната му лека усмивка. И когато питаме защо
такива истории, толкова различни по много начини и въпреки това, толкова интересно съвместими в едни
или  други  характерни черти,  са  могли  да  се  появят  толкова  рано,  всички  християни дават  очевидният
отговор: нещо такова се е случило, въпреки че е било трудно да се опишат тогава и да останат стряскащи
ума след това. Историите, въпреки че са били леко редактирани и писани след това, в основата си са много,
много рано написани. Те не са, както толкова често се предполага, легенди, написани много по-късно, за да
дадат псевдо историческа основа на това, което в същината си е било лично вътрешно преживяване.

Следователно, това е повече или по-малко общоприетото свидетелство на ранните християни: че те
са това, което са, че те са направили това, което са направили, че те разказват историите, които разказват не
поради ново религиозно преживяване или вътрешно просветление, а защото нещо се е случило; нещо, което
се е случило на разпънатия на кръста Исус; нещо, което те веднага изтълкували като означаващо, че той в
края на краищата е Христос, Месията, че Божията нова епоха най-накрая е нахлула в настоящето и че на тях
е  била  възложена  нова  работа:  нещо,  което  ги  направило  да  препотвърдят  юдейската  вяра  във
възкресението,  не като я сменят с някаква езическа алтернатива,  а като въведат няколко характерни, но
съвместим  и промени в юдейската вяра за възкресението  . А сега е време да попитаме във втората част на
тази глава: какво може да каже историкът за всичко това?

ВЕЛИКДЕН И ИСТОРИЯТА
Започвам с това, което считам като утвърдени исторически позиции. Единственият начин, чрез който

можем да обясним феноменът, който изследваме, е чрез предлагането на две разклоняващи се хипотези:
първата,  гробът на Исус наистина е  бил празен;  втората,  учениците наистина се се  срещали с  него  по
начини, които са ги убедили, че той не е бил просто призрак или халюцинация. Няколко думи за всяка от
тях.

Ако учениците просто казват или мислят, че са видели някой, когато приели, че е Исус, това само по
себе си не би създало историите, които имаме. Всеки човек в древността е приемал без доказателства, че
хората понякога имат странни преживявания, включващи срещи с умрели хора, особено – с наскоро умрели
хора. Тогавашните хора са знаели поне така, както и ние знаем за такива видения, за призраци и за сънища –
знаели са факта, че такива неща се случват често в контекста на тежка загуба или тъга.  Те са имали език за
това   и това не е било възкресение  . Но колкото и такива видения да са имали, те не биха казали, че Исус е
възкръснал от смъртта; те   не   са очаквали такова възкресение  .

Във всеки случай – това,  което хората често пренебрегват или удобно забравят е,  че  Исус е  бил
погребан  според  особената  юдейска  традиция,  която предвиждала  погребението  да  става  на  два  етапа.
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Първо, грижливо увивате тялото с благовонна течност и ленено платно, и го поставяте на една полица в
пещера.  После,  когато  плътта  се  разложи –  благовонията се  използват  поради неприятната  миризма от
разлагането,  тъй като  пещерата  ще бъде  използвана  за  повече  от  един труп -  вие  можете  да  съберете
костите, да ги сгъне почтително и да ги съхраните в кутия за кости (урна за съхранение на кости). Ако Исус
не е бил възкресен, тогава рано или късно, някой трябвало да отиде и да събере костите му, да си сгъне и да
ги съхрани. Ако някой предположи, че той е бил възкресен от смъртта, наличието на костите в гробницата
щеше да е достатъчно, за да опровергае това предположение. Никой в юдейския свят не е говорил, че такъв
човек вече е бил възкресен от смъртта. Следователно, без наличието на празен гроб, учениците бързо щяха
да кажат, че това е „халюцинация,“ както бихме казали и ние. Предполагаемите срещи с Исус щяха да бъдат
отхвърлени като неправдоподобни с думите: вие очевидно сте видели призрак.

По същият начин, наличието на празен гроб сам по себе си не означава почти нищо. Това може да е
(както много хора са предполагали) погрешен гроб, въпреки че бърза проверка би установила, дали това е
така. Някои хора, войниците, градинарите и главните свещеници, другите ученици или някой друг – може
да е отнесъл тялото поради една или друга причина. Ограбването на гробове също се е случвало често. Това
е заключението,  до което стигнала Мария в евангелието на  Йоан:  те  са  го  отнесли някъде  и  вероятно
градинарят  е  направил  това.  Според  Матей,  това  е  било  и  заключението,  което  разгласили  юдейските
първенци:  неговите  ученици  са  го  отнесли  някъде.  Всякакъв  вид  подобни  обяснения  можеха  да  бъдат
предлагани и щяха да бъдат предлагани, ако празният гроб не беше придружен от виждането или срещането
със самият Исус. Не, за да обясним исторически как всички ранни християни са стигнали до вярата, към
която се държали здраво – че Исус е бил възкресен, ние трябва да кажем най-малкото следното: че гробът е
бил празен, с изключение на погребална плащеница и някои превръзки, и че учениците наистина са видели
и разговаряли с някой, който много приличал физически на Исус, въпреки че Исус бил странно променен,
по-странно,  отколкото  те  са  били  напълно  способни  да  опишат.  Следователно,  както  срещите,  така  и
празния гроб са нужни, ако искаме да обясним възникването на вярата и историите, такива, каквито те са ги
видели.    Нито едно от тези две неща не е достатъчно  ; но ако бъдат взети заедно, те обезпечават пълно и  
достатъчно обяснение за ранната християнска вяра.

Има ли алтернативно обяснение, обяснение, което би ни откачило от въдицата на твърдението, че
древната езическа представа, заедно със съвременните му еквиваленти, че възкресението е невъзможно,  е
погрешно? Не, няма. Подобно на всичко друго в тази глава, отговорът може да бъде придружен с много по-
подробни обяснения, но ние най-малкото можем да отбележим, че на основните алтернативи на описанието
в евангелията – на предложенията на ревизионистите – им липсва цялата обяснителна сила.

Да  разгледаме  феномена  на  познавателните  несъответствия,  за  които  беше  писано  много  през
последния около половин век.  Познавателното несъответствие е това, което се случва, когато хора, които
много силно искат нещо да е истина, но се сблъскват с убедително доказателство за обратното, успяват да
пренебрегнат факта, който посочва, че вървят по грешен път   и станат даже още по-непреклонни и резки в  
съобщаването на техните твърдения.  (Коментар:  Пример  за  това  явление  е  продължаващото  русофилство  у  нас,  въпреки

фактите, които изобличават тази заблуда. Д.Пр.) Теорията за наличието на такова несъответствие в християнската
вяра  има известна  първоначална  правдоподобност.  Има някои интересни примери за  хора,  които са  се
държали по този начин. Но подобни теории няма да послужат като обяснение на феномена на ранното
християнство. Всъщност, изследването на което теорията първоначално се базираше, вече беше дълбоко
погрешна, както аз съм показал на друго място.  (Бележка на автора:  On all  this,  see RSG, 697–701.)  По-конкретно, тя  не
съответства на състоянието на нещата на Великден.  Учениците категорично не са очаквали Исус да бъде
възкресен от смъртта, самостоятелно, в средата на историята. Фактът, че те са били юдеи от епохата на
втория Храм и че възкресението е било, както някои са казали, една идея, която витаела във въздуха, просто
не би могла да бъде считана, че е станала причина за радикалните промени, които християните направили в
юдейското вярване или за изумителните черти на самите истории за Великден.

По  същият  начин  някои  хора  предполагат,  че  ранните  ученици  са  имали  ново  преживяване  на
милостта, че те се чувствали опростени по нов начин и че са стигнали до нова вяра в силата на Бога, до нова
убеденост, че проекта на Божието царство продължава да се изпълнява, независимо от смъртта на Исус.
(Бележка на автора:  On this, see RSG, 701–6.) Но това просто няма свърши работи. Както видяхме по-рано, да кажете, че
сте имали ново преживяване на милостта, това не ви прави една крачка по-близо до казването, че водачът,
след който вървите, е бил възкресен от смъртта. Възкресението наистина е изпълнявала ролята на метафора,
но не като метафора за ново религиозно преживяване. Юдеизмът вече е имал богат език за това. Да кажем
„Той беше възкресен от смъртта,“ ако той не е бил възкресен, е просто исторически необяснимо.  Спомням
си сбитото и изразително стихотворение на Джон Ъпдайк „Седем строфи на Великден“:

Нека да не се подиграваме на Бога с метафора,
с аналогия, със заобикаляйки, с превъзходство; 
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превръщайки събитието в притча, в знак, нарисуван
в избледнялото лековерие на миналите епохи;
нека да влезем през вратата.
.............................................
Нека да не се стремим да правим това по-малко чудовищно,
заради собственото си удобство, заради нашия усет за красота, 
за да не би, събудени в нашия нежелан час, 
да бъдем препънати от чудото
и да бъдем смачкани от осъждането! 

(Бележка на автора: John Updike, “Seven Stanzas at Easter,” Telephone Poles and Other Poems (New York: Knopf, 1964), 72f.)

Могат да бъдат представени и по-малки доводи тук, когато ние можем само да обобщим. 
Ще започна с други предположения, които редовно са представяни като конкурентни обяснения на

обяснението на ранните християни:
1.  Исус всъщност не е умирал; някой му е дал упойващо лекарство, което го направило да изглежда

като умрял и после той се съживим в гробницата. Отговор:  Римските войници са знаели как да убиват
хората и никой ученик ни би бил измамен от полу-упоен, преструващ се на умрял Исус за да  повярва, че
Исус е победил смъртта и е обявил началото на идването на Божието царство на земята.

2. Когато жените отишли при гробницата, те срещнали някой друг, (може би Яков, братът на Исус,
който приличал на него) и в сумрака си помислили, че това е самият Исус. Отговор: Те биха забелязали
твърде скоро това.

3. Исус се появявал само пред хора, които вярвали в него. Отговор: Текстовете в Новия Завет ясно
показват, че Тома (Неверни) и Павел не спадат в тази категория; и всъщност, никой от последователите
на Исус не е вярвал след неговата смърт, че той всъщност е бил Месията, а да не говорим да са вярвали,
че той в някакъв смисъл е бог.

4. Описанията на възкресението, които имаме, са пристрастни. Отговор: Такава е цялата история и
всички статии на журналистите. Всяка снимка е правена от някой, гледайки от някакъв ъгъл.

5.  Те  започнали  да  казват:  „Той  ще  бъде възкресен,“  както  хората  били  свикнали  да  казват  за
мъчениците  и  това  бързо  се  превърнало в  казването „Той  беше възкресен,“  което е  било равностойно.
Отговор: Не, не е било. (Бележка на автора:  Този довод, което изглежда странен даже на много скептици, беше сериозно предложен от  by S.  J.
Patterson, The God  of Jesus: The Historical Jesus and the Search for Meaning (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1998), chap. 7.  S. J. Patterson повтаря това в
интервюто си  в  Journal  of  Religion  84  (2004):  637:  „Тези,  които са  приели възкресението на  Исус  като факт,  може би  са  направили  това  поради  пълната си
привързаност към техния заклан мъченик и увереността, в която вярвали мнозина вярващи юдеи, че Бог в своята праведност няма да позволи последната дума да бъде
на врага.“ Краткият отговор на това е, че ние знаем за много на брой ревностно вярващи юдеи, които са попадали точно в същото положение, но в никой друг случай
те не са казвали, че техният заклан праведен мъченик вече и бил възкресен от смъртта.)

6.  Много хора имат видения на някой, когото те обичат и току-що е умрял; това се е случило и на
учениците. Отговор: Учениците са знаели много добре за подобни неща и те са имали език за това; те
биха казали: „Това е неговият ангел“ или „неговият призрак,“ или „неговият дух .“ (Бележка на автора: Cf. Acts 12:15,

with RSG, 134.)
7.  Може  би  най-популярното:  това,  което всъщност се  е  случило е,  че  те  са  имали някакъв  вид

„духовно“ преживяване,  което те са разтълкували чрез юдейските категории. Исус всъщност е бил жив
духовно  и  те  все  още  са  били  свързани  с  него.  Отговор:  Това  е  просто описанието на  смъртта на
благородник,  последвана от безсмъртието,  за което е  говорил  Платон.  А възкресението е победа над
смъртта,  а не най-красивото описание на смъртта;  и  възкресението е нещо, което се случва известно
време след момента на смъртта, а не веднага след нея.

По същия начин можем да споменем и много по-маловажни доводи, които често и напълно уместно
са давани за да подкрепят вярването, че Исус наистина е възкръснал от смъртта:

1.  Юдейските  гробове,  особено  гробовете  на  мъчениците,  са  били  почитани  и  често  са  били
превръщани в светилища. Няма никакъв признак, че нещо се е случило с гроба на Исус.

2. Ранната църква е почитала първият ден от седмицата като специален ден, което е много трудно да
бъде обяснено, ако на този ден не се е случило нещо специално. Постепенното или внезапното израстване
на вярата едва ли е достатъчно, за да обясни това.

3. Едва ли е правдоподобно, че учениците биха отишли в света да страдат и да умрат за вяра, която не
е здраво закотвена във факт. Това е важно съображение, въпреки че може погрешно да се каже, че те са
грешели. Всичко това ни отвежда до най-висшия въпрос. Празният гроб и срещите с Исус са били добре
утвърдени чрез доводите, които изложих, както би трябвало да се постъпи с всяко историческо сведение. В
своята комбинация те са единственото възможно обяснение за историите и вярванията, които са израсли
толкова бързо сред последователите на Исус;

На свой ред, как можем   ние   да ги обясним  ?
Във всяко историческо изследване отговорът на този въпрос щеше да е толкова очевиден, че едва ли

щеше да е нужно да го казваме. Тук, разбра се, този очевиден отговор („Добре, това наистина се случи“) е
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толкова  шокиращ,  толкова  разтърсващ  земята,  че  ние  основателно  се  спираме,  преди  да  скочим  в
неизвестното.  И  тук  наистина,  както  някои  мои  скептични  приятели  радостно  ми  посочиха,  е  винаги
възможно всеки да проследи спора дотук и просто да каже: „Аз нямам добро обяснение за това какво се е
случило, за да причини празния гроб и появяванията на Исус, но избирам да продължавам да вярвам, че
мъртвите хора не възкръсват и следователно стигам до заключението, че нещо друго трябва да се е случило,
въпреки че ние не можем да кажем какво е било.“ Това е добър отговор; аз уважавам тази позиция; но
просто  отбелязвам,  че  това  наистина  е  въпрос  на  избор,  а  не  на  казване,  че  нещо,  наречено  научна
историография, ни принуждава да вървим по този път.

Но в този момент на спора всички пътепоказатели сочат в една посока. Аз и други хора направихме
доста  обширно  проучване  на  всички  алтернативни  обяснения,  древни  и  съвременни,  за  възникване  на
ранната църква и за формата на нейното вярване. (Бележка на автора: Two writers who have devoted a great deal of attention to these questions,
and whose numerous works have done a great deal to advance the apologetic argument, are William Lane Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the
Resurrection of Jesus (New York: Edwin Mellen Press, 1989), and Gary Habermas, The Case for the Resurrection of Jesus (Grand Rapids, MI: Kregel, 2004). I regret that I did not

cite Craig or Habermas in RSG.) Изненадващо за всички, най-доброто историческо обяснение е, че Исус от Назарет, след
като е бил напълно умрял и погребан,  наистина е бил възкресен на третия ден в  обновено  тяло (а не
просто като „съживен труп,“ както понякога хората казват презрително),  в нов вид физическо тяло, което
оставило празен гроб след себе си, защото то е използвало материала на оригиналното тяло на Исус и което
притежава нови свойства, които никой не е очаквал, нито си е представял, но това произвело значителни
обърквания в мисленето на хората, които се срещнали с възкресения Исус. Ако нещо такова се е случило, то
би обяснило идеално, защо християнството е възникнало и е възприело формата, която е възприело.

Но тук е мястото,  където аз трябва да се вслушам внимателно в предупрежденията на теолозите,
които предпазват срещу всеки опит да се застава на основата на рационализма и да се опитваме да докажем
по математически начин нещо, което, ако се е случило, трябва да бъде разглеждано като център не само на
историята, но и на епистемологията (Коментар: Епистемологията се занимава с изучаване на природата на познанието,
оправданието и разумността на вярването. 1) философски анализ на природата на познанието и как тя се свързва с такива
понятия като истина,  вяра и оправдание.  2)  различни проблеми на скептицизма.  3)  източници и обхват на познанието и на
оправдаващата вяра. 4) критерии за познанието и оправданието. Епистемологията търси отговор на такива въпроси като: „Кое
нещо прави оправдаващата вяра да е оправдаваща?“ „Какво означава да казваме, че ние знаем нещо? И фундаменталния въпрос:
„Как ние знаем, че знаем? Д.Пр.), не само на това, какво знаем, но и как го знаем. Иначе казано, аз не твърдя, че
чрез  това  съм  доказал  възкресението  според  критериите  на  някои  неутрални  гледища.  Всъщност,  аз
предлагам историческо предизвикателство да чуем   други обяснения за възкресението и за гледните точки за  
света, в рамките на които тези обяснения придобиват своя смисъл. Точно защото тук, на това място, ние сме
изправени пред темите за гледните точки за света и неговия произход, няма нито една неутрална основа,
няма нито един остров в средата на епистемологичния океан, който все още да не е колонизиран от в някой
от воюващите континенти. 

Самостоятелният исторически спор не може  да принуди никой да вярва, че Исус е бил възкресен от
смъртта, но историческият спор е забележително добър за изчистването на шубраците, зад които отдавна се
крият скептични мнения от всякакъв вид.  Предложението,  че Исус е  бил възкресен с  тяло от смъртта,
притежава  нямаща  равна  на  себе  си  сила  да  обясни  историческите  данни  в  сърцевината  на  ранното
християнство. Очевидният факт, че това предложение остава подложено на огромни възражения както на
личностно, така и на общностно ниво не трябва да ни кара да преставаме да ги възприемаме сериозно. Или
може би ние предимно се забавляваме, когато чуваме този въпрос? Научните изследвания са   повтаряеми  ; а
историческите събития са   неповтаряеми  . Цезар само веднъж е прекосил Рубикон, а ако го беше прекосил
втори път, това щеше да означава нещо различно. Имаше и може да има само едно първо кацане на луната.
Разрушаването на вторият Храм в Йерусалим е станало през 70 г.н.е. и никога не се е случвало отново. 

Разбира се, за историците това не е никакъв проблем и обикновено не се притесняват да обявяват, че
горепосочените събития са се случили, въпреки че не не можем да ги повторим в лабораторията. Но когато
хората казват:  „Но това не е може да се е случило,  защото ние знаем, че такива неща всъщност не се
случват,“ те се позовават на аналогичня принцип на историята – принципът на аналогията. Но проблемът с
аналогията е, че тя никога не ви отвежда достатъчно далече. Историята е пълна с невероятни неща,   които  
са се случвали веднъж и само веднъж, вследствие на което, в най-добрия случай аналогиите често пъти са
само  частични, а не пълни. Във всеки случай, когато някой каже, че определен вид събития „обикновено не
се случват,“ това просто дава повод да попитаме: „Кой каза това?“ И наистина, въз връзка с разглежданата
тема за  възкресението, ние  трябва  да  отбележим като очевиден,  но  често пъти пренебрегван факта,  че
ранните християни не са мислели, че възкресението на Исус е бил просто илюстрация на нещо,   което се е  
случвало от време на време и на друго място. Приема се като нещо, което не се нуждае от доказателство,
че те гледали на възкресението като на предварителна илюстрация на нещо, което накрая ще се случи на
всеки друг християнин. Но те не употребявали тази надежда в бъдещето като аналогия, от която да спорят,
гледайки назад, че това вече се е било случило в този случай („Възкресението ща са случи на всеки накрая,
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следователно това показва, че всичко е наред, защото то се е случило вече веднъж“).
Тогава как работи историкът, когато свидетелството сочи напред към неща, които ние нормално не

очакваме?  Възкресението  е  такъв  първичен  пример  на  това,  което  е  трудно  да  представим  на  това
обобщаващо ниво като аналогии на самия въпрос. Но рано или късно, въпросите за гледните точки за света
започват да мержелеят зад сцената и въпросът за това, на какви видове материали ще позволи историкът да
излязат на сцената, неизбежно е повлияван от гледната точка за света на самия историк. А това ме насочва
обратно  към  ученият,  който  гледайки  изцяло  повтарящият  се  експеримент  на  това,  което  се  случва  с
мъртвите тела – на това, което изглежда, че винаги се е случвало и изглежда, че винаги ще се случва – който
обявява, че доказателството е толкова еднородно и обхватно, че е невъзможно да вярва във възкресението,
без да престане изобщо да бъде учен.

Но докъде стига тази „научна“ позиция? Когато питаме в какво може да вярва един учен за нещо, ние
задаваме въпрос, който има две нива. Първо, ние питаме какъв вид неща може да изследва научния метод и
как чрез този метод той може да знае или да вярва в определени неща. Второ, ние питаме какъв обвързване,
съчетано  с  научното  познание,  този  човек  очаква  да   има  във  всички  други  области  на  своя  живот .
Например,  дали  ученият  очаква  да  има  научен  подход  към  слушането  на  музиката?  Към гледането  на
футболен мач? Към влюбването в друг човек? Мисля си,  че въпросът,  дали ученият може да вярва във
възкресението на Исус, допуска, че възкресението и вероятно специално, възкресението на Исус, е нещо,
което може да се очаква да въздейства на самата професионална работа на ученият, все едно ако някой го
попита: „Може ли учен да вярва, че слънцето може да изгрее два пъти в един ден?“ или „Може ли учен да
вярва, че пеперуда може да лети до луната?“ (Бележка на автора: Всъщност аз веднъж наблюдавах как слънцето изгря два пъти в един и същи
ден - един зимен следобед излетях от Абърдийн, Шотландия скоро след залеза на слънцето и после слънцето изгря отново същия ден, когато пътувайки на запад,

самолетът ни се издигна нагоре и скоро след това слънцето залезе за втори път. Разбира се, това беше шега. )  Казано иначе, това е различно от
питането: „Може ли учен да вярва, че музиката на Шуберт е красива?“ или „Може ли жена-учен да вярва, че
съпругът  й  я  обича?“  Разбира  се, има  хора,  които,  чрез  предефиниране  на  възкресението  като  просто
духовно преживяване в сърцата и умовете на учениците, изместват въпроса към втората част и далече от
първата част. Но това е  отречено от смисъла, който както ще видим, всички потребители през 1-я век на
езика на възкресението, са влагали в думата „възкресение.“

През 1-я век думата „възкресение“ е означавала, че някой физически, след като е бил напълно умрял,
е станал отново физически напълно жив, а не просто е оцелял или е влязъл в „чисто духовен“ свят, каквото
и да означава това. Следователно, възкресението неизбежно   въздейства върху публичния свят  .

На това място ние се срещаме с третия елемент в познанието, с озадачаващата област отвъд науката,
(която, „знае“ това, което по принцип може да бъде повторено в лаборатория) и  отвъд този вид история,
която твърди, че „знае“ онова, което има смисъл по аналогия с нашето собствено преживяване. Понякога
хората – поотделно и като общности – се срещат с нещо, което те задължително трябва категорично да
отхвърлят или с нещо, което ако те го приемат, ще изиска да промени техният мироглед. 

За  да  демонстрирам  това,  веднъж  си  представих  един  въображаем  сценарий,  който  се  случва  в
Оксфордски колеж. Човек, който отдавна е завършил този колеж, дарява на колежа много прочута, скъпа и
красива картина, която просто не подхожда да бъде закачена на нито едно от наличните места в сградата на
колежа, но тя е толкова разкошна, че накрая управата на колежа решава да разруши цялата сграда и да я
построи отново, като я приспособи така, че да е в хармония с този велик и неочакван подарък. Управата
установява, че докато прави това, всички най-добри неща в колежа са увеличили стойността си в новата
структура и че всички проблеми, за които хората са знаели, че съществуват, по този начин са били решени.
А най-важното нещо в тази илюстрация е, колкото и странно да изглежда, че трябва да има някакъв смисъл,
в който картината е била приета от съществуващата управа на колежа, някакъв епистемологичен смисъл на
застъпване, за да направи способна управата на колежа да вземе своето много важно решение. Дарителят
не е нахлул неканен в колежа, не е дарил картината и после не е казал: „А сега решете какво ще направите.“
Това, което искам да кажа е, че възкресението на Исус, представяйки себе си като очевиден отговор на
въпроса:  „Как  вие  обяснявате  възникването  на  ранното  християнство?“  има  този  вид  влияние  върху
сериозното  историческо  изследване и  следователно  притежава  този  вид  предизвикателство  към  по-
обширния мироглед както на историка, така и на учения.

Всъщност,  предизвикателството  е предизвикателство  на  ново  сътворение.  Или  казано  по  най-
фундаментален начин: възкресението на Исус предлага себе си, на изучаващият историята или науката, не
по-малко отколкото на християнинът и на теолога, не като някакво странно събитие в света, каквото то е, а
като изцяло характерно, прототипно и фундаментално събитие в древния свят, каквото то е било в началото.
То не е било абсурдно събитие в древния свят, а е било символ и начална точка на новия свят (Бележка на автора:

So,  for instance, Lesslie Newbigin, Living Hope in a Changing World (London: Alpha International, 2003), 36.)  Претенцията, разпространяваща се в
християнството  е  била  от  такъв  мащаб:  Исус  от  Назарет    ни  въвежда  не  просто  в  нова  религиозна  
възможност, не просто в нова етика или в нов начин на спасение, а в ново сътворение.
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Сега  това  може  да  изглежда  като  епистемологичен  и  едновременно  с  това,  като  предварителен
теологичен удар. Ако влизането в новото сътворение е свободно и без никакви ограничения, историкът не
би имал никакви аналогии за него, както и ученият не би бил способен да разгледа неговите характерни
черти  в  светлината  на  други  събития,  които  иначе  биха  били  отворени  за  проверка.  Какво  трябва  да
направим?

Оставена сама, историята, такава, каквато е зачената в съвременния  Западен свят и е поставена на
Прокрустовото ложе на науката, която (правилно) наблюдава света, такъв какъвто той е, изглежда че ни
оставя като децата на Израел, чакащи на брега на Червено море. Зад нас са силите на скептицизма: ордите
на Фараона, които се подиграват и крещят, че идват, за да ни пленят. Пред нас е морето, представляващо
хаоса и смъртта, сили, които никой друг никога не е твърдял, че ги е победил. Какво трябва да направим?

Няма връщане  назад.  Никакви други обяснения  не  са  ни предложени,  в  продължилият 2000  год.
подигравателен скептицизъм към християнското свидетелство, които да могат задоволително да обяснят как
гробът е станал празен, как учениците се можели да видят Исус и как животът им и мирогледът им са били
променени.  Алтернативните  описания  са  забележително  оскъдни.  Аз  съм  прочел  повечето  от  сега
съществуващите и много от тях са смехотворни. Изглежда, че историята ни оставя треперещи на брега. Тя
може да упражнява натиск с въпрос  а  , на който християнската вяра има отговора  . Но ако няко  и хора   избер  ат  
да сто  ят   между Фараона и дълбокото море, самата история не може да го принуди да вървят напред  .(Бележка на
автора: Въпреки, че някои вървяха по този път и по този начин намериха своя път до пълната вяра, например, Франк Морисън, „Кой помести камъка?“ (London: Faber

&  Faber,  1930).)  Следователно,  всичко  зависи  от  контекста,  в  който  е  разглеждана  историята.  Най-важните
решения  , които вземаме в живота си,   не са вземани единствено   от рационалността на лявото полукълбо на  
моз  ъ  ка ни под влияние на епохата след Просветлението  .  Не твърдя,  че човек може да  се убеди, чак до
централната истина на християнската  вяра,  само чрез чистия човешки разум,  изграден въз  основата на
наблюдението на света.  Наистина, би трябвало да е очевидно, че това е невъзможно. По същият начин не
твърдя,  че  поради  това,  историческото  изследване  от  този  вид  не  трябва  да  играе  никаква  роля  и  че
единственото нещо, което се изисква, е сляп скок на вярата. Бог ни е дал умове, за да мислим; въпросът е
бил подходящо зададен; християнството се позовава на историята и то трябва да отиде при нея. И въпросът
за възкресението на Исус, въпреки че в известен смисъл взривява границите на историята, същевременно
остава вътре в тях; точно поради това този въпрос е толкова важен, толкова обезпокоителен, толкова въпрос
на живот или смърт. Ние бихме могли да се справим – светът би могъл да се справи - с Исус, който в края
на краищата си остава прекрасна идея в умовете и сърцата на неговите ученици. Но светът не може да се
справи с Исус, които излиза от гроба, който обявява началото на Божието ново сътворение точно по средата
на старото творение.

Поради  това,  за  цялостното  разглеждане  на  въпроса,  ние  трябва  да  намерим  мястото  на  нашето
изследване на историята вътре в по-големия контекст  на човека, както на индивидуалните, така и общите
контексти. Разбира се, това формира предизвикателство не само към историка, нито само към ученият, но и
към  всички  хора,  какъвто  и  да  техния  мироглед  и  техният  обичаен  живот.  Тук  залогът  са  темите  на
мирогледа и  този проблем не може да бъде решен чрез старата либерална стратегия на преструването
(както предлагаха някои рецензенти на моите по-ранни книги), че да вярваме във възкресението на Исус е
невъзможно  за  онези  хора,  които  приемат  това,  което  един  автор  нарече  „сегашни  парадигми  на
реалността.“  Ако това означава да капитулираме пред мирогледа на Хюм (Коментар: 1711-1776, шотландски
философ от епохата на Просветлението. Твърдял, че цялото човешко познание се основава единствено върху наблюдението на
природата. Отричал съществуването на вродени и инстинктивни идеи. Атеист. Д.Пр.) и на другите мислители от епохата
на Просветлението,  точно сега повтарям това, в началото на 21-я век,  имаме всевъзможни основания
да се съмняваме в съвременните парадигми. 

Във всеки случай, както видяхме, е погрешно да внушаваме, че изборът е между древния мироглед и
съвременния  (даже  пост-съвременен)  мироглед.  (Коментар:  Ако  някаква  идея  е  съвременна,  това  не  я  прави
автоматично, че е истина. Ако сме се отклонили от правилната посока и вървим в погрешна посока, колкото по-дълго вървим,
толкова  повече  се  отдалечаваме от истината.  Няма стара и  нова  истина.  Истината е само една.  Д.Пр.) И в древният
мироглед на Омир, на Платон, на Цицерон и на другите не е имало място за възкресението. Залогът при
сблъсъка  между  мирогледа,  който  взема  предвид  Богът  на  сътворението  и  справедливостта,  и  другият
мироглед – който не взема предвид това. Аз знам, че днес все още много хора считат, че вярата живее в
личната сфера и че тя се е заключила, защото историята е нежелана да влезе там. Междувременно много
други хора считат,  че  историята е затворена верига от видими причини и следствия,  която никога не е
отворена  за  случването  на  каквото  и  да  е  ново  нещо.  Това,  което  правят  описанията  на  Великден  в
евангелията – и което, аз твърдя, прави цялото съществуване на църквата, е да задава един огромен въпрос.

Трябва да задаваме нашия въпрос, в края на краищата, в диалог поне с общността на християните,
които вярват в евангелието и се стремят чрез неговия живот да прилагат в живота неговата истина. Трябва
да задаваме този въпрос, четейки Библията, която чрез целия си текст описва този вид гледна точка към
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света,  този  мироглед,  вътре  в  който това  придобива  смисъл.  Трябва  да  обмисляме това  в  контекста  на
индивидуалната  отвореност  към Бога,  за  който говори Библията  –  създателят  на  света,  а  не  просто за
божественото  присъствие,  към  Бога  на  справедливостта  и  на  истината.  Това  не  са  заместители  на
историческото изследване или някакви  „сакати“ добавки към това изследване. Това са начини за отваряне
на прозорците на ума и сърцето, за да видят те какво наистина, може би е възможно в Божия свят, светът не
само на сътвореното, такова каквото то е,  но и  новото сътворение. Вярвам, че историята ни отвежда до
точката, където ние сме длъжни да кажем: наистина е имало празен гроб и наистина е имало хора, които са
видели възкръсналият Исус, същият и все пак променен. Тогава историята пита: „Как вие обяснявате това?“

Това не ни предлага лесно измъкване от тази точка, няма нито един бръз изход от този въпрос. Всички
такива варианти са изпробвани и никой от тях не работи. Историята задава въпроса. А когато християнската
вяра му отговаря, трезвата, смирена и питаща история (за разлика от арогантния рационализъм, който взе
решение  предварително) може да реши да каже: „Това ми звучи добре.“

Историята на Тома в Йоан 20 служи добре като притча за това. Тома, подобно на добър историк, иска
да види и да докосне. Исус му позволява да го разгледа и да го докосне, но Тома не направил това. Той се
издигнал над това ниво на познанието, което имал намерение да използва   и достигнал до по-високо и по-  
богато ниво. В образът, който използвах преди малко – на Израел край Червено море, така изглежда това, в
думите на Ораторията „Великден.“ (Бележка на автора: музика -  Paul Spicer, текст - Tom Wright, записана от  the Birmingham Bach Choir, виж

www.easteroratorio.com.) Тома започва със съмнение:
Морето е твърде дълбоко
небето е твърде високо,
аз не мога да плувам,
не мога да летя;
Аз трябва да стоя тук,
аз трябва да стоя тук,
тук, където знам,
как мога да знам.
Тук, където знам,
как мога да знам.

После Исус се появява отново и кани Тома да го види и да го докосне. Внезапно нова, зашеметяваща
възможност се появява пред Тома:

Водите на морето се разделиха. Войската на фараона -
отчаяние и съмнение, и страх, и гордост -
повече не ни заплашва. Ние трябва 
да прекосим до отсрещната страна.
Небето се навежда. С наранени ръце
нашият заточен Бог, нашият Господ на срама
жив, дишащ, застава пред нас;
Словото е близо и изговаря нашето име.
Ново познание за съмняващият се ум,
ново виждане израства от слепотата;
Нова вяра може да намери скептикът,
нова надежда чрез това, което вярата знае сега.

След като казва това, Тома поема дълбоко дъх и бързо събира заедно историята и вярата. Той казва:
„Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28). Това не е анти-историческо твърдение. Господ, за който се говори тук
е точно същия Господ, който е кулминационната точка на историята на Израел и който обявява началото на
нова история.  Щом сграбчите възкресението,  вие виждате, че историята на Израел е пълна с частични и
подготвящи  аналогии  за  този  момент.  Епистемологичната  тежест  е  носена  не  само  от  обещанието  за
възкресението при второто идване на Исус и за новото сътворение, но и от историите за Божийте мощни
дела в миналото.

Нито  пък  това  е  анти-научно  твърдение.  Светът  на  новото сътворение  е  точно  светът  на  новото
творение;  като такова, то е отворено и наистина жадува за работата на хората – не да го манипулират с
магически трикове, нито да бъдат подчинени на света, все едно че самият сътворен свят е бог, а за да бъдат
негови управители и домакини. А управителите трябва да обръщат близко и постоянно внимание и да се
грижат за това,  на което те са управители,  за да му служат по-добре и да го правят годно да достигне
планираната  плодовитост.  Аз  предполагам,  че  вярата  във  възкресеният  от  смъртта  Исус  излиза  извън
пределите на историята, но включва в себе си това, което ние наричаме история и онова, което наричаме
наука. Този вид вяра не е сляпа вяра, която отхвърля цялата история и наука. Нито пък тя е просто – което
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щеше  да  е  много  по-безопасно!  -  вяра  обитаваща  напълно  различна  сфера,  несвързана  с  другата,  във
водоплътно  затворено  пространство.  По-скоро  този  вид  вяра,  която  както  всички  други  форми  на
познанието, е определяна от природата на своя обект, е вяра в създателят Бог, в Богът, който е обещал да
поправи всички неща най-накрая,  в  Богът  който (като ясно очертаната  точка,  където тези  две неща се
събират  заедно)  възкреси  Исус  от  смъртта  вътре в  историята,  оставяйки  доказателство,  което  изисква
обяснение както от ученият, така и от всеки друг човек. Доколкото аз разбирам метода на науката, когато се
появи нещо, което излиза извън парадигмата с която работите, поне единият вариант е, след като другите са
се провалили е, да промените парадигмата – не да изключвате всяко нещо, което знаете до този момент, а да
включите   новопоявилото се нещо вътре в по-голямо цяло  . Това е, образно казано, предизвикателството на
Тома.

Ако Тома представлява една епистемология на вярата, която излиза извън пределите, но и включва в
себе си историческото и научното познание,  ние можем да предположим, че Павел представлява в това
място една  епистемология  на  надеждата.  В 1Кор.15 той скицира  своето твърдение,  че  ще има бъдещо
възкресение,  като част от новото Божие сътворение,    спасението на целия космос  ,  както е  в Рим.8  .  За
християнинът надеждата не е пожелателно мислене, нито е сляп оптимизъм. Това е вид познание, вид, вътре
в който са възможни нови неща, вариантите не са затворени, ново творение може да се случи. Има много
неща, които могат да се кажат, но не тук.

Всичко това ни довежда до Петър. Епистемологията (Коментар: Науката за познанието. Д.Пр) на вярата и
надеждата, и двете излизащи извън обхвата,  но включващи историческото и научното познание, сочи към
епистемологията на любовта – идея, която за пръв път срещнах в Бернард Лонергам  (Коментар: 1904-1984,
канадски  еврейски  свещеник,  философ  и  теолог.  Изследвал  е  теорията  на  познанието.  Считан  е  за  един  от  най-големите
мислители на 20-я век. Д.Пр.), но едва ли той е открил това. Историята в Йоан 21 илюстрира това. Известно е, че
Петър се отрекъл от Исус. Той избрал да живее вътре в нормалния свят, където тираните побеждават накрая
и е по-добре да се отделиш от тези хора,   които не са откъм страната на тираните  . Но сега, след Великден,
Петър е призован да живее в нов и различен свят.  Там, където Тома е бил призован към нов вид вяра  ,    а  
Павел – към радикално обновена надежда  ,    Петър е призован към нов вид любов  .  (Бележка на автора:  See particularly
Gerald O’Collins, Easter Faith: Believing in the Risen Jesus (London: Darton, Longman & Todd, 2003), 32f., 106f.)

Тук се връщам още веднъж  при Витгенщайн, но сега не заради жезъла, а заради един прочут и любим
афоризъм: „Това е любов, която вярва във възкресението.“ (Бележка на автора: L. Wittgenstein, Culture and Value: A Selection from the

Posthumous Remains, rev. ed., ed. G. H. von Wright et al., trans. Peter Winch (Oxford: Blackwell, 1998), 39. The whole passage is truly remarkable and deserves close attention .)
Исус казва: „Симоне Йонов, обичаш ли ме?“ В този въпрос се побира цял свят, свят на лична покана и
призоваване, на преработване на човека след предателство и нещастие, на промяната на модела на самата
епистемология, въпросът за това, как ние знаем нещата, за да съответстват на новата онтология (Коментар:

Наука за изследване и разбиране на съществуващата реалност и на битието като цяло. Д.Пр.), въпросът за съдържанието
на  реалността.  Реалността,  че  възкресението не  може просто да бъде  „познавано“ от намиращото се в
стария свят на гниене и отричане, на тирани и мъчение, на неподчинение и смърт. Но това е смисълът.

Ще повторя: възкресението не е, както се считаше в миналото, едно много странно събитие в рамките
на сегашния свят (въпреки че то наистина е било и странно); по принцип,  то е определящото събитие на
новото сътворение, на светът, който е бил роден с Исус. Ако можем даже да погледнем за миг този нов свят,
а да не говорим да влезем в него, ние се нуждаем от нов вид познание, познание, което включва в себе си
нови пътища, епистемология, която извлича от нас не просто хладната преценка на откъснато привидно-
научно изследване,  но и цялостно ангажиране и включване на личността,  за което краткото описание е
“любов,“ в пълния смисъл на гръцката дума agapē. Моето усещане, от разговорите ми с някои колеги-учени
е, че това, въпреки че е трудно да бъде описано, е нещо, приличащо на онова, което вече се случва, когато
ученият посвети  толкова изцяло себе си на  изучаваната тема,  че раждането на нови хипотези става не
толкова  вследствие  на  работата  на  абстрактен мозък  (компютър,  направен  от  месо?),  който преработва
данни,  а  чрез  мека  и  тайнствена  симбиоза  между  опознаващият  и  опознаваното,  между  обичащият  и
обичания.  (Бележка на  автора:  Once  more,  Wittgenstein  has  some extremely  suggestive  reflections  on  this  issue.  See,  for  example,  L.  Wittgenstein,  Lectures  and

Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief, ed. C. Barrett (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966).
Скептикът веднага предлага, че това е начин да рухне истината на Великден още веднъж в обикновен

субективизъм. Не е така.  Само защото е нужна любовта от вида  agapē, за да вярваме във възкресението,
това не означава, че всичко това се е случило, за да могат Петър и другите да усетят, че сърцата им са били
странно затоплени. Точно защото това е този вид любов, за която говорим, трябва да има съотносителна
реалност в света извън обичащият. Любовта е най-дълбоката форма на познанието, защото любовта, когато
бъде изцяло ангажирана с реалността, а не е ангажирана със себе си, потвърждава и празнува тази друга
реалност извън самата себе си. Това е мястото, където съвременната епистемология престава да работи.
Безплодната антитеза на „обективното“ и „субективното,“ където ние казваме, че нещата са или обективно
истински (и следователно мо  гат   да   бъдат разбирани като такава от непредубеденият наблюдател) или са
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субективно истински (и следователно  не могат да бъдат използвани в преценките на реалния и публичен
свят), е победена от епистемологията на любовта, която е създадена като необходима форма на познанието
за тези хора, които ще живеят в новия публичен свят, светът, чието начало е поставено на Великден, светът,
в който Исус е Господ, а Цезар не е.

Това е причината, поради която, въпреки че историческите доводи за телесното възкресение на Исус
са наистина силни, ние не трябва никога да си представяме, че те ще  накарат хората да направят нещо
повече  от това,  което са  направили Тома,  Павел и Петър – да  задават  въпроси за  вярата,  надеждата  и
любовта.  Не  можем  да  използваме  предполагаемата  обективна  историческа  епистемология  като
решителната основа за истината на Великден. Да правим това, би приличало на желанието ни да запалим
свещ, за да видим, дали слънцето е изгряло. Това, което свещите на историческата ерудиция ще направят, е
да покажат, че нещата в помещението са разместени и то не изглежда така, както е било миналата вечер, и
това  вероятно ще бъдат  нормалните обяснения за  това,  което е абсолютно неприемливо.  Може би,  ние
мислим, че след като аргументите на историята свършат своята работа, може би разсъмването е дошло и
светът  се  е  събудил.  Но за  да  проверим,  дали това  е  така,  ние  трябва  да  поемем риска  и  да  дръпнем
пердетата пред изгряващото слънце. Когато правим това, ние няма да се нуждаем от свещите, не защото
вече  не вярваме в  свидетелството на  свещите,  не  защото не вярваме на  свидетелството и аргумента,  а
защото те са били победени от по-голямата реалност, от която те заимстват, към която те сочат и в която те
ще намерят нов и по-голям дом. Цялото познание е дар от Бога, както историческото и научното познание,
така и вярата, надеждата и любовта, но най-велика от тях е любовта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Една последна  бележка.  Аз съм убеден,  че  климатът на  скептицизма,  който през  последните  200

години направи да е неизискано и даже притесняващо да твърдим, че възкресението на Исус наистина се е
случило,  никога  не  е  бил  и  сега  не  е  неутрално  нещо,  както  социологически,  така  и  политически.
Интелектуалният преврат,  чрез който Просветлението убеди толкова много хора, че „сега ние знаем, че
мъртвите хора не възкръсват,“ все едно че това беше съвременно откритие, а не просто препотвърждаване
на това, което Омир и Есхил са приемали като аксиома, която не се нуждае от доказателство и това върви
ръка за ръка с други предложения на Просветлението, че видите ли, сега ние влязохме в нова епоха, в която
Бог може да бъде захвърлен на горния етаж, за да можем ние да започнем да управляваме света така, както
ние искаме, формирайки го в наша изгода, без външна намеса. 

До това ниво, тоталитаристите от последния век бяха само една от многото различни демонстрации
на още по-големия тоталитаризъм на мисленето и на културата, против който постмодерността и директно
пред очите ни, се разбунтува. В края на краищата, кой е този, който   НЕ   иска мъртвите да бъдат възкресени  ?
Не просто интелектуално боязливите и рационалистите. Не искаха и не искат възкресението на мъртвите
онези,  които държат властта,  социалните и интелектуалните тирани и насилниците;  цезарите,  които ще
заплашени от Господарят на света,  който победи последното оръжие на тирана,  самата смърт; хората като
Ирод, които ще бъдат ужасени  при постмодерното потвърждаване на Царят на юдеите. (Бележка на автора: Петерсон
в своята рецензия, за която вече споменахме,  Journal of Religion 84 (2004): 637, предполага, че този начин на мислене е ироничен, вероятно предполагайки, че това е мое
лично виждане, чрез което се опитвам да принуди противниците си да се откажат от позицията си. Тези, които се ядосаха поради тиранията, че беше казано, че

поради това, че сме деца на Просветлението, ние не можем да вярваме в тези древни суеверия (Коментар: Древни суеверия – възкресението на Исус
Д.Пр), ще разберат това, което говоря.)  И точно това е мястото, където вярването във възкресението на Исус внезапно
престава да бъде предмет на изследване на едно странно събитие през 1-я век и се превръща в начин на
преоткриване на   надежда   в 21-я век  . Надеждата е това, което получавате, когато внезапно разберете, че е
възможна и различна гледна точка за света, гледна точка,  в която богатите, могъщите и безскрупулните в
края на краищата,  няма да имат последната дума. Същата промяна на гледната точка за света, която се
изисква от възкресението на Исус е промяната, която ще ни направи способни да променим света.

Помислете за чудесната сцена в пиесата „Саломе“ от Оскар Уайлд, когато Ирод чува новината, че
Исус Христос от Назарет е бил възкресен от смъртта. Ирод казва: „Аз не искам той да прави това. Аз му
забранявам да прави това. Не разрешавам на нито един човек да възкръсва от смъртта. Този човек трябва да
намерен и да му бъде казано, че аз му забранявам да възкръсва от смъртта.“

Има вилнеене на тирана, който знае, че властта му е заплашена и аз чувам същия вилнеещ глас не
просто в политиците, които искат да пригодят света според тяхното преимущество, но и в интелектуалните
традиции,  които искат да се плават пасивно по течението.  Но следващият натрапчив стих в пиесата на
Уайлд,  е истинското критично положение както за Ирод, така и за нас: Ирод пита: „Къде е този човек?“
Царедворецът отговаря: „Господарю мой, той е на всяко място, но е трудно да го намерим.“ (Бележка на автора:
Oscar Wilde, Salome, in Complete Works of Oscar Wilde (London and Glasgow: Collins, 1966), 565.)
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Глава  5

Космическо бъдеще: напредък или отчаяние?

ВЪВЕДЕНИЕ
В първата част на книгата аз казах, че когато гледаме  към съвременния свят и към църквата, ние

откриваме голямо объркване относно бъдещата надежда, а когато гледаме към ранното християнство, ние
намираме не просто вяра,  а  много точна и специфична вяра,  отнасяща се не само до Исус и неговото
възкресение, а и до бъдещият живот, който Бог е обещал за всички свой хора.

Няма  значение,  дали  древните  хора  са  били  доверчиви,  а  съвременните  хора  са  скептични.  И  в
сегашния свят има голяма доза доверчивост, както е имало и голяма доза скептицизъм в древния свят. По-
скоро това  е  нещо,  което е  свързано със  самата  специфика  на  гледната  точка  към света,  която е  била
създавана от събитията, свързани с Исус и най-вече – със самото събитие на Великден.

Ранните християни гледали назад с радост към това велико събитие. Но точно поради самата юдейска
вяра в  Бога като създател и избавител,  и защото са видели, че тази вяра е  била потвърдена в напълно
неочакваното  събитие  на  възкресението  на  Исус,  те  освен  това  гледали  нетърпеливо  напред  към  едно
събитие,  което все  още се очаквало да дойде  и в  което това,  което е започнало на Великден,  ще бъде
завършено. Тази по-голяма картина  на все още бъдещото обновление е изследвания обект в тази част на
книгата.

Приемливо е на това място да се захванем веднага с това и да поговорим за личната надежда, която
евангелието предоставя на всеки вярващ. Това, което Бог е направил за Исус на първият Великден, Бог е
обещал да го направи и за всеки човек, който е в Христос, за всеки, в когото обитава Духът на Христос. Това
е библейското и историческо християнско очакване на самите нас като хора. Ние ще говорим за това, когато
му дойде времето. Но има добри основания да не започваме това тук. През последните два века Западното
мислене  оценява  прекомерно  много  индивидуалното,  за  сметка  на  по-голямата  картина  на  Божието
творение. Освен това, в голяма част от Западната набожност,  поне след Средновековието, влиянието на
гръцката философия беше много силно, изразяващо се в бъдещо очакване, което много повече прилича на
представата на Платон за души, които влизат в нематериално небе,  отколкото на библейската картина на
ново небе и нова земя. Ако започнем с бъдещата надежда на отделния човек,  винаги има риск,  че ние
можем, поне по подразбиране, да разбираме това като истинският център на всичко и да се отнасяме към
надеждата за обновяването на творението просто като към някаква периферна украса. Това се е случвало
доста  често.  Аз  имам  силното  желание  да  отхвърля  тази  представа,  както  чрез  структурата  на
доказателството, така и чрез подробното обяснение.

Поради това, порядъкът на обсъждането е определян от моята представа за подходящо подреждане на
материала.  Вместо  първо  да  разгледаме  обещанието  към  отделния  човек  и  оттам  да  стигнем  до
обновлението на творението, ние започваме с библейското виждане за бъдещия свят – виждане на сегашния
космос, обновен от горе до долу от Бога,  който е както създател,  така и спасител.  Това е контекстът, в
рамката на който ще можем да говорим за второто идване на Исус и след това – за телесното възкресение.
(Бележка на автора: Теолозите ще разберат, че аз съм в подразбран диалог в тази част на книгата с двама големи германски теолози от последното поколение: с
Wolfhart Pannenberg in, for  example, his Systematic Theology, vol. 3 (Grand Rapids, MI:  Eerdmans, 1993), chap. 15 and many other places и с and Jürgen  Moltmann in, for
example, Theology of Hope (London: SCM, 1967), and The Coming of God: Christian Eschatology (Minneapolis:  Fortress Press, 1996). Възнамерявам да напиша цяла книга
като част от този разговор, но това няма да стане тук. On Moltmann, see  particularly R. J. Bauckham, God Will Be All in All: The Eschatology  of Jürgen Moltmann
(Edinburgh: T & T Clark, 2005).

Следователно  ние  се  обръщаме  към  голямо  мащабната  надежда  за  спасението  на  целия  космос,
великата драма, в която нашите малки драми, каквито те са, се развиват вътре в голямата драма.  Какво е
Божието намерение за света като цяло? За да отговорим на този въпрос, ние първо трябва да разгледаме в
настоящата глава два много популярни варианта, преди - в следващата глава, да изследваме алтернативната,
която (въпреки, че вие никога няма да я научите от много от съвременните християни) е предложена от
самия Нов Завет. (Бележка на автора: Sources I have found helpful in this chapter include John Polkinghorne and Michael Welker, ed., The End of the World and the
Ends of God: Science and Theology on Eschatology (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2000); John Colwell, ed., Called to One Hope: Perspectives on Life to Come
(Carlisle, UK: Paternoster, 2000). The latter includes my lecture “New Heavens, New Earth,” originally given in 1993, which anticipates several aspects of the present book, not
least this chapter. See too my The Myth of the Millennium (London: SPCK, 1999), published in the United States as The Millennium Myth (Louisville, KY: WJKP, 1999). Among other
recent writers, Richard Bauckham is prolific and, in my view, largely on the right lines: see, for example, his book with Trevor Hart, Hope Against Hope: Christian Eschatology in
Contemporary Context(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999).

ВАРИАНТ 1: ЕВОЛЮЦИОНЕН ОПТИМИЗЪМ
Поемайки риска от прекомерно опростяване, ние предлагаме да приемем, че има две доста различни

начини за гледане към бъдещето на света. Както единият, така и другият начин понякога са обърквани с
християнската вяра, и наистина и двата използват някои елементи от християнската вяра, когато разказват
своите големи истории. Но нито един от тях не се доближава близо до картината, която имаме в Новия Завет
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и  в  проблясъци  –  в  Стрия  Завет.  Християнският  отговор  не  с  е  намира  някъде  по  средата,  както  е  в
библейския отговор, което комбинира силните и слабите страни и на двата.

Първата позиция е митът за прогреса. Много хора, особено политиците и светските коментатори в
пресата и в масовите комуникации, все още живеят, ползвайки се от този мит, позовават се на него  и ни
окуражават  да  вярваме  в  него.  И  наистина  (ако  мога  да  се  отклоня  за  момент  от  темата)  отказът  от
сериозното политическо говорене днес се състои не само в това,  че политиците все още се опитват да
възбуждат ентусиазъм за техните версии на този мит – това е единственият начин на говорене, който те
знаят – горките – докато останалата част от нас вървят напред. В това отношение те са като хора, които са в
лодка и гребат с всички сили към брега, но през това време отливът е толкова силен, че ги отнася все по-
навътре в морето. И тъй като вървят по погрешен път,  те не само че не могат да осъзнаят, че усилията им са
напразни, но канят и хората в други лодки да се присъединят към тяхното „блестящо“ пътуване към брега.
Поради това неотстъпчивите проекти на модернистите и на прогресивистите, които политиците се чувстват
задължени да ни предлагат („гласувайте за нас и положението ще се подобри!“) трябва да бъдат украсени с
непреклонни пост-модерни методи  за замайване и привличане на вниманието:  при липсата на истинска
надежда, единственото, което остава са чувствата. (Коментар: Спомняте ли си една стара и много популярна песен, в
която се казваше: „Само ти,  сърце си ми приятел,  само ти не ми изневери.“ А в  Йер.17:9 се казва:  „Сърцето на човека е
измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой би могъл да го разбере?“ Кое от двете неща е вярно? Д.Пр.) Убеждаването
няма да свърши работа, защото ние никога няма да вярваме в него. Следователно, това от което изглежда, че
се  нуждаем  и  следователно  –  това,  което  хората  ни  дават,  е  развлечението.  Както  каза  наскоро  един
журналист,  нашите  политици  настояват  да  се  отнасяме  към  тях  като  към  рок-звезди,  а  рок-звездите
претендират,  че  са  политици.  Подреждането на  тази  бъркотия  –  която християнската  надежда,  въпреки
сегашното  мнение,  е  напълно  способна  да  направи  това  –  би  означавало,  сред  многото  други  неща  -
обновление на истинското политическо говорене, от което Бог знае, че ние много се нуждаем.

Но да се върнем при нашата основна тема. Митът за прогреса е дълбоко вкоренен в съвременната
Западна култура и някои от тези корени са християнски. (Бележка на автора: See R. J. Bauckham, “The Year 2000 and the End of Secular

Eschatology” in Colwell, ed., Called to One Hope, 240–51.) Идеята, че човешкият проект и всъщност – космическият проект, би
могъл и ще продължи да расте и да се развива, произвеждайки безгранично човешко усъвършенстване и
вървене към утопия, се е зародила още по времето на Възраждането и е дала своя решителен тласък чрез
Европейското Просветление през 18-я век. Пълното процъфтяване на това вярване се случи в Европа през
19-я  век,  когато комбинацията от напредъка в  науката и икономиката  от една страна и демократичната
свобода и напредъка в образованието – от друга страна, произведе силното усещане, че историята ускорява
движението си напред към една чудесна цел.  Елдорадо беше просто зад  ъгъла,  хилядолетието,  в  което
светът ще да живее в мир. Благоденствието ще се разпространи от просветлените Европа и Америка, и ще
обхване целия свят. По никакъв начин всички мислители от миналия век не се побират в този калъп, но
много хора, включително и хора с изключително голямо влияние като Хегел, направили това ентусиазирано.
Отново ще кажа, че точно това е нещото, от което някои от нашите политици все още се въодушевяват.

Всъщност, тази утопична мечта е   пародия   на християнското виждане  . Божието царство и царствата
по света се събират заедно, за да произведат виждане за история, която върви към своята цел, цел, която ще
изникне отвътре, а няма да е нов дар, дошъл от друго място.  Хората могат да бъдат направени съвършени и
наистина се развиват неумолимо към тази цел. Светът е наш, за да го откриваме, да го използваме и да се
радваме.  Вместо да бъдем зависими от Божията милост чрез обучение и упорита работа, ние ще станем
такива, каквито имаме потенциала да бъдем. Вместо сътворение и ново сътворение, науката и технологията
ще  превърнат  необработения  материал  на  този  свят  в  материя  на  утопията.  Подобно  на  митичният
Прометей,  който отхвърлил боговете  и се  опитал да управлява света  по неговия  си  начин,  либералния
модернизъм предполага, че светът може да се превърне във всеки вид, какъвто ние искаме той да бъде,   като  
работим още по-упорито и помагаме за вървенето напред на великия поход към славното бъдеще. (Коментар:
Това е описанието на тази пародия. Ей така, случайно и за наш късмет, ние си намерихме този свят и сега той е наш и ще правим
с него каквото си искаме. А когато окончателно „оплескаме“ нещата – тогава  ще потърсим в космоса друга планета, където ще
се преместим да живеем. Изключителна наивност, на която могат да вярват само малките деца. Д.Пр.) 

Оставям на една страна в това кратко описание ролята, изиграна от Чарлз Дарвин, чиято иронична
фигура продължава да витае в няколко доста различни съвременни обсъждания. Едно от странните и може
би поетично уместни извъртания в тази история, е нашето нарастващо признание,  че самият Дарвин не е
бил толкова велик нов мислител, достигнал от нищото до своята радикална нова идея, а всъщност е бил
точен  продукт  на  своето  време,  един  специален  показател  за  най-високото  ниво  на  прилива  в  нашето
насочено напред стремително движение на либерално-модернистичния оптимизъм,  самият оптимизъм –
особена  еволюция  в  Западното  мислене.  Готовността,  с  която  идеите  на  Дарвин бяха  възприемани  и
прилагани отново не само в тясната биологична сфера, към които тези идеи принадлежат, но и в много по-
обширни области, като сферите на обществото и политиката, показват достатъчно добре настройката на
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времената. Светът, най-общо казано и по-конкретно – човечеството, се движи напред и нагоре в присъщ на
него процес, който не може да бъде спрян и това ще се изрази във великото бъдеще, което се намира просто
зад следващия ъгъл. Еволюцията, този по-общ смисъл на прогреса, вече е била масово приемана; тя е била
дълбоко удобна философия за тези хора, които искали да оправдаят своето голямо индустриално и имперско
разширяване; Дарвин им дал някаква привидна научна легитимност, от която бързо се възползвали и която,
в рамките на половин век, е била използвана да оправдае всичко – от евгениката (Коментар: Теория, целяща да се
подобри качеството на човешката популация чрез убиване на зародишите и родените бебета с някакви увреждания, на тежко
болните и възрастните хора, на циганите и т.н. с цел осигуряване на „чиста раса.“ Хитлер е харесал тази теория. Д.Пр.) до
войната.  Същото може да бъде казано и за латинската сентенция  mutatis  mutandis - „Като се променят
нещата, които трябва да се променят“ или „като се направят необходимите промени,“  прокламирани от Карл
Маркс. (Бележка на автора: За причините за безкритичното приемане на Теорията на Дарвин, вижте нещо интересно - L. Wittgenstein, Lectures and Conversations
on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief, ed. C. Barrett (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), 26f.).

Много християнски мислители са се съгласявали с този привидно предстоящ прилив на прогреса.
Много хора са възприели идеите на Дарвин като начин за разрешаване (например) на някой от проблемите,
които усещали, че има в Стария Завет. Много хора с готовност разширили социалния дарвинизъм като път
напред за света, а някои хора даже окуражавали стремежа към война като  подходящ метод да тестваме кои
породи от човешките видове  са най-годни и следователно – най-заслужават да оцелеят. Много християни
възприели така  нареченото  от  тях  „социално“  евангелие,  като  се  опитвали  да  приложат  на  практика  в
обществото,  обещанията на християнското   посла  ние  .  Огромна по обем добра рабо  т  а била извършена чрез  
този начин, въпреки че един век след това сега ние знаем, че това не е пълният отговор. Но най-известното
християнско развитие на този мит за прогреса е било  делото на Пиер дьо Шарден. Този френски йезуит,
роден през 1881, бил изтъкнат изследовател на произход на човека и страстен християнски мистик, който
вярвал, че присъствието на Бога трябва да бъде откривано навсякъде в света на природата. Той вярвал, че
живият  свят  разкрива  себе  си  като  обхващаща всичко  „космическа,  християнска  и  божествена  среда“;
въпреки бъркотията и страданието на света той вярвал, че природния свят е „възбуден и израства към Бога.“
Той  вярвал,  че  Божият  дух  участва  в  този  еволюционен  процес  на  всеки  етап  с  цел  „космическата  и
човешката  еволюция  да  се  придвижват  напред  към  още  по-пълно  разкриване  на  Духът,  стигайки  до
връхната си точка в „Христос-Омега.“  (Бележка на автора:  Ursula King,  “Teilhard de Chardin,  Pierre,” in  The Oxford Companion to  Christian

Thought,  ed.  A.  Hastings (Oxford: OxfordUniversity Press,  2000),  695.) Цялата история се движела към точката Омега на появата на
Христос  и  сега  вървяла  към  връхната  точка  и  целта,  в  която  цялото  творение  ще  намери  своето
осъществяване в него.  „Феноменът на човека,“  най-известната книга на Тейлхард де  Шарден,  написана
преди Втората световна война, но издадена след смъртта му през 1955, се превърнала в най-продаваната
книга и оказала влияние на цяло поколение от хората, които искали да комбинират християнската духовност
с научното мислене. Един скорошен ентусиазиран автор предположи, че „неговото мощно потвърждение на
Превъплъщението  и  неговото  виждане  за  всемирния,  космически  Христос  вътре  в  еволюционната
перспектива“ може сега „да потвърди отново сърцевината на християнската вяра за нашата научна епоха.“
(Бележка на автора: King, “Teilhard de Chardin,” 696.). Влиянието на Тейлхард де Шарден може да се намира зад скорошната
популярност на една молитва, в която се говори за „всички неща се връщат до съвършенството чрез Онзи,
от когото са произлезли.“ (Бележка на автора: Молитвата (която започва с „О, Боже на непроменимата сила и на вечната светлина“) изглежда води
началото си от „Шотландска книга за обща молитва“ издадена през 1912 год.)

Мисленето на Тейлхард де Шарден е многостранно и изкусно, и тук не е мястото да го обсъждам, още
повече  –  да  го  критикувам.  Карикатура  е  да  казваме,  както  правят  някои  хора,  че  той  просто  е  един
предварителен пророк на  духовността на Нова Ера. По същият начин, въпреки че изглежда, че в мисленето
му има пантеистични елементи. (Коментар: Пантеизмът е учение, което обожествява природата. Според мен, доста хора
считат, че ние сме „деца на майката земя или на майката-природа.“ По този начин, съзнавайки или не съзнавайки, вместо да се
покланят на Бога-творец, те се покланят на неговото творение. Д.Пр.), самият Тейлхард де Шарден не е бил пантеист.
Но той споделя слабостите на еволюционният оптимизъм на своето време, най-малкото, както ще видим,
неспособността да осъзнае и да приеме факта за наличието на вродено зло в човека (интересно е, че в една
своя ранна книга за произхода на греха или по-точно – неговата липса -  било това,  което го отвело до
критично оценяване на собствената му църква).

Тейлхард и  неговите  поддръжници  се  позовавали  на  идеята  на  Павел  за  космическия  Христос  в
Кол.1:15-20,  но мисленето на Павел тук,  както и на други места,  едва  ли подкрепя  постройката,  която
Тейлхард иска да изгради. В идните дни – а разбира се той, точно за идните дни е говорел – той може да се
окаже едно от великите цветя,  в  християнска форма,  на  този еволюционен оптимизъм,  към който сега
нашата пост-научна епоха е все по-скептична. Но повече за това – веднага.

Истинският проблем с митът за прогреса, както току-що подсказах е, че той не може да се справи със
злото. И когато казвам, че не може „да се справи със“ аз нямам предвид само интелектуално, въпреки че и
това е вярно; аз имам предвид на практика, практически. Митът за прогреса не може да създаде стратегия,
която  наистина  да  даде  решение  на  жестоките  проблеми  със  злото  по  света.  Поради  това  целият

40



41

еволюционен  оптимизъм  през  последните  200  години  остава  безпомощен  пред  световната  война,
употребата на наркотиците, Аушвиц, апартейда, детската порнография и други странични занимания, които
еволюцията ни подхвърли за наше забавление през 20-я век. Ние не можем да ги обясним, нито можем да ги
изкореним.

Дневният ред на Карл Маркс не е да обяснява света, а да го промени, оставяйки го неосъществен.
Разбира  се,  20-я  век  ни предостави доста  пълен отговор  на  мита  за  прогреса,  както много  хора  (като
например Карл Бърт) видяха още през Първата световна война, но е забележително колко много други хора
продължиха да вярват  и да разпространяват този мит, въпреки това. Самият Тейлхард бил санитар по време
на Първа  световна война и преживяното му повлияло,  но не за  да го отдалечи от еволюцията,  а  за  да
направи опит да вземе предвид човешкото страдание в своето уравнение. Част от проблема в съвременните
ни обсъждания за хората, които живеят в приюти или проблема в Близкия Изток е, че нашите политици все
още искат да ни  дарят с мечтата за  прогреса,  за постоянното движение напред към златната мечта за
свободата; а когато приливът на човешкото нещастие измие плажовете ни или когато хората от култури,
които са много различни от нашата,  изглежда че не искат този вид свобода, която ние имаме предвид, това е
не  само  социално,  но  и  идеологически  разбъркано  и  неприятно.  Това  напомня  на  политиците,  че  в
мисленето им има дупка. Всъщност светът все още е тъжно и порочно място, а не е щастливо вървене
напред към светлината. (Бележка на автора: See my Evil and the Justice of God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006).

Митът за прогреса не може да се справи със злото по три причини. 
Първо, той не  може да го спре: еволюцията ни даде Хирошима и Гулаг, злото изобщо не може да

прави нещо добро. Няма никаква видима причина в науката, във философията, в изкуството или където и да
е другаде, което да ни гарантира, че ако само вървим напред с мечтата на Просветлението, тези проблеми
ще бъдат разрешени и рано или късно ние ще влезем в утопията. Нещо повече,  най-напредналата част   на  
съвременната наука   вече е наясно  , че   независимо от това, което може или не може да е вярно, специално в
биологичната еволюция, космосът като цяло просто   не   еволюира напред към златно бъдеще  . Светът, (който
се  твърди),  че  е  започнал  с  Големият  удар,  върви  или  към  Голямо  застудяване,  при  което енергията
постепенно ще се изчерпва и вселената се разширява в обграждащата я хладна тъмнина или към Велико
критично положение, при което  гравитацията се променя и всичко накрая спира, а после всичко отново
започва да се събира заедно. Твърде е възможно преди да се случи която и да е от тези възможности, някой
гигантски метеорит, като този, който изглежда е причинил изчезването на динозаврите, да удари земята с
подобни унищожителни последици.  В    н  ито един от тези сценарии няма н  я  какво смислено обяснение на  
мита за прогреса.  (Бележка на автора:  On all  this,  see Polkinghorne and Welker,  “Science and Theology on the End of  the World and the Ends of  God” in
Polkinghorne and Welker, eds., End of the World, 1–13; W. R. Stoeger, “Scientific Accounts of Ultimate Catastrophes in Our LifeBearing Universe,” in the same book, chap. 1 (19–
28);  and Polkinghorne,  “Eschatology: Some Questions and Insights  from Science,” in  the same book,  chap.  2  (29–41).  Polkinghorne begins his  chapter by questioning the
“scientific” side of Teilhard de Chardin’s theory.)

Второ, даже ако „напредъкът“ най-накрая ни отведе до утопията,  това няма да разреши моралния
проблем на цялото зло, което се е случило до тази дата по света. Да си представим, че златната ера дойде
утре сутринта; какво ще каже това на тези хора, които днес са били измъчвани до смърт? Как би могло това
да бъде задоволително решение за огромните и неописуеми злини, случили се през последния век, а да не
говорим – през цялата история на света? Ако, разсъждавайки като Тейлхард де Шарден, ние трябваше  да
направим Бог да е част от целия този процес, какъв вид бог щеше да е той,  който изгражда царството си
върху костите и пепелта на онези, които са страдали през цялото време до тук? Тази картина ми напомня за
историята на един стар преподавател в Оксфорд, който, когато на бюрото му се натрупвали непотърсени
документи, просто разстилал отгоре върху тях един стар вестник „Таймс“ и започвал отново. След смъртта
му открили няколко пласта, както би казал някой археолог, съдържащи проблеми, които никога не са били
разрешени. По същият начин и Бог, след изграждането на еволюционисткото Божие кралство, ще му се
наложи  да  се  справя  точно  със  същия  проблем.  Това  е  била  причината,  поради  която  древните  юдеи
започнали да говорят за възкресението.

Митът за прогреса се проваля, защото той всъщност не работи; защото той никога не е разрешавал
проблема за  греха ретроспективно  (Коментар:  Т.е.  разглеждайки  го  от неговото  начало  до  неговия  край.  Д.Пр.);  и
защото този мит подценява природата и  властта на злото  и така не успява да види животоспасяващата
важност на кръста, не успява да види Божието „не“ на злото, което после отваря вратата на Неговото „да“ на
творението. Единствено само в самата християнска история – но със сигурност не в светските истории на
съвременността – ние намираме някакво усещане, че проблемите на света са били решени не чрез някакво
недвусмислено движение нагоре към светлината, а чрез създателят Бог, който дошъл долу в тъмнината, за да
спаси човечеството и света от неговата беда.

Митът за  прогреса  беше изключително мощен в  нашата  култура.  Всъщност,  той все  още е,  най-
малкото понеже това е подразбиращото се вярване, на което човек може да се позове, за да оправдае всяко
„усъвършенстване“ и всеки, който го прави в посоката на либерализацията, очовечаването и свободата. („Не
вярвате ли в прогреса?“,  питат презрително хората,  когато някой възрази против някое ново „морално“
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предложение. Те са свикнали да казват това, когато хората възразяват против  изкореняването на старите
дървета, за да бъде изграден нов път, но ние започваме да разбираме, че този вид прогрес изобщо не е
такъв,  какъвто го  хвалят,  че  е.)  Християните често се  присъединяват  към общата  идея за  прогреса,  но
въпреки че той понякога върви успоредно с християнската вяра, митът за прогреса идва от друг източник и
променя посоката си, вървейки към напълно различна крайна цел – така както влаковете, които пътуват от
Лондон към Манчестър, в известен участък от пътя, вървят по една и съща линия с влаковете, които пътуват
от Саутхамптън към Нюкасъл, но началн  и  т  е   и крайн  и  т  е   им гари са много различни  . Политиците и медиите
постоянно рекламират митът, въпреки че поводите, по който го използват често го разрушава, така както се
случва, когато човек използва електрическа дрелка, за да пробие дупка в контакта, чрез който се захранва с
електрически ток самата дрелка. Но преди да разгледаме истинската християнска алтернатива, ние трябва
накратко да изследваме и другият, негативният мит,  историята, която    ни   казва, че светът е отвратително  
място и че е най-добре ние   напълно   да избягаме от него  .

ВАРИАНТ 2: ДУШИ В ПРЕХОД
Платон  продължава  да  е най-влиятелният  мислител  в  историята  на  Западния  свят.  Според  него,

сегашният свят на пространството, времето и материята е свят на илюзията, на мъждукащи сенки в пещера
и най-правилната човешка задача е да влезе в досег с истинската реалност, която е отвъд пространството,
времето и материята. Според Платон, това е реалността на вечните Форми.

За  да   опростим  още  повече,  можем  да  кажем,  че  картината  на  Платон  се  е  основавала  на
отхвърлянето на феномена на материята и преходността. Неразборията и объркването в пространството-
времето-материята  е било оскърбление за подредения и ясен философски ум, който обитавал във вечните
реалности.  Не  е  било  просто  зло  това,  което  е  било  нередно  в  света;  то  е  било  промяна  и  гниене,
краткотрайност на материята: фактът, че пролетта и лятото били последвани от есента и зимата, че след
залеза на слънцето идвала тъмнината, че човешкото разцъфване и цъфтеж са прелюдия към страдание и
смърт.

Тук  гледната  точка  за  света  се  разделя  радикално.  Оптимистът,  еволюционистът,  изучаваният  в
училището мит за прогреса – всички те казват, че  това са болки на израстването на нещо по-голямо и по-
добро. Последователят на Платон, на Хинду и на появилите се по-късно гностици и манихейци (Коментар: И
двете групи вярвали, че са носители на „специално познание“, получено от Бога, което ги прави по-висшестоящи от другите хора.
Д.Пр.)  и  безброй  други  варианти  на  християнската  и  юдейската  традиции  –  всички  те  казват,  че  има
признаци, че ние сме създадени за нещо доста по-различно, за свят, който не е направен от пространство,
време и материя, за свят на чисто духовно съществуване, където ще бъдем щастливи, че сме се отървали от
оковите на    смъртта   веднъж и завинаги  . А начинът да се отървете от  смъртта според тази гледна точка за
света, е да се отървете от нещото, което може да загнива и да умира - от нашата материална същност.

Извращението  на  платонизма, влязло  в  християнското  мислене  рано,  не  по-късно  от  феномена,
известен като гностицизъм.  Тъй като гностицизмът наскоро направи нещо като завръщане, е подходящо да
кажа няколко думи за него. (Бележка на автора: See too my Judas and the Gospel of Jesus (Grand Rapids, MI: Baker, 2006) and other works referred to there.)

Гностиците са вярвали, като Платон, че материалният свят е посредствено, лошокачествено и мрачно място,
че то злото в пълната му изява, но че вътре в този свят мога да бъдат намерени някои хора, които са били
създадени за нещо друго. Тези деца на светлината са като паднали звезди, малки дупчици, през които вътре
в материалното тяло прониква скритата сега светлина. След като веднъж познаят кои са те, това познание
(гръцката  дума  е   gnosis),  ще  ги  направи  способни  да  влязат  в  едно  духовно  съществуване,  в  което
материалния свят повече няма да има никакво значение. След като влязат в това духовно състояние, след
това те ще живеят чрез него, след като умрат, влизайки в безкрайният свят отвъд пространството, времето и
материята. Включвайки се към тази хилядолетна митология, Джони Митчел пееше: „Ние сме звезден прах,
ние сме златни и ние трябва да се върнем в градината.“   (Бележка на автора:  Joni  Mitchell,  “Woodstock”  (1970).)  Митът на
гностицизма  често  предполага,  че  пътят  за  излизане  от  бъркотията  е  да  се  върнем  в  първобитното
състояние, преди създаването на света.  Според това схващане, самото творение е грехопадението, което
произвежда материя, която е истинското зло. Надявам се, че е ясно колко прикрито това схващане не само
превръща в пародия някои черти на християнството, но и колко дълбоко и изцяло то се отклонява от него.

Въпреки че повечето хора в днешния свят имат само най-обща представа за гностицизма, считайки от
това,  което са  чули да  се  говори за  него,  че  има  някакъв спор за  правдоподобността  на  някои негови
елементи и че гностицизма винаги е еклектичен (Коментар: Метод, средство, вярване и т.н. което събира най-доброто
от съществуващите методи, средства и вярвания, а не следва само едно от тях. Т.е. практично използване на най-доброто от
наличните неща. Д.Пр.) феномен – тази представа се среща в някои от мислителите и авторите през последните
200  години  в  нашата  култура.  Писателят  и  драматургът  Стюард  Холройд  е  безсрамен  защитник  на
гностицизма, каквито са и Блейк, Гьоте, Мелвил, Йетц и Юнг сред другите представители на това течение в
съвременния  Запад,  и  въпреки  че  техните  прозрения  често  пъти  са  били  оплождани  с  други  видове,
гностицизмът има гледна точка, която не трябва да бъде пренебрегвана. 
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Най-общо казано, ако се отдалечите от материалистичния оптимизъм, но без да приемете юдеизма
или християнството,   е доста вероятно да възприемете някаква форма на гностицизма  . Не трябва изобщо да
се  изненадваме,  че  някои  елементи  на  романтичното  движение  и  на  някои  от  неговите  по-скорошни
наследници, са били предразположени да направят това. (Бележка на автора: See Stuart Holroyd, The Elements of Gnosticism (Shaftesbury,

UK:  Element,  1994),  especially  chaps.  1  and  7.) Намирането  на  на  свитъците  на  Наг  Хамади  (библиотека,  съдържаща
гностични  текстове  в  Горен  Египет)  в  наши  дни  подхрани  желанието  да  изтълкуваме  отново  самото
християнство  в  светлината  на  предполагаемата оригинална гностическа  духовност,  но  се  различава
категорично от реалното царство на Бога на земята, обявено от Исус в каноническите евангелия. Вървете
достатъчно дълго по този път и вие ще завършите с кресливите и свирепи теории на конспирацията на
книга като „Кодът на Да Винчи.“  Но има много хора, които без да отиват толкова далече, сега считат, че
някакъв вид гностицизъм е това, което истинското християнство би трябвало да бъде.

Много  западни  християни,  както  и  много  западни  не-християни  –  относно  тази  тема  считат,  че
християнството е било предназначено да бъде поне някаква мека версия на позицията на Платон. Доста
голям  брой  християнски  химни  и  стихотворения,  без  да  се  замислят,  се  отклоняват  в  посоката  на
гностицизма. „Просто минаващата през“ духовност (както е в песента: „Този свят не е моят дом / аз просто
минавам през него“),  въпреки че има някои прилики с класическото християнство, всъщност окуражава
точно гностическото становище:  в най-добрият случай сътвореният свят е  неподходящ,  а  в  най-лошият
случай  –  светът  е  мрачно,  зло  и  потискащо място,  а  ние,  безсмъртните  души,  които  са  съществували
първоначално в различна сфера, очакваме да се върнем в нея веднага, щом ни бъде позволено. Огромна
самонадеяност е била извършена в Западното християнство, според която целта да бъдете християнин е
просто или най-вече, да „отидете на небето, когато умрете“ и текстове, които не казват това, но споменават
небето, са четени така, все едно че те казват това, а текстове, които казват противното, като Рим.8:18-25 и
Откр. 21-22, са просто прикривани, все едно че те не не са съществували. (Бележка на автора: За  Фил. 3:20f.; 1Пет. 1; и
т.н. - обсъждането следва) 

Резултатите  от  това  са  около  нас  в  западната  църква  и  в  гледната  точка  за  света,  която  създаде
Западното християнство. Светските хора често критикуват християните за приносът им за екологическата
катастрофа и в това обвинение има нещо повече от зрънце истина. Чувал съм това в сериозни спорове в
Северна Америка, че тъй като Бог възнамерява да унищожи сегашната вселена на времето и пространството
и нещо повече – тъй като Той възнамерява да направи това доста скоро, наистина не е важно дали ние
емитираме  двойно  повече  парникови  газове,  както  правим  сега,  дали  унищожаваме  горите,  или
арктическата тундрата и дали пълним небето си с киселинни дъждовни облаци. Това е точно съвременната
форма на предполагаемото християнско отрицание на света и разбира се, тази негова повърхностна гледна
точка за „духовността“ е изцяло поробена от намиращият се дълбоко в сърцето материализъм на интересите
на бизнеса, които ще бъда обслужвани в колкото и краткосрочен период да е, чрез такива опасни практики.

Аз ще се върна към това нещо по-подробно по-нататък. Сега искам да кажа, че в много места по света
е отправен един призив към християнска гледна точка за бъдещето и той е възприеман да означава призив за
евентуално завещаване на създадения ред и на съдба, която ще бъде чисто „духовна,“ в смисълът, че ще
бъде изцяло нематериална. Това напомня за популярното схващане, както вътре, така и извън църквата, че
това е в което ние, християните се предполага да вярваме, когато говорим за небето и когато говорим за
надеждата, която е наша в Христос. 

Противно на тези две популярни и погрешни гледни точки,  основното християнско твърдение е, че
това, което създателят Бог е направил в Исус Христос и най-вече – в Неговото възкресение – е това, което
Той възнамерява да направи за целия свят – означаващо  - светът, целият космос с цялата му история. 

Към тази надежда ще се обърна в следващата глава.

Глава  6

А какво очаква целия свят?

ВЪВЕДЕНИЕ
Ранните християни не са вярвали в прогреса. Те не мислели, че светът става по-добър и по-добър от

само себе си или под постоянното влияние на Бога. Те знаели, че Бог трябва да направи нещо ново, за да го
подреди както трябва.

Но те не вярвали и че светът става по-лош и по-лош и че тяхната задача е изобщо да го напуснат. Те
не са били дуалисти.

Тъй като много хора, които мислят за тези неща, имат склонността да приемат една от тези две гледни
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точки, те донякъде се изненадват, когато открият, че ранните християни са имали една по-различна гледна
точка. Те вярвали, че Бог ще направи за целия космос това, което е направил за Исус на Великден. Това е
толкова изненадващо вярване и то е толкова малко обмисляно даже в християнските кръгове, а още по-
малко  –  извън  църквата,  че  трябва  да  започнем  да  правим  това  стъпка  по  стъпка  и  да  покажем  как
различните ранни автори са създали различни образи, които заедно добавят към зашеметяващата картина на
бъдещето, което те са настоявали, че целият свят е очаквал с нетърпение.

ФУНДАМЕНТАЛНИ СТРУКТУРИ НА НАДЕЖДА
Най-ясните  твърдения  на  голямо  мащабната  християнска  надежда  се  намират  в  Новия  Завет,  в

писмата на Павел и в Откровение.  Искам да ги изследваме сега и да очертаваме начините,   в които те
отговарят  на  двете  противоположни  гледни  точки,  които  скицирах.  По-конкретно,  трябва  да  обърнем
внимание на  начинът, по който се появяват тези три теми.

Първо,  добротата  на  творението.  Приемайки  като  факт,  който  не  се  нуждае  от  доказателство,
бързите  течения  на алтернативните гледни точки за  света през  1-я  век,  е  забележителна  черта  на най-
ранното  християнство,  такова,  каквото  ни  е  познато,  че  то  винаги  е  отказало  да  се  отклонява  към
космологичния дуализъм, в който сътворения свят е считан, че не е добър и не е даден от Бога. Сътвореният
свят е добър като творение и не е като независимата или самозадоволяващата се „природа.“ В ранното
християнство, в него няма никакво предположение на пантеизма  (Коментар: Пантеизмът – името произлиза от
името на гръцкия бог Пан - счита, че всичко в света е Бог, т..е. пантеимът обожествява творението и го приравнява с Бога.
Д.Пр.) или даже на панентеизма (Коментар: Вярване, че цялата вселена е част от Бога. Д.Пр.). Бог и света не са едно
и също нещо, нито пък всичко просто се държи в нещо, наречено „бог.“ В рамките на библейската теология
си остава вярването, че единственият жив Бог е създал света, който е нещо друго, отделно от самия него, а
не се съдържа в самия него. Още от самото начало, сътворението е било един акт на любов, потвърждаващо
добротата на света. Бог видял всичко, което направил и то е било „много добро“; но самото творение не е
било бог.  В кулминацията  на сътворението,  която според Битие1 е  сътворението на хората,  те  са  били
проектирани така,  че  да  отразяват  Бога: да отразяват  Бога  към Бога  по време на  богослужението и  да
отразяват  Бога  към  останала  част  от  творението,  когато  го  надзирават  и  се  грижат  за  него.  Но  тази
способност на човечеството да носи Божия образ сама по себе си не е същото нещо като божествеността.
Премахвайки на това различие означава да направим голяма крачка  към пантеизма,  вътре в който няма
начин за разбиране, а още по-малко – на справяне с проблема със злото. (Коментар: Границата между доброто и
злото не преминава по границите между различните държави, т.е. няма добри и лоши държави, даже не по границите между
хората – значи, няма добри и лоши хора. Тази граница преминава през сърцето на всеки човек. Д.Пр.)

Второ, природата на злото. Според библейската теология, злото е реално съществуващо и е могъщо,
но то не се заключава нито от факта, че е било създадено, нито от факта, че е нещо друго, а не Бог, нито от
факта, че то е направено от физическа материя и принадлежи на пространството и времето, а не е част от
чистия дух във вечното небе. Нито пък – и това  е най-важното – същината на злото се заключава в това, че
то е преходно, мимолетно, направено е да изгнива. Няма нищо грешно в това, че листата на дърветата падат
на земята през есента. Няма нищо грешно в това, че залезът избледнява и се превръща в тъмнина. Злото не
се състои в никое от тези неща; злото е точно преходността на доброто творение, което служи като пътен
знак, който сочи към по-голямото  предназначение на творението. Творението е било добро, но то винаги е
гледало напред. Преходните актове, като дадени от Бога пътни знаци сочат не от материалния свят към
нематериален свят,  а от свят, такъв, какъвто той е,  към светът, такъв, какъвто е бил замислен един ден да
бъде – иначе казано, сочещ от настоящето към бъдещето, което Бог има в склада. Човешкият проект за
донасяне на мъдър ред в градината все още не е завършен и ако я нямаше преходността, ние можехме по-
лесно да бъдем отведени в идолопоклонство, отнасяйки се към творението така, все едно, че то е създателят
– което Бог знае, че става много лесно. Това ни връща обратно при онова, което казах в първите две глави.
Това, което е важно, е есхатологичната двойнственост (сегашната епоха и епохата, която ще дойде), а не
онтологичната двойнственост (злата „земя“ и доброто „небе“).

Следователно, злото не се състои в това  ,   че сме били създадени зли  , а в бунтовното идолопоклонство,
чрез което хората се покланят и отдават почит на елементи от света на природата, а не на Бога, който ги е
създал.  Резултатът  от  това  е, че  космосът  не  е  такъв,  какъвто  трябва  да  е.  Вместо  да  бъдат  мъдри
вицегубернатори над творението, хората пренебрегват създателя и се опитват да се покланят пред нещо,
което  е  по-малко  взискателно  към  тях,  нещо,  което  ще  им  даде  краткотрайната  наслада  за  власт  или
удоволствие.  Резултатът  от  това  е  смърт,  която  винаги  е  част  от  природната  мимолетност  на  доброто
творение, придобиваща и второ измерение, което Библията нарича „духовна смърт.“

В Битие, а и на много места в Стария Завет, ръководен образ за смъртта е заточението. На Адам и Ева
им е било казано, че ще умрат в денят, когато ядат от забранения плод; а това, което всъщност се случило е,
че те били изгонени от градината.  Отказът да се покланяте на живия Бог всъщност е обръщане към това,
което няма никакъв живот в себе си. Покланянето пред това, което е преходно и мимолетно, може да ви даде
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само смърт. Но когато се поверите на това идолопоклонство, злото бива развързано в света, водещо до
верига  от  реакции  с  неизмерими  последствия.  Тайнствено,  излизането  на  космоса  от  правилното  му
състояние изглежда,  че става вплетено с преходността и загниването, които са нужни вътре в доброто-но-
незавършено творение, с цел това, което ние може би подвеждащо наричаме природно зло, да може да бъде
виждано, сред други неща, като предварителни признаци за това финално „разтърсване“ на небето и земята,
което пророците са разбирали, че ще бъде нужно, ако ще трябва да бъде роден най-накрая Божият нов свят.
(Бележка на автора: See Hag. 2:6f.; cf. Rom. 8:18–26.). 

Трето, планът на изкуплението. Точно защото творението е работата на Божията любов, изкуплението
няма  да бъде  нещо  противно  на  създателят,  а  ще  бъде  нещо,  което  ще  бъде  извършено  с  наслада  и
саможертва. Изкуплението не означава бракуване на това, което съществува и започване отново на всичко
от самото начало, а освобождение на това нещо в съществуващото творение,  което е било поробено. И
понеже анализът на злото показва, че то не нещо материално, а е бунт, робството на хората и на света не се
състои в превъплъщение, изкуплението от което би означавало смърт на тялото и последващо пускане на
свобода на душата или духа. Всъщност, робството се състои в грях, изкуплението от който трябва да накрая
да включва не просто доброта на душата или духа, а нововъплътен живот.

Това е пленът, който в цялата Библия е очакван в рамката на Божия избор на Израел като средство за
изкуплението и после, след дългата и разнообразна история на Бог и Израел, Бог изпрати своя син Исус.
Превъплъщението – вече очертано в юдейската традиция не на последно място в рамките на Храма като
място,  където  Бог  избира  да  живее  на  земята  –  не  е  грешка  на  категория,  както  си  представят  както
последователите  на  Платон  както  в  древността,  така  и  сега.  Храмът  е  центърът  и  изпълнението  на
дълготрайният план на добрият и мъдър създател.

Ако разказвате тази история от гледната точка на доброто сътворение, идването на Исус се появява
като моментът, който цялото творение е очаквало.  Хората са били направени да бъдат Божий управители
над творението, поради което   Онзи, чрез когото са били създадени всички неща, вечният син, вечната  
мъдрост, станал човек   с цел Той наистина да стане Божий управител, владетел над целия Свой свят  . По
същият начин, ако разказвате историята от гледната точка на човешкия бунт и последвалият грях и смърт,
които погълнали света, идването на Исус отново се явява като моментът, който цялото творение е очаквало:
върховният израз на любовта на Отеца се превърнала в превъплътен израз на любовта на Отеца с цел, чрез
своята самопожертвувателна смърт, даже смърт на кръста, цялото творение да бъде примирено с Бога. Ако
съберете заедно тези два начини за разказване на историята и ги превърнете в поезия, вие ще установите, че
сте преписали Кол.1:15-20. Това е истинската космическа християнология на Новия Завет: не някакъв вид
пантеизъм, движещ се своето собствено русло и откъснат от истинския Исус, а преразказване на юдейската
история  на  мъдростта  с  езика  на  самият  Исус,  фокусирайки  се  в  кръста  като  акт,  чрез  който  доброто
творение е върнато обратно в хармонията с мъдрия създател.

Балансът на стиховете в поемата в Кол.1 показва степента, до която Павел настоява  за съвместното
разглеждане на сътворението и изкуплението. (Бележка на автора: On Colossians 1, cf. my The Climax of the Covenant: Christ and the Law in

Pauline Theology (Minneapolis: Fortress Press, 1992), chap. 5. The relevant passage is set out in full at the end of the present chapter.) Изкуплението не е просто
правенето  на  творението  да  е  малко  по-добро,  както  оптимистите-еволюционисти  биха  се  опитали  да
предположат. Нито пък изкуплението е спасяване на духове и души от злия материален свят, както би искал
да каже гностикът.  Изкуплението е преправяне на творението, справяйки се със злото, което го обезличава
и изопачава. То е постигнато от същият Бог, сега познаван като Исус Христос, чрез когото това на първо
място е било направено. Изключително важно е, че в откъсът веднага след Кол.1:15-20, Павел обявява, че
евангелието вече е известено на всяко създание под небето (1:23). Иначе казано това, което се е случило в
смъртта и възкресението на Исус по никакъв начин не е ограничено в своите последици само върху тези
хора, които вярват в евангелието и по този начин намират тук нов живот и оттук нататък.  Това, което се е
случило в смъртта и възкресението на Исус се отеква, по начини, които ние не можем изцяло да видим или
разберем, в огромните кътчета на вселената.

Сътворението,  злото  и  планът  за  изкуплението  са  разкрити  в  действие  в  Исус  Христос:  това  са
постоянните теми на авторите в Новия Завет, теми, които особено Павел и автора на Откровение се стараят
за изразят. Сега искам да изследваме тези важни текстове в Новия Завет, които говорят за космическите
размери на християнската надежда. Има 6 главни теми, които ще изследваме; няколко от тях сами по себе си
са мощни образи, взети от света на сътворението. Ако ще говорите, че Бога прави нещо ново, което въпреки
това потвърждава старото, какъв по-добър начин може да има от това да говорите за сеитба и жътва, за
раждане и нов живот, и за женитба? Ние започваме с първия от тези текстове – сеитба и жътва.

СЕИТБА И ЖЪТВА
В 1Кор.15 Павел използва образа на първия плод. (Бележка на автора: 1Кор. 15:20, 23; виж. Рим. 8:23, 11:16, 16:5; 1Кор. 16:15; 2

Сол.  2:13;  Як 1:18.)  Този образ се връща обратно до юдейските празнувания на Пасха и Петдесятница, които и
двата,  в усъвършенстваните си форми, са били както земеделски празници, така и празници на спасението в
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историята на Израел. Пасхата е било времето, когато първите ожънати снопове ечемик били представяни
пред Господа. Петдесятница - 7 седмици плюс 1 ден по-късно - е било времето, когато били представяни
първите житни снопове. Жертвоприношението на  първите плодове означава, че великата жетва предстои да
дойде. Разбира се, на историческото нивото на празнуването, Пасха ознаменува излизането на Израел от
Египет, а Петдесятница – 7 седмици по-късно, ознаменува пристигането при Синей и даването на Тора.
Двете  нишки са  преплетени  заедно,  тъй  като  част  Божието  обещание  за  освобождението  на  Израел  и
даването му на Закона е било, че Израел ще наследи Обещаната земя и че тази земя ще бъде плодородна.

Павел употребява този образ на Пасхата, казвайки, че   той се отнася за Исус. Той е първият плод,  
той е първият възкръснал от смъртта. Но това не е изолиран случай. Смисълът на първия плод е, че ще
има още много повече такива плодове. Пасхата на Исус,  т.е. Голгота и Великден, които са се случили по
времето на Пасха и още от самото начало са били тълкувани в светлината на този празник, показва, че
великият  поробител,  великият  Египет,  самият  грях  и  самата  смъртта,  са  били  победени,  когато  Исус
преминал през Червеното море на смъртта и излязъл на другия бряг. Павел продължава по-нататък в същата
глава, за да разтълкува природата на възкресеното християнско тяло въз основата на новото тяло на Исус.
Моля ви да обърнете внимание, че противно на всяко движение към гностицизма, как този художествен
образ,  изразява както  приемственост,  така  и  несвързаност.  Забележете  също,  за  разлика  от  всеки  вид
еволюционен оптимизъм, че това придвижване от сеенето до жътвата включва както несвързаност, така и
свързаност и специално, Изходът от Египет символизиран чрез тази история, може да бъде разглеждан само
като акт на чиста милост. Прогресът, оставен сам на себе си, никога не би могъл да направи това. (Бележка на
автора: There are attempts from time to time to imply that even Jesus’s resurrection might be evidence of a new strand in some sort of evolutionary process: Jesus had “developed”
further than the rest of us so that he was able, by “natural” means, to pass through death and on into a new life: for example, Stephen Holt, in Resurrection, ed. S. E. Porter, M. A.
Hayes, and D. Tombs, JSNT Supplement Series 186 (Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 1999), 11.) 

ПОБЕДНА БИТКА
1Кор.15 продължава с доста по-различен образ, образ, който не е толкова органично свързан с редът в

природата,  а  с  много  библейски  минали  събития:  образът  на  цар,  който  установил  царството  си,
покорявайки всичките си възможни врагове. 

Павел прилежно подчертава както, че Исус ще властва, докато всяка една сила в космоса не му се
подчини,  така  и  че  Бог  Отец  не  е  включен  в  тази  категория.  Каквото  и  да  казваме  за  употребата  на
христологията в този откъс, Павел ясно подчертава теологията на ново сътворение. Всяка сила, всяка власт
в целия космос ще бъде подчинена на Месията и най-накрая самата смърт ще се откаже от властта си. Иначе
казано,  това,  което  сме  изкушавани  да  считаме,  че  е  постоянно  състояние  на  космоса  –  ентропията,
(Коментар:  Според  2-я  закон  на  термодинамиката,  ентропията –  енергийното  състояние  на  една  затворена  система  –  е
постоянна величина, която е равна на първоначалният заряд, с която тази система е заредена. Д.Пр.), заплашващият хаос и
разпадането на  порядъка  в  космоса  –  ще бъде  променено  от  Месията,  действащ като представител  на
създателят Бог. Ако еволюционният оптимизъм е сразен чрез, сред другите неща, трезвите пресмятания на
учените,  според  които  вселената,  такава,  каквато я  познаваме днес,    губи енергията  си и  не  може  да  
съществува вечно,  евангелието на Исус Христос обявява, че това, което Бог е направил за Исус на
Великден,   той ще го направи не само за онези хора, които са „в Христос,“ но и за целия космос  . Това
ще  бъде  акт  на  ново  сътворение,  успореден  и  произлизащ  от  акта  на  новото  сътворение,  когато  Бог
възкресил Исус от смъртта.

Тук  намираме,  изявен  пределно  ясно,  един  от  преките  резултати  от  твърдението,  че  Исус  е  бил
възкресен с тяло от смъртта, а не на твърдението, че след смъртта си Исус е започнал да съществува в нова
нетелесна форма. Както съм твърдял навсякъде,  ако след смъртта си той беше започнал да съществува   п  о  
някакъв безтелесен начин, смъртта няма да бъде победена. Тя ще остане недокосната; тя просто отново ще
съществува. Исус, човечеството и самият свят няма да очакват някакво бъдеще в създадения и въплътен
начин,  като  този,  който  сега  познаваме.  Но  Павел  точно  това  отрича.  Смъртта,  такава,  каквато  сега  я
познаваме,  е  последният  враг,  който  трябва  да  бъде  победен,  ако  даващият  живот  Бог  трябва  да  бъде
почитан като истински господар на света. (Бележка на автора: Contra Kathryn Tanner, “Eschatology Without a Future?” in The End of the World and

the Ends of God: Science and Theology on Eschatology, ed. John Polkinghorne and Michael Welker (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2000), 232.) Когато това
се случи и само тогава, Исус Христос, Господ на света, ще връчи управлението на своя баща и Бог ще бъде
всичко във всичко. Сега ще се върнем към това.

ГРАЖДАНИ НА НЕБЕТО, НАСЕЛЯВАЩИ ЗЕМЯТА
Преди да стигнем до това, ще разгледаме един друг царски образ, намиращ се във Фил.3:20-21. Той е

много близък до темата в 1Кор.15 и цитира в най-важното място от същия псалм (Пс.8), подчертавайки
властта на Исус над всички други власти. Филипи е бил римска колония. Император Август заселил там
свои ветерани след битката за Филипи (42 пр.Хр.) и Актим (31 пр.Хр.). Не всички жители на Филипи са
били римски граждани, но всички са знаели какво означава римското гражданство. Целта на създаването на
колонии е бил двойна. Първо, по този начин се разширявало римското влияние в Средиземноморския свят,
създавайки клетки и мрежи от хора, които са верни на Цезаря в по-широката култура. Второ, това бил един
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от начините за избягване на проблемите, свързани с прекомерно голямото население на самата столица.
(Коментар:  В Рим са живеели около 1 млн.  души. Д.  Пр.). Със сигурност императорът не  е искал пенсионирани
войници, опитни в битките и с окървавени ръце, да живеят близо до Рим, в готовност да създават проблеми.
Много по-добре било те да бъдат настанени да живеят в провинцията, да се занимават със земеделие и с
други дейности.

Така че, когато Павел казва: „Ние сме граждани на небето,“ той изобщо не казва, че когато животът ни
тук свърши,  ние ще отидем да живеем на небето.  (Бележка на автора:  Това се приема за неподлежащо на съмнение,  например  Alister
McGrath in  A Brief  History of  Heaven (Oxford: Blackwell,  2003),  12f.  МакГрат отива дотам,  че твърди,  че това погрешно тълкуване е  една от главните теми в

теологията на Павел.) Той казва, че спасителят, Господ, царят Исус – всички те са били императорски титли – ще
дойде   от небето     на земята  ,   за да промени сегашната ситуация и състоянието на своите хора  . Важната дума
тук е преобразяване: „Той ще преобрази нашите сегашни скромни тела, за да бъдат като Неговото славно
тяло.“ (Фил.3:21 – мой превод). Исус няма да обяви, че сегашното ни физическо състояние е излишно и
може да бъде бракувано. Нито пък само ще го подобри, може би чрез ускоряване на неговия еволюционен
цикъл. Чрез един велик акт на сила и власт – същата власт, която е постигнала възкресението на самия Исус,
както казва Павел в Еф.1:9-20, той ще промени сегашното ни тяло в тяло, което съответства на вида на
неговото тяло,  като част от работата му за подчиняване на всички неща на себе си.  Фил.3,  въпреки че
основно в него се говори за човешкото възкресение, показва, че това ще се случи в рамките на контекста на
Божието победоносно преобразяване на целия космос. (Бележка на автора: За Фил.3:20, виж see RSG, 229–36.).

БОГ ЩЕ БЪДЕ ВСИЧКО ВЪВ ВСИЧКО
Връщайки се при 1Кор.15 ние виждаме, че Павел обявява това, което е целта на цялата история – Бог

ще бъде „всяко нещо във всяко нещо“ или ако искате, „всичко във всичко“ (15:28). Това е едно от най-ясните
твърдения, което се намира в самият център на ориентираната към бъдещето   философия   на Новия Завет  . На
това ниво, проблемът с еволюционният оптимизъм на Тейлхард, както и с всяка форма на пантеизма е, че
той деформира цялото бъдеще и го превръща само в настояще и минало.  Бог ще бъде всичко във всичко.
Това е бъдещо граматическо време. Докато не бъде постигната окончателната победа над злото и в частност,
над смъртта, този момент все още не е дошъл. Да твърдим това, означава да заговорничим със злото и със
самата смърт. 

Щом е така, как можем да мислим мъдро за сегашната връзка на Бога със създадения ред? Ако Бог
наистина е създателят на света, това означава, че създанието е различно от Бога. Това не морален проблем,
както понякога се мисли (ако добър Бог прави нещо, което не е част от самия него, това нещо трябва да е
по-малко добро и следователно,  той не е  добър Бог,  щом го е направил такова).  Нито пък е  логически
проблем  (ако  в  началото  Бог  е  бил  всичко,  което  е  съществувало,  как  може  да  има  онтологическо
пространство за нещо друго или за някой друг?) Както казахме по-рано, ако сътворението е било работа на
любовта, то задължително трябва да включва създаването на нещо друго, освен Бога. Следователно, същата
тази любов, която  позволила творението да бъде творение, го поддържа благоразумно и мъдро, но не  го
прави непреодолимо. Логиката не може да разбере любовта; толкова по-лошо за логиката. (Коментар: Когато
се оплакваме, че нещо ни изглежда нелогично, това не винаги означава, че то е нелогично, а просто ние все още не сме разбрали
съответната логика. Д.Пр.) Все пак, това не е краят на историята. Бог възнамерява накрая да изпълни цялото
творение със своето присъствие и любов. Това е част от отговора на предложението на Юрген Молтман
(Коментар: род. 1926 – германски теолог, професор, реформатор. Д.Пр.) да върнем към живот равинското учение за
zimzum  (Коментар:  Според  това  учение,  преди  сътворението  е  съществувала  само  безкрайна светлина.  Когато  решил  да
създаде световете, Бог създал Себе си и се поставил в центъра, а след това ограничил светлината и я поставил около Себе си, а
извън периферията оставил празно място, далече от центъра, където да се намират Неговите творения. Д.Пр.), според което
Бог е ограничил себе си и създал свободно място вътре в себе си, за да има онтологично пространство за
нещо друго, което е различно от него.  (Бележка на автора: See, for example, J. Moltmann, God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation

(London:  SCM Press,  1985),  86–93.)   Ако съм прав, станало е точно по обратния начин.  Съзидателната Божия любов,
точно защото  е  любов,  създава  ново  пространство,  за  да  бъдат  там  нещата,  които по  произхода  си  са
различни от Бога.

Новия Завет усъвършенства учението на Духът точно в тази посока, но виждането за бъдещето вече е
предоставено в Исая. В гл.11, очаквайки откъсът за „новото творение“ в гл.65 и 66, пророкът обявява, че
„земята ще се изпълни със знанието за Господа, както  водите покриват морето.“  (Бележка на  автора:  Ис.11:9;

Ав.2:14.)  Изглежда, че това е забележително твърдение. Как могат водите да покриват морето? Те са морето.
Изглежда,  като че ли Бог  възнамерява да  потопи вселената със себе си,  все едно че вселената,  целият
космос,   е   бил проектиран като вместилище за неговата любов  . Ние можем даже да предположим, като част
от християнска естетика, че светът е красив не просто защото той натрапчиво ни напомня за своя създател, а
и защото красотата сочи напред: светът е проектиран да бъде изпълнен, потопен в Бога, така както потирът
е красив заради това, което ние знаем, че е проектиран да съдържа или както цигулката е красива, защото
знаем музиката която тя е способна да пресъздаде. Ще се върна към това по-късно.
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Отговорът на пантеизма, демонстриран от еволюционния или прогресивния оптимист от една страна
и на дуализма на гностикът или манихея от друга страна, сега започва да  израства в пълния си вид във
формата на космическа есхатология, предлагана в Новия Завет. Светът е създаден добър, но е незавършен.
Един ден,  когато всички сили на бунта бъдат  победени и творението отговаря свободно и радостно  на
любовта  на  своя  създател,  Бог  ще  го  изпълни  със  себе  си,  така  че  то  не  само  ще  остане  независимо
създание, различно от Бога, но и ще потопено в Божията любов. Това е част от парадокса на любовта, в
който свободно даваната любов създава контекст, в който на любовта да бъде свободно отговаряно с любов
и по този начин в цикъл,  в който завършената свобода и завършения съюз не се отменят взаимно, а се
прославят взаимно и взаимно се правят цялостни.

НОВО РАЖДАНЕ
Това ни отвежда при Рим.8, където намираме допълнителен образ, който е дълбоко запечатан в самият

създаден  ред:  образът  на  новото  раждане.  През  вековете  този  образ  рутинно  е  бил  пренебрегван  от
тълкувателите и теолозите,  които са се опитвали да превърнат Римляни в книга, която обяснява само как
всеки индивидуален грешник бива спасяван индивидуално. А всъщност, книгата Римляни е една от най-
важните книги в Новия Завет и наистина е върхът в мисленето на Павел.

В този откъс Павел отново използва образа на Изхода от Египет, но този път във връзка не с Исус,
нито даже във връзка със самите нас,  а във връзка с творението като цяло.  В ст.  21 той казва,  че сега
творението е в робство, подобно на децата на Израел.  Божият проект е бил Бог да владее творението  в
даваща живот мъдрост   чрез хората, които са носители на неговия образ  . Но това винаги е било обещание за
бъдещето,  обещание,  че  един  ден  истинското  човешко  същество,  образът  на  самият  Бог,  Божият
превъплътен  син,  ще  дойде,  за  да  въведе  човешката  раса  в  нейната  истинска  идентичност.  А
междувременно, творението е подчинено на безполезност, мимолетност и гниене,  докато дойде моментът,
когато Божийте деца ще бъдат прославени, когато това, което са е случило на Исус на Великден,    ще се  
случи на всички хора, принадлежащи на Исус. На това място Рим.8 се съединява с 1Кор.15 така, както се
съединяват вагоните помежду си. Както казва Павел в Рим.8:19, цялото творение усърдно очаква и копнее
да дойде денят, в който Божийте деца ще бъдат разкрити, когато тяхното възкресение ще бъде обявено в
техния собствен нов живот.

Тогава Павел използва образа на родилните болки – добре позната юдейска метафора за изгряването
на новата Божия епоха – не само на църквата в ст.23 и на духът няколко стиха по-късно, но и тук, в ст.22 –
на самото творение. Още веднъж това подчертава както непрекъснатостта, така и прекъсването. Това не е
гладка еволюционна традиция, в която цялото творение просто прави още един преход, за да влезе в по-
висш модел на живота. Това е травма, включваща в себе си конвулсии, напъни и цялостно разкъсване, по
време на което майката и бебето се разделят и те вече не са едно същество, а две. Но в това няма никакво
дуалистично отхвърляне на физическото, както се е мислело - че понеже сегашното творение е преходно и е
пълно с гниене и смърт, Бог трябва да го изхвърли и да започне всичко от самото начало. Самата метафора
на  Павел  избира  в  този  решаващ  момент  на  неговия  аргумент  и  показва,  че  той  има  предвид  не
унищожаване на творението или просто неговото устойчиво усъвършенстване,  а решително и драматично
раждане на ново творение от утробата на на старото.

СВАТБА МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА
Така  стигаме  до  последният  и  може  би  най-велик  образ  на  новото  творение,  на  космическото

обновление, в цялата Библия. Тази сцена, подредена в Откр.21-22, не е много добре позната или обмислена
(вероятно  защото,  за  да  спечели  правото  да  я  прочете,  човек  трябва  наистина  да  прочете  преди  това
останалата част от откровението на Св. Йоан, което се оказва твърде обезсърчаващо за много хора). Този
път образът е сватба. Новият Йерусалим слиза от небето като невеста, украсена за нейния съпруг.

Ние веднага забелязваме колко категорично различен е този образ от всички вероятни християнски
сценарии, в които краят на историята е отиването на християнина на небето като душа, гола и неукрасена, за
да се срещне със страх и трепет с нейния създател. Както се казва във Фил.3, не ние ще отидем на небето, а
небето ще дойде на земята; наистина, това е самата църква, небесният Йерусалим, (Бележка на автора: Разбира се, Павел

също знае за тази идея Гал.4:26. Виж също Евр.12:22–24.), който слиза долу на земята.
Това  е  решителното отхвърляне на всички разновидности на гностицизма,  на  всяка  гледна  точка,

която вижда финалната цел като отделянето на света от Бога, като отделяне на физическото от духовното и
като отделяне на земята  от небето.  Това  е окончателният отговор на Господната молитва,  че  ще дойде
Божието царство и Неговата воля ще бъде изпълнявана на земята така, както тя е изпълнявана на небето. За
това говори Павел и в Еф.1:10, че Божият проект и обещание е да бъдат събрани всички неща в Христос,
както  нещата  на  небето,  така  и  на  земята.  Това  е  финалното  осъществяване,  в  разкошно  символични
художествени образи, на обещанието в Бит.1, че създаването на мъж и жена заедно ще отразява Божия образ
в света.  И това е  финалното осъществяване на великият Божий проект,  да победи и премахне смъртта
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завинаги – което може само да означава спасяването на творението от сегашното му окаяно състояние на
гниене. 

Изглежда, че небето и земята най-накрая няма да бъдат отделени, че няма да е нужно вечно да са
разделени, след като всички деца на небето бъдат спасени от греховността на земята. Нито пък те имат
различни гледни към едно и също нещо, както се внушава от някои видове пантеизъм. Не, небето и земята
са създадени различни, напълно различни, но са направени един за друг по същия начин (както Откровение
предполага това), както мъжът и жената. И когато най-накрая те се съберат, това ще бъде причина за радост
по същия начин, по който е при сватбата: събирането им е създаден при сътворението признак, че Божият
проект се изпълнява; че различните полюси вътре в творението са създадени за да се съберат заедно, а не за
да си  съперничат;  че  любовта,  а  не  омразата  има последната  дума във вселената;  че  плодородие,  а  не
безплодие, е Божията воля за творението.

Следователно, това, което е обещано в този откъс е същото, което Исая е предсказал: ново небе и нова
земя  ще  заменят  старото  небе  и  старата  земя,  които  са  обречени  на  разрушение.  Както  вече  дебело
подчертах, това не означава, че Бог изцяло ще унищожи всичко, което е сътворил и ще започне всичко
отново. Ако беше така, нямаше да има празнуване, нямаше да има победа над смъртта, нямаше сега да има
нужда от дълга подготовка за последното завършване. С напредването на текста в глава 21 виждаме, че
невестата,  съпругата  на  Агнето,  е  описана  с  любов:  тя  е  новият  Йерусалим,  обещан  от  пророците  на
Изгнанието, особено от Йезекиил. Но за разлика от видението на Йезекиил, където построеният отново
Храм заема  центъра  на  сцената,  няма  никакъв  Храм в  този  град  (Откр.21:22).  Изглежда,  че  Храмът в
Йерусалим винаги е бил проектиран като пътепоказател към и като предварителен символ за присъствието
на самия Бог. А когато реалността вече е там, няма вече нужда от пътепоказател. Както е казано в Римляни и
в 1Коринтяни, живият Бог ще обитава с и сред хората си,  изпълвайки града с живота и любовта си,  и
изливайки милост и изцеление в реката на живота, която тече от града към народите. Тук има  символ за
бъдещ проект, който очаква спасените хора в Божият нов свят. Толкова е далече от картината за седене на
облаци и свирене на арфи, каквато хората често си представят - в новия свят спасените Божий хора ще бъдат
представителите  на неговата любов,  които отиват  по нови пътища,  за  да осъществяват  нови творчески
задачи, да празнуват и да разширяват обхвата на славата на неговата любов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разбира се и други откъси в Новия Завет говорят за ново творение. В идеалният случай, човек би

искал да добави славната картина на града, който ще дойде, сега намиращ се на небето, но предназначен за
земята, която намираме в Евр.11 и 12. Човек със сигурност би искал да обсъди прочутият откъс в 2Пет.,
който,  повтаряйки като ехо Исая,  говори за  очакването на  ново небе  и нова  земя,  в  които ще обитава
справедливостта. Аз обсъдих тези неща във книгата си „Възкресението на Божият Син.“ Тук със сигурност
трябва да поставим Еф.15-23, един от най-великите от всички твърдения на тази тема. Но аз се връщам,
както  съм  правил  често  през  годините,  при  великата  поема  в  Кол.1.  Тя  често  е  била  натъпквана  в
повърхностната  картина  на  предполагаемият  космически  Исус,  узаконяваща  премахването  на  Исус  от
историята и един безгрижен преход далече от юдейската теология за сътворението и насочен към различни
версии на мисленето на Тейлхард и други като него. Но тази поема стои там като упрек към всички такива
опити, защото ако Исус е ключът към космоса, това разбира се, е разпънатият на кръста и възкресен Исус,
за който говорим:

15Той е образът на Бога, невидимият Бог, първородният на цялото създание.
16Понеже в Него всички неща бяха създадени, на небето и тук на земята. Нещата, които можем да
виждаме и нещата, които не можем да виждаме – тронове и господства, и владетели и сили –
всичко беше създадено както чрез Него и за Него.
17И Той е отпред, по-раншен от всичко друго и в Него всички неща са държани заедно.
18И Той самият е върховният,  главата над тялото,  църквата.  Той е  началото на всичко това,
първороден от царствата на смъртта; за да може във всички неща Той да бъде върховният.
19Защото в Него цялата Пълнота беше радостна да обитава
20и чрез Него да примири всичко със Себе си, примирявайки чрез кръвта на Неговия кръст, чрез Него
– да, нещата на земята, както и нещата на небето. (мой превод) (Бележка на автора: Този превод е взет от моята
книга „Павел за всеки: Писмата от затвора“ Louisville, KY: WJKP, 2002), 148.) 

Разбира се, единствено чрез образ, чрез метафора и символ ние можем да си представим новият свят,
който Бог възнамерява да направи. Така е правилно и подходящо. Както казах, целият наш език за бъдещето
е като комплект от пътепоказатели, сочещи към блестяща мъгла. Пътепоказателят не предоставя снимка на
това, което ще намерим, когато пристигнем, но вместо това ни предлага вярно обозначаване на посоката, в
която ние трябва да вървим. Това което предлагам е, че Новозаветният образ на бъдещата надежда на целия
космос, основаващ се във възкресението на Исус, ни дава разбираема картина, от която се нуждаем или
бихме  имали  в  бъдещето,  което  е  обещано  на  целия  свят,  бъдеще  в  което,  под  суверенното  и  мъдро
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господство на създателят Бог, гниенето и смъртта ще бъдат премахнати с ще бъде родено ново създание, за
което сегашното създание ще бъде като майка към дете. Тази картина, за която някои сегашни автори като
Джон Полкинхорн (Коментар: род.1930, английски професор по теоретична физика, теолог и свещеник. Изследва връзката
между науката и религията. Бил е професор по математическа физика в Кеймбридж  1968-1979, когато подава оставка, след
това учи в семинария и през 1982 става свещеник. Бил е президент на  Queens' College, Cambridge – 1988-1996. Д.Пр) показаха,
че дава  форма на християнската надежда,  която може да се  обърне и да влезе  в  диалог с най-добрите
съвременни физици по начин, който синтезата, предлагана от Тейлхард де Шарден и други просто не може
да направи.  Това,  от  което се  нуждае  създанието не  е  нито изоставяне,  нито еволюция,  а  спасение  и
обновление; и това е обещано и гарантирано чрез възкресението на Исус от смъртта. Това е нещото, което
очаква целият свят. (Коментар: Прочутият английски учен и мислител Стивън Хокингс, който дълги години живя в инвалидна
количка и почина наскоро, настояваше, че ресурсите на земята се изчерпват и човечеството спешно трябва да потърси друга
планета, където да се преселим. Д. Пр.)

На свой ред това разчиства пътя за други важни теми, свързани с християнската надежда за бъдещето:
с  Божието поставяне на всички неща по правилния начин чрез идването на Исус и на самото телесно
възкресение.

Когато размишлявам за Божийте планове за бъдещето на света, аз си спомням за великият учител и
пастор Епископ Лесли Нюбигин (Коментар: 1909-1998, английски теолог, мисионер в Индия, уважаван и плодовит автор.

Д.Пр.) Веднъж някой го попитал дали, като гледа в бъдещето, той е оптимист или е песимист. Отговорът му
бил прост и характерен: „Аз не съм нито оптимист, нито песимист. Исус Христос е възкр  е  с  ен   от смъртта  !“
Тази глава, изградена въз основа на предишната, е начин да кажем „Амин“ на това. Целият свят чака с
нетърпение  и  надежда  да  дойде  момента,  когато  възкресеният  живот  и  сила  ще  профучат  през  него,
изпълвайки го със славата на Бога така, както водите покриват морето.

Обаче, преди да се заемем с разглеждането на темата за самото възкресение, ние трябва да се обърнем
към другият важен елемент от картината на Новия завет за окончателното Божие бъдеще. Центърът на
разкриването на Божият нов свят ще бъде личното присъствие на самият Исус.

Глава  7

Исус, небе и ново създание

ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Вярата, че Исус от Назарет е бил възкресен от смъртта е здраво свързана в Новия Завет с вярата, че

той е бил отнесен на небето, където, според думите на псалма, е бил поставен да седи отдясно на Бога.
(Бележка на автора: Пс.110, любим текст на ранните християни, виж Мат.22:44; Марк 16:19; Деян 2:34; Еф.1:20; Кол.3:1; Евр.1:13, 10:12; 1Пет.3:22; Откр.. 3:21;

Лука19:27;  1Кор.15:25.) Единствено Лука разказва ясно формулирана история за това събитие  (при това той, все
едно извинявайки се за пропуска на колегите си, я разказва два пъти, веднъж в края на евангелието и втория
път – в началото на Деянията на апостолите). Но ние уверено можем да кажем и едното и другото (че е
възнесен и  че  седи  отдясно  на  Бога),  защото това  се  е  предполагало,  повече  или  по-малко,  в  ранното
християнство. 

Нещо повече,  въпреки  усилията  на  много  хора,  е  невъзможно да  се  приравните  възнесението   с
възкресението или обратно. Вие не можете да се измъкнете с твърдението, че „Исус е възнесен на небето“ и
„Исус е възкресен от смъртта“ са два начини да се каже едно и също нещо. Павел, нашият най-ранен автор,
п  ра  ви ясно разграничение  между тези  две  неща  .  (Бележка  на  автора:  Например,  Рим.8:34;  Еф.1:20,  2:6.)  Йоан,  въпреки
популярните впечатления за обратното, ги вижда като две отделни събития; Йоан 20:17: „Не ме докосвай,
тъй като Аз все още не съм се възнесъл при Отца“ (мой превод) е озадачаващ в други отношения, но не и в
това.  Възкресението  и  възнесението  играят  доста  различни  (въпреки,  че  са  тясно  свързани)  роли  в
мисленето на ранната църква. 

Всъщност,  някакъв вид вяра във възнесението на Исус беше показала наскоро,  че то не е  просто
някаква странно добавена притурка в християнската вяра, както някога се считаше, а е централна и важна
характерна черта, без която всички други неща започват да стават очевидно погрешни. В магистърската си
работа  „Възнесението  и  църквата,“  проф.  Дъглас   Фероу  от  университета  МакГил  проследява  целия
диапазон  на  християнското  мислене  по  тази  тема,  показвайки,  че  там,  където  възнесението   е  било
пренебрегвано или разбирано погрешно,  човек може да  види плъзгане  в  мътни и  даже опасни идеи и
практики. (Бележка на автора: Douglas Farrow, Ascension and Ecclesia: On the Significanceof the Doctrine of the Ascension for Ecclesiology and Christian Cosmology

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999). See too G. S. Dawson, Jesus Ascended: The Meaning of Christ’s Continuing Incarnation (London: T. & T. Clark International, 2004. ) В
наши дни проблемът прилича на проблема с второто идване на Исус, към който сега ще се обърнем: от
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едната страна - скучно буквоедство, а от другата страна – повърхностно лъскав модернистичен скептицизъм
и всяко от тях подхранва другото. 

Някои хора настояват, че Исус трябва да е направил някакъв вид вертикално излитане (въпреки факта,
че някои хора знаят, че той сега не живее някъде в друго пространство и въпреки факта, че вертикалното
излитане от едната страна на земното кълбо би означавало движение надолу, гледано от обратната страна на
земното кълбо и т.н.). много хора настояват – и аз се осмелявам да кажа, че това е теологията, на която
много от моите читатели са били учени – че езикът на „изчезването“ на Исус е просто начин да се каже, че
след смъртта си той е станал духовно присъстващ навсякъде, особено със своите последователи. Често това
се намира във взаимно зависима връзка с  небуквалното  четене на описанието на възкресението,  т.е.  с
отричането на  неговата  телесна  природа:  Исус  просто „отишъл на  небето,  когато  умрял“  в  един доста
специален смисъл, който сега го прави близо до всеки от нас, където и да сме. Според това становище, Исус
е изчезнал без остатък. Духовното му „присъствие“ с нас е единствената му идентичност. Разбира се, (ако
това  е  вярно),  в  този  случай  да  говорим  за  неговото  второ  идване  е  само  една  метафора  за  неговото
присъствие, в същият смисъл, което, в края на краищата позволява всички неща.

Какво се случва, когато хората мислят така? За да отговорим, ние можем да зададем още един въпрос:
защо възнесението е било толкова трудно и непопулярно учение в съвременната Западна църква? Отговорът
не е просто, че разумният скептицизъм се надсмива на възнесението (може би защото понякога църквата
съблазнява хората със стъклописите по прозорците си, на които за нарисувани краката на Исус, стърчащи
надолу от облак).  Всъщност възнесението изисква  ние,  така да се  каже,  да  мислим различно за  целия
космос, да разглеждаме всичко заедно и освен това да мислим различно за църквата и за спасението. Както
буквоедството,  така  и  скептицизмът  разсъждават  с  това,  което  се  нарича  получаваща гледна  точка  от
космоса; теолозите, които се отнасят сериозно към възнесението настояват, че то изисква това, което се
нарича  свързана гледна точка. (Бележка на автора: See particularly T. F. Torrance, Space, Time and Resurrection (Edinburgh: Handsel Press, 1976), 110,

123–26; also his Space, Time and Incarnation (London: Oxford University Press,  1969). В основата си,  в библейската космология небето и
земята  са  две  отделни места  вътре  в  една и съща цялост на  пространството или материята.  Те  са  две
различни измерения на Божието добро създание. Същността на небето е двойна. Първо, небето се свързва
със земята допирателно, периферно, така че който е на небето може да присъства едновременно навсякъде
на земята: следователно възнесението означава, че Исус е достъпен, на разположение, без да е нужно хората
да отиват на определено място на земята,  за  да го намерят.  Второ, небето е  залата за  управлението на
земята;  то е кабинета на Директора, мястото откъдето се дават указанията. Исус казал в евангелието на
Матей : „Дадена на Ми е цялата власт на небето и на земята“ (мой превод). (Бележка на автора: Мат.28:19.)

Идеята, че човекът Исус сега е на небето, в неговото възкресено с тяло състояние, идва като шок за
много хора, включително за много християни. Понякога причината за това е, че много хора мислят, че Исус
е бил небесен, после е престанал да бъде небесен и е станал човек, а после, след като бил за известно време
човек, престанал да бъде човек и отново станал небесен (поне това е начинът, по който много хора считат,
че  християните  би трябвало да  вярват).  По-често причината  за  това  е,  че  нашата  култура  дотолкова  е
привикнала с идеята на Платон, че небето по дефиниция е мястото на „духовната,“ нематериална реалност,
поради което представата, че твърдо тяло не само може да присъства, но и да бъде у дома си там, им се
струва  като  категорична  грешка.  Възнесението  ни  подканва  да  преосмислим всичко  това;  и  в  края  на
краищата, защо ние сме предполагали, че знаем какво е било небето?  Само защото нашата култура ни е
внушила това.

Част от християнската вяра е да установим кое е вярно за Исус и да предоставим това възражение на
нашата култура. По-специално това се отнася до идеята, че Исус не само властва на небето, но и на земята,
не само в някакво бъдеще накрая, но и сега, в настоящето. Много хора ще се присмеят на това очевидно
противопоставяне:  наистина  не  изглежда,  че  Исус  ръководи,  а  ако  ръководи,  управлението  му  е  пълна
бъркотия. Но те разгласяват, подобно на пратеници на световна компания, че сега управлява нов Директор.
Те  открили  чрез  различни  техни  призвания  как  този  нов  начин  на  ръководене  на  нещата  ще  бъде
осъществяван. Положението не е (както някои хора разтревожено предполагат сега), че християните просто
надделяват и дават заповеди като един вид теокрация, в която църквата може просто да казва на всеки човек
какво да прави.  Някога такъв вид управления е било изпробвано и то винаги е водело до нещастие. Нито
пък положението е, че църквата е в отстъпление и позволява на света да върви по неговия приятен начин и
боготворенето на Исус е нещо, което принадлежи на личната сфера. 

По някакъв начин има трети вариант, който ние ще изследваме в третата час на тази книга. Можем да
надзърнем  в  книгата  Деяния  на  апостолите:  в  метода на  Божието  царство,  който  ще  съответства  на
посланието на Божието царство. Божието царство ще дойде, когато църквата, изпълнена с енергия чрез
Духът,  излезе  навън  в  света,  уязвима,  страдаща,  възхваляваща  Бога,  молеща  се,  погрешно  разбирана,
несправедливо осъждана, доказваща правото си, празнуваща: винаги – както Павел пише в едно от писмата
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си – носеща в себе си тялото на умиращият Исус, с цел да може да бъде демонстриран и живота на Исус.
Какво се случва, когато вие подценявате или пренебрегвате възнесението? Отговорът е, че църквата се

разширява, за да запълни вакума. Ако Исус е повече или по-малко идентичен с църквата – ако говоренето за
Исус може да бъде принизено до говорене за неговото присъствие вътре в хората му, а не за Исус, който ги
наблюдава и им се противопоставя,  и се  обръща към тях от някъде като техен Господ,  тогава ние сме
създали  магистрала,  водеща    към  най-лошия  вид   триумфализъм  .  Това  наистина  е  целта,  към  който
английският  либерализъм  винаги  е  имал  склонността  да  върви:  чрез  компромис  с  рационализма  и  с
опитване да поддържаме това говорене за възнесението, което всъщност е говорене, означаващо, че Исус е
с нас навсякъде,  че всъщност църквата представлява себе си (с нейните структури и йерархия, с нейните
обичаи и чудатости), вместо да представя Исус като неин Господ  ,   а себе си – като слуги на света  , както е  
казал Павел.  (Бележка на  автора:  2Кор.  4:5). А обратната страна на триумфализма, разбира се, е отчаянието. Ако
поставите всичките си яйца в кошницата с надпис „църквата е равна на Исус,“ тогава какво ще ви остане
когато, както Павел казва в същото послание, се установи,   че самите ние сме спукани гърнета  ?

Ако църквата отъждестви своите структури, своето ръководство, своята литургия, своите сгради или
каквото и да е друго с нейния Господ – а точно това се случва, когато вие пренебрегнете възнесението или
го превърнете в още един начин за говорене за Духът – какво получавате? Вие получавате, от една страна
това,  което  Шекспир нарече  „нахалството на  длъжността,“  а  от  друга  страна  –  отчаянието на  късното
Средновековие, когато хората осъзнали, че това не върши работа. (Аз виждам това твърде често сред тези
хора, които бяха силно привързани към блатистия рационализъм на 1950-те и 1960-те години.)  Само когато
се държим здраво за истината, че църквата  не е Исус и че Исус  не е църквата – иначе казано, когато се
държим здраво за истината за възнесението; за истината, че Този, който наистина е с нас чрез Духа, е също
и Господ, който е странно липсващ, странно друг, странно различен от нас и е над нас; че Той е Този, който
е казал на Мария Магдалена да не го докосва – само тогава ние сме спасявани както от триумфализма, така
и от   повърхностно  то отчаяние  .

Или казано по обратния начин, само когато сграбчим и празнуваме факта, че Исус е отишъл преди нас
в Божието пространство, в Божият нов свят и че Той вече управлява бунтовният сегашен свят като истински
Господ, и освен това се застъпва за нас, седейки отдясно на Отца – когато се държим здраво и празнуваме
това, което възнесението ни казва за  продължаващата човешка работа на Исус в настоящето – само тогава
сме спасявани от грешната гледна точка на световната история и сме подготвени за  задачата да носим
справедливост в настоящето (ние ще се върнем при това по-късно) (Бележка на автора: On the continuing human work of Jesus, see

particularly, of course, the letter to the Hebrews (for example, 7:25, 9:24); and cf., for example, Torrance, Space, Time and Resurrection, 130, 133.) Важно е, че освен
това ние бяхме спасени от опити, които бяха правени за създаване на алтернативни посредници, например
алтернативата за застъпничеството на Дева Мария на негово място. (Бележка на автора: Farrow, Ascension and Ecclesia, 130–32,
153f.  More detail in J.  Pelikan,  The Christian Tradition: A History of  the Development of  Doctrine,  5 vols.  (Chicago and London: University of Chicago Press,1971–1989),

3:160ff.). Когато разберете правилно възнесението, тогава вашата гледна точка за църквата, за тайнствата и за
майката на Исус ще се върнат обратно на мястото си. (Бележка на автора: По същият начин, накрая, само когато схванем, че Исус вече е
Господ на света и пред тази негова окончателна изява всяко коляно ще коленичи пред него, чак тогава ние наистина разбираме, че точният Празник на Царят Христос
е или Денят на Възнесението или Денят на Адвента, на второто идване на Христос на земята и че да имаме празник, наречен с това име на всяка друга дата, е не
просто категорична грешка, а показва объркано и увредено теологично мислене. Исус не е станал цар на света постепенно и неговото царство не може никога да бъде
отъждествявано едно към едно с очакването на свидетелството и влиянието на църквата, както твърде лесно се внушава чрез най-скорошните нововъведения в
кръговете на Римно-католическата и Англиканската църкви, като организирането на такъв „празник,“ като последната неделя преди Адвента. Вижте моята книга
„За всички светии? Припомняне за покойните християни“ (Harrisburg, PA: Morehouse, 2003), 63–70.)

Можете  са  обобщите  всичко  това,  като  кажете,  че  учението  за  Троицата,  което  прави  голямо
завръщане в сегашната теология,  е съществено, само ако трябва да кажем истината не само за Бога и по-
точно – за Исус,  но също и за с  а  мите себе си  . Троицата е точно начинът за признаване и празнуване на
факта за човекът Исус от Назарет като различен, въпреки и отъждествяван с Бог Отец, от една страна (Исус
не просто се е „върнал обратно, за да бъде отново Бог,“ след земния си живот)  и от друга страна с Духът
(Исус, който е близо до нас чрез Духът, остава Исус, който е различен от нас). (Бележка на автора: See again T. F. Torrance,

Space,  Time  and  Resurrection  (Edinburgh:  Handsel  Press,  1976),  133f.)  Това  слага  край  на  цялата  човешка  арогантност,
включително  и  на  християнската  арогантност.  И  сега  най-после  ние  виждаме,  защо  светът  на
Просвещението е  бил  толкова  решен да  направи така,    че  възнесението  да  изглежда смешно,  нелепо  и  
абсурдно, използвайки  оръжията  на  рационализма  и  скептицизма  да  направи  това:  ако  възнесението  е
истина,  тогава  целият  проект  на  човешко  самовъзвеличаване,  представен  чрез  Европейското  и
Американско  т  о мислене на 18-я век  ,   е порицан и отнесен в ада  . Да приемем възнесението, означава да
въздъхнем с облекчение, да се откажем от борбата да бъдем Бог (а с това и от неизбежното отчаяние като
наше постоянно бъдеще) и да се нас  л  аждаваме на статута ни като тв  о  рения  , на творения, които носят образ,
но въпреки това – творения.

По този начин възнесението говори за  Исус,  който остава истински човек  и следователно в един
важен смисъл   ни липсва  , но в друг равностойно важен смисъл присъства в нас по нов начин. В това място
Светият Дух и тайнствата стават чудовищно важни, тъй като те са точно средствата, чрез които Исус е
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присъстващ. Често в църквата ние сме били толкова ревностни да подчертаваме присъствието на Исус чрез
тези средства, че пропускахме да посочим неговата едновременна липса и оставяхме хората да се чудят
дали това е „всичко.“ Отговорът е: „Не, не е всичко.“ Господството на Исус, фактът, че вече има човек на
кормилото на света; неговото сегашно застъпничество за нас – всичко това е в повече и е над присъствието,
което разбира се идва и върви с нашите собствени разположения и обстоятелства.

Разбира се, едно нещо е да казваме всичко това, да показваме как всичко се съгласува добре едно към
друго и ни освобождава от някои от нелепостите, в които самите ние се поставяме. Но е съвсем друго нещо
е ние да сме способни да си представим това, да знаем какво всъщност е това, за което си говорим, когато
казваме, че Исус все още е човек,  че фактически той е превъплътен човек – всъщност, той    е по-здраво  
въплътен човек  , отколкото сме ние   (Коментар: Защото единствено той е с новия вид възкресено тяло, а всички ние сме

със старите си тела. Д.Пр.) - но не присъства в този сегашен свят. Всъщност, ние се нуждаем от нова, по-добра
космология, от нов начин на мислене за света, отколкото е начинът на мисленето на нашата култура, която
ни завеща културата след Просвещението. 

Ранните християни и техните другари,  юдеите от  първия век  не са били затворени,  както много
съвременни хора си мислят в представата, че светът се състои от три неща –  земя, небе над нея и ад под
краката им. Когато говорели за горе и долу както правели, подобно на гърците по техните различни начини,
те използвали метафори, които били толкова очевидни, че не било нужно да бъдат обяснявани. Както казват
някои сегашни автори, когато един ученик в училището се издига „нагоре“ в следващ клас, например, от 10-
ти в 11-ти клас, това не означава, че той променя класната си стая и отива в стая на горния етаж. И въпреки,
че  „издигането“  на  вицепрезидента  на  борда  на  директорите  за  да  стане  президент  може  наистина  да
означава,  че  най-после  той  ще  получи  мезонетния  офис  на  последния  етаж,  ще  бъде  грешка  да  си
представяме в този контекст, че издигането означава просто издигане още няколко метра над земята.

Мистерията на възнесението е точно това, което е – мистерия, тайнство. Това изисква ние да мислим
това, което за мнозина съвременни хора е почти немислимо: че когато Библията говори за небе и земя, тя не
говори за две местоположения разположени едно спрямо друго вътре в една и съща сфера на пространство
и време или за някакъв нефизически свят, различен се от физическия свят, а за два различни вида на това,
което ние наричаме пространство, на два различни  вида на това, което наричаме материя, същи и доста
вероятно (въпреки че това не задължително последва от някои от другите два вида) два различни вида на
това, което ние наричаме време. Ние, жителите на Западния свят след Просвещението, сме толкова окаяни
хора, които имат манталитета на хората, живеещи в долините. Въпреки, че мислителите на Нова Ера и доста
много съвременни писатели са доста способни да ни отведат в други паралелни светове, пространства и
времена, ние се отдръпваме в нашата рационално затворена система на вселената, веднага щом заговорим за
Исус.  Разбира  се  К.  С.  Луис  извърши  прекрасна  работа  в  историите  за  Нарния  и  на  други  места,
представяйки  си  как  два  свята  могат  да  се  свързват  и  обединяват.  Но  поколението,  което  е  израсло,
познавайки това, за което се разказва в метафората за Нарния,  обикновено не знае как да преведе тази
детска история за реалния свят на израслата християнска вяра и теология. 

Някои църковни сгради полагат  всички усилия да покажат свързаността  между небето и земята.
Източно  православните  църкви  правят  това,  като  си  представят  небето  като  вътрешен  олтар  -
пространството  около  олтара,  а  земята  –  като  частта  от  сградата  извън  това  пространство.  Тези  две
пространства са отделени от иконостаси, върху които са изобразени светци, чието присъствие на небето не е
далече  от  поклонниците  на  земята.  Западните  катедрали  и  манастири  често  правят  същото  нещо чрез
издигнатата  към  небето  готическа  архитектура,  предоставяйки  ни  на  нивото  на  пода  усещането  да
принадлежност  вътре  в  (но  неспособни  даже  за  миг  да  обитаваме  повече  от  частица  от)  огромните
пространства на светлина и красота, вътре в които, забележително, само нашата музика може да проникне.

Всички такива добавки към християнското въображение трябва да бъдат радостно приемани дотогава,
разбира се,  докато не бъдат приемани, че са реалното нещо. Ние сме окуражавани да приемаме охотно
точно чрез самото  възнесение, че Божието пространство и нашето пространство – иначе казано, небето и
земята – въпреки че са много различни, не са далече едно от друго. Нито пък разговорът просто за небето  е
просто метафоричен начин за говорене за нашия собствен духовен живот. Божието пространство и нашето
пространство са  взаимно свързани и  си  взаимодействат  посредством цяла  гама  различни начини,  даже
когато те запазват, поне за момент, техните отделни и отличаващи се идентичности и роли. Един ден, както
ще видим в последната глава, те ще бъдат съединени по напълно нов начин, открити и видими помежду си,
завинаги  оженени  заедно.  Казано  иначе,  един  ден  Исус,  който  сега  е  централната  фигура  на  Божието
пространство – човекът Исус, все още носещ (както е казал Уесли) „онези скъпи белези на своята страст“ в
своето „ослепително тяло“ – ще присъства при нас и ние при него по един коренно различен начин от този,
който знаем сега.  Другата половина от истината на възнесението е,  че Исус ще се върне,  така както са
казали ангелите в Деян.1:11. 
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Тук някой от редовните молитви в моята църковна традиция ни срещат с една грапавина – която
всъщност е лоша метафора поради това, която тя всъщност казва: „Исус беше издигнат на небето и ние се
молим и ние да можем да бъдем издигнати също там.“ Наистина, има един смисъл, в който това е вярно,
както е в Еф.2:6 и в Кол.3:1-4. Но когато днес хората чуват тези молитви (в които се говори, че Исус е
издигнат на небето и за нас, отиващи в сърцето и ума си, да бъдем вечно с него; или се говори за Светия Дух
като за някой, който ще ни издигне до мястото, където Исус е отишъл преди нас) те са ограничени вътре в
днешната  объркваща  гледна  точка,  да  бъдат  подсилвани  във  виждането  си,  че  целият  смисъл  на
християнската вяра е да последваме Исус далече от земята на небето и да стоим там вечно. А Новия Завет
казва обратното, че Онзи, който е отишъл на небето,  ще се върне обратно. Никъде в евангелията или в
Деяния на апостолите никой не казва нещо подобно на това: „Исус отиде на небето, така че нека да сме
сигурни, че ние можем да го последваме.“ Те всъщност казват: „Исус е на небето, управлява целия свят и
един ден той ще се върне, за да направи завършено това управление.“ Но какъв е смисълът на това  второ
идване? Не е ли твърде странна и чудата идеята, че един ден ние ще заминем?

ЗА КАКВО Е ВТОРОТО ИДВАНЕ?
В учението за  Господната  трапеза  на  Англиканската  църква  ние  казваме:  „Исус  умр  я  ,  Христос  е  

възкресен  ; Христос ще дойде отново  .“ И разбира се, в кредото се казва: „Той ще дойде отново за да съди
живите  и  мъртвите.“  Ако  пеем  това  веднъж в  периода  на  Адвента  (Коментар:  Последните  4  седмици  преди

Рождество  Христово.  Д.Пр.),  ние  го  пеем  много пъти.  „Алилуя!  Ела,  Господи,  ела!“  И  ако  сме  част  от
обикновеното основно течение на днешните християни в Англия – както и на много други места по света,
включително и в Северна Америка – ние можем тихичко да прошепнем: „въпреки че нямам представа какво
означава това.“ Така нареченото второ идване на Исус не е често използвана тема в проповедите в църквите
от основното течение, даже в Адвентистките църкви. (Разбира се, някои църкви говорят малко повече -
скоро ще се върна при това.) Повечето гостуващи проповедници, които ние използваме в моята църква,
даже  ни  насочват  далече  от  тази  тема.  Нещо  повече,  съживлението  на  яркия  ефхаристичен   живот  в
Английската църква в следвоенните години носеше със себе си, поне в някои кръгове,  едно учение, в което
изглежда, че нямаше никакво място за финалното идване.  Когато през 1970-те беше използван израза „Исус
умря, Христос е възкресен; Христос ще дойде отново“ един озадачен християнин попита: „Защо ще идва
отново  Христос?  Нали  бяхме  учени,  че  той  идва  –  че  той  е  тук  с  нас  –  по  време  на  вземането  на
причастието?“

Тогава, какво можем да кажем за второто идване на Исус? Стигнахме до мястото в тази книга, където
можем  да  се  занимаем  с  този  въпрос  в  рамките  на  по-обширната  рамка,  в  която  той  има  смисъл.  В
предишните глави разгледахме вярата за живота след смъртта и бъдещето на света, които са поддържани
сега и които са били поддържани по времето на Исус.  Видяхме,  че има доб  ри   историческ  и     основания,  
сочещи към вярата в   телесното   възкресение на Исус  . По-конкретно, в предишната глава аз скицирах голямо
мащабната надежда на християните за бъдещето, надеждата за обновлението на целия свят. Сега, преди да
започнем по-подробното разглеждане на надеждата или на съдбата на отделния човек вътре в тази схема на
мислене, ние дойдохме до една централна и важна черта на тази голямо мащабна надежда. Новия Завет
твърди настойчиво, че когато Бог обновява целия космос, самият Исус ще присъства лично в центъра и във
фокуса на новия свят, който ще  е резултатът от това обновление. Какво ни учи християнската вяра за това
нещо? Какво е съвременното ни виждане за това? Как можем да направим то да стане наше собствено
виждане и вяра? 

Отговарянето на тези въпроси стана по-трудно през миналия век. Има две причини за това, които са
повече или по-малко равностойни и противоположни. Едната причина е, че второто идване на Исус стана
любима тема за голяма част от християнството в Северна Америка, особено, но не само, на сегмента на
фундаменталистите  и  диспешейсъналистите.  Произлезли  от  някои  хилиатски  движения  през  19-я  век,
особено  тези,  които  са  били  свързани  с  Д.  Н.  Дарби  и  Плимут  Братерн,  вярване,  което  се  появило  и
завладяло умовете и сърцата на милиони хора, според което сега ние живеем в края на времето, в което най-
после ще бъдат осъществени всички пророчества. Тези хора вярвали, че централно в тези пророчества е
обещанието, че Исус ще се върне лично, ще грабне истински верните вярващи хора и ще ги отнесе от този
порочен свят, за да бъдат вечно с него и после, след един интервал на безбожност, ще се върне отново, за да
царува вечно над света. Опитът да се съпоставят тези пророчества с геополитическите събития през 1960-те
и 1970-те,  който достигнали връхната си точка  в  книгата-бестселър на  Хол Линдзи „Покойната велика
планета Земя, (Бележка на автора: Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1971), която беше нещо като негова
плащеница, но мястото й беше заето от измислените сценарии, предложени от една серия книги, написани
от Тим Лахей и Джери Дженкинс. Първият том от серията, наречен „Изоставен отзад“ даде името си на една
последвала  поредица  от  общо  12  книги,  повечето  от  които  се  продаваха  удивително  добре,  според
класацията на най-продаваните книги в съвременна Америка.  В техният измислен сценарий, сграбчването
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се  случило;  всички  истински християни били грабнати и  отнесени далече  от  земята;  тези,  които били
оставени, сега се борели да оцелеят в един безбожен свят. Това е вълнуващ и забавен сценарии; оставям да
другите да изследват социалната и политическа психология, която се разиграва на сцената, когато псевдо-
теологичната измислица се развие по този начин. Нито пък това е само американски феномен. Такива книги
се продават добре и в Англия, въпреки че не знам какви са хората, които ги купуват. (Бележка на автора: A very helpful

summary and critique of the movement is one of the many virtues of Craig C. Hill’s book In God’s Time: The Bible and the Future (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002), 199–209.).
Американската натрапчива идея – не мисля че това е твърде силна дума – свързана с второто идване

на Исус или по-точно с едно конкретно и както ще видим, силно изкривено тълкуване на второто идване,
продължава нестихващо. За пръв път срещнах това в един човек, когато изнасях няколко лекции в Тъндър
бей, Онтарио, Канада в началото на 1980-те. Аз говорех за Исус в неговия исторически контекст, но за моя
изненада  почти  всички  въпроси  след  лекцията  бяха  свързани  с  екологията  –  за  дърветата,  водата  и
реколтата,  които  в  края  на  краищата,  бяха  най-видимите  неща  в  Тъндър  бей.  Оказа  се  (както  казах  в
предната глава), че мнозина консервативни християни, живеещи в тази област и още по-важно – просто на
юг, към границата на Канада със САЩ, изтъкваха, че след като живеем в края на времето, когато светът ще
изчезне, нямаме никакво основание да се тревожим  и да се опитваме да спрем замърсяването на планетата
с киселинните дъждове и т.н. Наистина,  не е ли признак на бездуховност и даже на липса на вяра да
мислим за такива неща? Ако Бог е възнамерявал да доведе света до разтърсващ край, какъв е проблемът?
Ако Армагедон е просто зад ъгъла, това не е важно – и тук аз подозирам, е част от истинския дневен ред –
ако Дженерал Моторс продължава да изхвърля отровни газове в атмосферата на Канада.

Ние  виждаме  подобни  въпроси  и  днес.  Така  наречената спекулация с  края  на  времето,  която  е
ежедневен хляб на много хора в  американската религиозна десница,  е  свързана с  програмата  на някои
американски водещи политици. Повече за това – веднага. За милиони вярващи християни в днешния свят,
второто идване на Исус е  част от сценарий,  в  който сегашният свят е  обречен на унищожение,  докато
малцина избрани ще бъдат грабнати и отнесени на небето. 

Отчасти като реакция против такава  идея,  но и  отчасти зареждани от  енергията  на  добрият  стар
либерализъм  на  Просвещението,  мнозина  християни  от  основното  течение  на  Западните  църкви,  за
известно време полагаха всички усилия за да се лишат от учението, че Исус Христос „ще дойде отново в
слава, да съди живите и мъртвите” (2Тим.4:1 – мой превод), поне в някаква познаваема форма.

Две части в това учение не бяха харесвани: идванет  о   и съденето. Идеята, че Исус ще дойде на този
свят, нахлувайки в него като космонавт, удряше плесница на твърде голяма част от  тълкувателите  на по-
старата свръхестествена теология или на теологията за небесната намеса, които те през целия си живот бяха
отхвърляли или в най-добрия случай бяха ги тълкували неправилно. Те не си представяха, че Исус все още
е, така да се каже, някъде наоколо по този начин. Езикът на неговото идване следователно трябва да бъде
тълкуван като всеобща надежда за обновлението на света. Те казват: „В края на краищата, ранната църква е
очаквала Исус да дойде много скоро, а той не е дошъл; очевидно, ние трябва да тълкуваме тази надежда по
начин,  която  има  смисъл  2000  години  по-късно.  Освен  това,  идеята  за  сърденето  кара  много  хора  да
представят някакъв отмъстителен и гневен бог, който е решил да хвърли в ада колкото се може повече хора .“
Ние се научихме да не вярваме на хора, които обичат да обвиняват и да наказват другите. По същият начин,
ние се научихме да не харесваме и да не се доверяваме на теологии, в които обвиняването и наказанието
заемат централно място. В края на краищата, на иврит  думата за „обвинител“ е hasatan, което означава –
„Сатаната.“

Следователно, когато разглеждаме голямата картина на днешното положение, ние сме изправени пред
две  полярни  противоположности.  От  една  страна,  някои  хора  превърнаха  второто  идване  в  толкова
централна тема, че почти не виждат нещо друго. От другата страна, някои хора дотолкова са избутали в
периферията или са отслабили смисъла на второто идване, че то престава изобщо да означава нещо.

Трябва да се  противопоставим и на двете позиции.  Накратко ще покажа,  че фокусирането в така
нареченото „грабване“ се  основава на  погрешно разбиране на  два стиха от писмата на Павел и  когато
премахнем от пътя си това погрешно разбиране, ние установяваме, че учението за идването на Исус остава
централно и важно, ако не искаме цялата християнска вяра да се разпадне пред очите ни. Същевременно,
по-старият либерализъм на Просвещението, с неговото нехаресване на всякакво съдене, сега самото то е
подложено на осъждане.  Ние станахме много моралистично, много осъждащо поколение. Ние осъдихме
расовата  дискриминация  и  установихме,  че  това  е  недостатъчно.  Съдим  насилниците  на  децата  и
установяваме, че те са виновни. Осъждаме геноцида и установяваме, че той е свиреп. Открихме наново
това, което псалмистите са знаели: че за Бог да съди света - това означава накрая да постави всяко нещо на
мястото му,  да го изправи,  не само да даде повод за въздишка на облекчение,  а за  радостни викове от
дървета и поля, от морета и порои. (Бележка на автора: вижте Пс.96 и 98.)

Същевременно ние можем, като култура, да не харесваме старомодния свръхестествен натурализъм,
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но със сигурност харесваме духовността във всяка нейна форма, в която я срещаме. (Бележка на автора: Вижте моята

книга „Просто християнин: Защо християнството има смисъл“ – гл.2) (Коментар: Превел съм тази книга и мога да я изпратя на всеки, които
пожелае като PDF файл. Д.Пр.) Подозирам, че ако някой друг, освен Исус (да кажем, Кришна или Буда) внезапно
бъдат поставени отпред като очакван, че ще дойде втори път, милиони хора от нашето светско общество
биха приели такова нещо безкритично, изоставяйки рационализма на Просветлението да пухти и да диша
най-отзад. Ние сме озадачено и объркано поколение, приемащо всякакъв вид неразумни учения, които ни
предлагат  духовна  чаша  в  ръката,  въпреки  че  постъпваме  неразумно,  когато  искаме  да  държим
традиционното или православно християнство в окаяно положение.

Но все пак, православното християнство, когато бива разбирано правилно е това, което ни помага да
намерим пътя през това тресавище и объркване, и да стигнем до отсрещния бряг. Но преди да продължим
напред, аз трябва да кажа нещо за една дума – една много неправилно разбирана дума, дума, която може да
да се превърне в пречка, ако не я разбираме правилно. Имам предвид благословената дума есхатология.
(Бележка на автора: For a full discussion, see NTPG, chap. 10, and especially JVG, 207–9. A radically different usage, and historical proposal, can be found in J. D. Crossan,
The Birth of Christianity (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), especially chaps. 15–18. A very helpful study can be found in Richard Bauckham’s article “Eschatoloy,” in
The Oxford Companion to Christian Thought, ed. A. Hastings (Oxford: Oxford University Press, 2000), 206–9.).

Думата  „есхатология“  е  използвана  често  във  връзка  с  ранното  християнство  за  да  обозначи
очакването  за  повторното  връщането  на  Исус  на  земята  в  рамките  на  живота  на  едно  поколение  –  и
промяната на нейното значение, когато това не се случило. Смитало се е, че това очакване е основано и е
дало нов фокус за очакването на юдеите през 1-я век, че предстои краят на света.

Когато написах книгата „Новия Завет и хората на Бога“ през 1992, аз твърдях, че независимо от това,
че ранните християни наистина са очаквали връщането на  Исус, те не са се тревожили, че това не се е
случило през периода на живота на едно поколение и че юдейското очакване, което те наследили, не е било
за края на света, а за драматична промяна в рамките на  сегашния световен ред. Един колега от Оксфорд,
след като прочете книгата, ми каза: „Сега, ти изостави есхатологията,“ очевидно искайки да ми каже, „Сега,
ти изостави идеята, че юдеите и християните през 1-я век са очаквали светът да свърши веднага.“  Тогава
настоявах, настоявам и сега,   че аз не съм направил   такова нещо  . 

Думата „есхатология,“ която буквално означава „изучаване на последните неща,“ не се отнася само до
смъртта, осъждането, небето и ада, както беше  прието да се мисли (и в много речници определението за
тази дума все още е такова). Тя се отнася и за силната вяра на много юдеи от 1-я век, а всъщност и от всички
ранни християни, че историята върви нанякъде под ръководството на Бога и че тя върви към новия Божий
свят на справедливост, изцеление и надежда. Преходът от сегашния свят към новия свят ще бъде извършен
не чрез унищожаването на сегашната вселена на пространство и време,  а чрез нейното пълно изцеление.
Както видяхме в предната глава на тази книга, авторите на Новия Завет, особено Павел, са гледали напред
към  това време и са виждали възкресението на Исус като началото, като първия плод на новия свят. 

Така че, когато аз (и много други хора) използваме думата „есхатология,“ ние не само имаме предвид
второто идване, а още по-малко – специалното теологично учение за това; по-точно, ние имаме предвид
целият смисъл на Божието бъдеще за света и за вярата, че това бъдеще вече е започнало да идва, за да ни
срещне в  настоящето.  Това  е,  което ние  намираме в  самият Исус  и  в  учението на  ранната  църква.  Те
променят, но не изоставят юдейските есхатологични вярвания, които вече са споделяли.

Следователно, как сега разбираме второто идване? В това отношение, как самите библейски автори са
разбирали това? В следващата глава ще разгледаме това.

Глава  8

Когато Той се появи

ВЪВЕДЕНИЕ
Преди две глави скицирах голямата картина на изкуплението на космоса, която Новия Завет ни кани

да превърнем в наша собствена картина. Бог ще изкупи цялата вселена; възкресението на Исус е началото
на  този нов  живот;  млада  трева  пробива  бетона  на  разпадането и  загниването стария свят, и  израства.
Окончателното изкупление ще се случи в момента, когато небето и земята се съединят заедно най-накрая, в
нахлуването на Божията съзидателна енергия, на която Великден е прототип и източник. Какво получаваме,
когато съберем заедно тази  голяма картина  с това, което казахме в предишната глава за възнесението на
Исус? Защо личното присъствие на Исус е противопоставяно на неговата сегашна липса?

Присъствие, което знаем сега – присъствието на Исус в неговите хора и в тайнствата, чрез Духа, чрез
молитва,  в контекста на бедните хора – е разбира се свързано с онова бъдещо присъствие, но разликата
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между сегашното присъствие и бъдещото присъствие е важна и удивителна. Появяването на Исус ще бъде,
за тези от нас, които са го познавали и обичали тук, като среща с някой, с когото се познаваме само чрез
писма,  разговори  по  телефона  или  вероятно  –  чрез  електронната  поща.  Теоретиците  по  комуникация
настояват, че за да има цялостно човешко общуване, човек се нуждае не само от написаните думи, но и от
тона на гласа. Поради това разговора по телефона може да ни предостави повече информация, отколкото
писмото, не само по отношение на нейното количество, но и по отношение на нейното качество. Но за
пълното общуване между хората, вие се нуждаете не само от тона на гласа, но и от езика на тялото, от езика
на лицето и от хиляда малки начини, чрез които,  без да осъзнаваме това,  ние се свързваме взаимно. В
момента, чрез Духа, словото, тайнствата и молитвата, и в нуждаещите се хора, на които ние сме призовани
да служим заради името на Исус, липсващият Исус е присъстващ   за   нас  ; но един ден той ще бъде тук с нас,
лице в лице. Сесил Франсис Александър (Коментар: 1818-1895 - англо-ирландска поетеса и автор на химни. Д.Пр.)  е
разбрала отчасти правилно това в нейният компромис от 19-я век:

И нашите очи най-после ще Го видят,
чрез Неговата изкупителна любов,
защото това дете, толкова скъпо и любезно
е нашия Господ в небето над нас.

Ако не усещаме притеглянето и копнежа на тези връзки, ние може все още да не сме се научили да Го
познаваме сега или да усещаме напрежението между сегашното ни познание и това, което ни е обещано в
бъдещето.  Но химнът неправилно твърди, че за да получим това знание,  ние трябва да отидем и да  го
намерим:

И Той отвежда децата си
до мястото, където Той е отишъл.

Както ще видим, наистина е вярно, че това се случва на неговите хора след смъртта, в междинното
състояние. Но това не е основната истина, на която ни учи Новия Завет, основното подчертаване, за което
ранните християни са настоявали отново и отново. Осно  вната истина е, че   Исус   ще се върне при нас  . (Бележка
на автора: И още нещо, докато разрушаваме този прекрасен химн: нито в Библията, нито в християнската традиция (единственото изключение е Евр.2:13, което
цитира Ис.8:18) последователите на Исус не са описвани като негови деца. По-добре е би било да се каже „Негови братя“ или вероятно сегашното „Негови роднини.“
Може би чрез  употребата на думата „деца“ в химна скрито наднича Докетизма – учение, според което Исус само е приличал на човек, но не е бил истински човек – и

това не е единственото място в химна, което деформира важното различие между Исус и Отец .) Това е нещото, за което сега трябва да
говорим в две основни насоки. Едната е, че Исус ще дойде отново; а другата е, че Той ще дойде като съдия.

ИДВАНЕ, ПОЯВЯВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ, ЦАРСКО ПРИСЪСТВИЕ
В нашата култура ние все още говорим за изгряване и залязване на слънцето, въпреки че знаем, че

всъщност  ние, нашата планета е тази, която се върти около слънцето, а не обратното. (Коментар:  И малкото
дете живее с представата, че то е центъра на света и всичко друго трябва да се подчинява на неговите нужди и желания. В
известен смисъл, така разсъждават и егоистите, и немалка част от възрастните хора. Д.Пр.) По същият начин, ранните
християни често говорели за идването на Исус или за неговото връщане; поне в евангелието на Йоан самият
Исус говори по този начин. Но голямата картина, която те използват предполага, ако искаме да ги разбираме
правилно, че този език, общ и даже език на кредото, може да не е най-полезният начин днес да стигнем до
истината, която той утвърждава.

Всъщност,  Новия  Завет  използва  голямо  разнообразие  на  езика  и  въображението,  за  да  изрази
истината, че Исус и хората му един ден ще бъдат заедно, като напълно обновени човешки същества. Може
би е  историческа злополука,  че  фразата „второто идване,“  който се  среща много рядко в Новия Завет,
започна  да  владее обсъждането.  Когато тази  фраза  е  откривана,  както  това  често  се  случва  в  САЩ, с
особената гледна точка за това идване като буквално слизане на Исус,  срещащ се по средата на пътя със
спасените, които през това време се издигат нагоре, възникват всевъзможни проблеми, които са избягвани,
ако възприемем множеството свидетелства в Новия Завет като едно цяло.

Първото нещо,  което трябва правилно да разберем е,  че  независимо от широко разпространеното
мнение за обратното, по време на земното си служение,  Исус не е казал нищо за своето връщане. Аз съм
обосновал дълго и подробно тази позиция в различни мои книги за Исус и тук нямам достатъчно място да я
доказвам. Само ще си позволя да каже две неща напълно прямо. (Бележка на автора: See JVG, chaps. 8, 13; The Challenge of Jesus

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), chaps. 2, 5.).
Първо, когато говори за „Човешкият син, идващ на облаци“ (в Лука 21: 27 и Марк 13:26), цитирайки

съответният  стих  Дан.7:13,  Исус  говори  за  неговото  реабилитиране  след  страданието.  „Идването“  е
движение нагоре, а не надолу. В контекста, смисълът на важните текстове е, че въпреки че Исус е стигнал
до своята смърт, той ще бъде реабилитиран чрез събитията, които ще се случат след това. (Бележка на автора: Марк

13:26,  14:62  -  и  паралелните  текстове).  Тези събития остават неразгадаеми от гледната точка на стиховете, за които
говорим, което е добър повод да считаме, че тези събития са автентични и със сигурност включват в себе си
както възкресението на Исус, така и разрушаването на Храма, на системата, която се противопоставила на
него  и  на  неговата  мисия.  Забележително  е,  че  езикът,  който  ранната  църква  е  използвала  като  най-
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подходящият начин на говорене за странното нещо, което се е случило след възкресението на Исус:  за
неговото „възнесение,“ неговото прославяне, неговото „идване,“ не на земята, а на небето, при Отца.

Второ, историите, които Исус разказва за царя или за господаря, който за известно време заминава
надалече  и  оставя  своите  подчинени  или  слуги  да  търгуват  с  неговите  пари,  докато  той  отсъства,
оригинално не се е предвиждало да се отнасят за Исус, който заминава и оставя на църквата си задачи да
изпълнява,  докато най-накрая той се върне,  въпреки че те били тълкуван по този начин още от самото
начало.  (Бележка на автора:  Например, Мат.25:14–30; Лука19:11–27; и малки сценарии в Лука12:35–48 и на други места. За тях – виж JVG, 632–39). Те
принадлежат на юдейския свят от 1-я век, където всеки би счел, че тези истории се отнасят за самият Бог,
който е оставил Израел и Храма по време на изгнанието  във Вавилон и накрая се върнал, както казвали
пророците от периода след изгнанието,  (Бележка на автора: Например:  Мал.3:1; Зах.14:5; други текстове в  JVG, 615–24.), обратно при
Израел, при Сион, при Храма. В тяхното първоначално написване,  смисълът на тези истории е била, че
Богът на Израел, YHWH, наистина се връща в Йерусалим, в Храма – и като човекът Исус от Назарет.

В  този смисъл,  историите  са  не  за  второто идване на Исус,  а за  първото.  Те  обясняват,  доста
завоалирано, собственото вярване на Исус, че това което прави, идвайки в Йерусалим, за да извърши както
осъждане, така и спасение, е същото, което YHWH бил казал в Писанията, че ще направи лично той. Тези
два исторически хода -  за  говоренето за  „човешкия син“ в Библията и за  притчите за  завръщащият се
господар или цар – ме изложиха на атаките, по-точно – от американските читатели, че по този начин аз съм
се отказал от вярата или учението за второто идване. Както тази глава ще изясни, т  ова е абсурд  . Фактът, че
Исус не е поучавал за второто си идване не означава, че това не е вярно. (По същият начин фактът, че аз съм
написал книги за Исус, без да споменавам за второто идване, не означава, че аз не вярвам в това; когато
футболен коментатор по време на целия мач не спомене за  бейзбол,  това не означава,  че  тази игра не
съществува или че той не я оценява високо като вид спорт.) Исус е имал предостатъчно време да обясни на
учениците си, че той трябва да умре; но те никога всъщност не разбрали всичко това и със сигурност не са
възприемали думите му за собственото му възкресение като нещо повече от общата надежда на всички
юдейски мъченици. Как тогава те биха могли да го разберат,   ако той им   говори за   още по-сетнешни събития  
в това,   за тях,   още по-невероятно бъдеще  ?

Разбира се, когато през 1-я век Исус дошъл в Сион като законният Господ, това събитие наистина не е
сочело  към  неговото  окончателно връщане  като  законен  Господ  на  целия  свят.   Това  означава,  че  ако
внимаваме в това, което правим, ние можем да четем притчите, които споменах  по този нов начин,  ако
искаме. Причината, поради която трябва да бъдем внимателни, е защото те доста не си подхождат. Никъде в
Новия Завет нито един автор не казва, че при окончателното идване на Исус,   някои от неговите служители  ,
някои действително вярващи християни  , ще бъдат   осъ  дени по същия начин, както е бил осъден лукавият  
и ленив слуга заради това, че е скрил парите на господаря си  (Мат. 25:30).

Нито ще е достатъчно да кажем, както правят някои хора, които са схванали част от смисъла, но не са
го осмислили докрай  и считат, че самите събития през 70 г.н.е са били второто идване на Исус,  така че,
оттогава до сега ние живеем в Божията нова ера и  няма да има следващо идване, което да очакваме. На
много читатели, както всъщност и на мен самият, поддържането  на това изглежда ексцентрична позиция,
но има и някои хора, които не само я поддържат,  но и с желание я разпространяват и използват моите
доводи,  за  да  я  подкрепят.  Това  е  вследствие  на  едно  объркване:  ако  текстовете,  които  говорят  за
„Човешкият син, идващ на облаци“ се отнасят за 70 г.н.е., както аз твърдях това (отчасти), това   не   означава  ,  
че случилото се през 70 г.н.е.   е било „второто идване  ,“ защото текстовете за „човешкия син“ не са изобщо
текстове  за  „второто  идване,“  въпреки  тяхното  погрешно  тълкуване  по  този  начин.  Те  са  за
реабилитирането на Исус. А реабилитирането на Исус е това, което – неговото възкресение, възнесение и
осъждането на Йерусалим изискват -  още едно последващо събитие, за да бъде завършено всичко. Нека да
кажа това категорично ясно заради онези, които са объркани относно това (и без съмнение – за радост на
тези, които не са объркани): второто идване все още не се е случило.

Тогава, ако описанията на ученията на Исус не се отнасят за второто идване, откъде дойде тази идея?
Много  просто,  от  останалата  част  от  Новия  Завет.  Веднага  щом Исус  бил  реабилитиран,  възкресен  и
възнесен, църквата твърдо вярвала и учела, че той ще се върне. Ангелът казал на учениците: „Същият този
Исус, който отиде от вас на небето, ще се върне така, както го видяхте да отива на небето“ (Деян.1:11 –
мой превод). И въпреки, че Деяния не се позовават често на това вярване, е ясно, че цялата книга подкрепя
това виждане. И това са правели учениците, когато за разгласявали по света властта на Исус и че един ден
той ще се върне отново, за да обнови всички неща. (Бележка на автора: Например, специално за това вижте Деян.3:19-21). 

Но, разбира се, основният свидетел е Павел. Писмата на Павел са пълни с бъдещото връщане или
появяване на Исус.(Бележка на автора: За повече подробности вижте в моята книга „Павел“ – гл.7.) Неговата гледна точка, неговата
теология, неговата мисионерска практика, неговата посветеност – всички те са немислими без това второ
връщане. Но все пак, това, което той е имал да каже за това велико събитие, често пъти е било погрешно
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разбирано, поне що се отнася до защитниците на теологията на грабването.  (Коментар: Според която Исус ще

дойде, ще грабне хората си и ще ги отнесе  на небето. Д.Пр.) Почти е дошло времето да говорим директно за това, но
преди това съвсем накратко ще разгледаме една друга важна и често пъти - погрешно разбирана дума.

Както учените, така  и обикновените хора могат да бъдат отклонени встрани от пътя чрез употребата
на дума, която се отнася за нещо, когато тази дума в нейното оригинално значение означава повече или по-
малко тази употреба, за която тя допълнително е поставена. В този случай въпросната дума е гръцката дума
parousia. Обикновено тя е превеждана като „идване,“ но буквално означава „присъствие,“ т.е. „присъствие“
като противоположност на „отсъствие.“ 

Дума parousia  се среща в два от важните откъси в писмата на Павел (1Сол.4:15 и 1Кор.15:23), а се
среща често и на други места в писмата на Павел, и в Новия Завет. Изглежда ясно, че ранните християни са
познавали добре тази дума  и са знаели какво се обозначава с нея. Хората често пъти считат, че ранната
църква е използвала думата parousia просто за да кажат „второто идване на Исус“ и че чрез това събитие,
всичките си представяли доста буквално описаният сценарии в 1Сол.4:16-17. (Исус слиза върху облак, а
хората излитат нагоре за да го посрещнат.) Но всъщност нито едно от тези предположения не е вярно.

По онова време дума parousia е имала две ясно разбираеми значения в нехристиянското говорене. И
двете тези значения изглежда, че са оказали влияние върху нейното християнско значение. 

Първото значение е тайнственото присъствие на бог или божество, особено когато властта на този бог
е била разкривана в изцеление. В такъв случай хората внезапно разбирали за свръхестествено и мощно
присъствие, и това било обозначавано с думата parousia. Йосиф Флавий понякога използва тази дума, когато
говори, че YHWH идва да спаси Израел. (Бележка на автора:  See, for example, Josephus, Antiquities 3.80, 203.) Божието могъщо и
спасяващо присъствие се разкрива в действие, например, когато по времето на цар Езекия, Израел е бил  по
чудо защитен против Асирия (виж 4Ц.20).

Второто значение се появява,  когато личност с  висок ранг посещава подчинена държава,  особено
когато цар или император посещава колония или провинция. Думата, употребявана в такъв случай е царско
присъствие,  на гръцки –  parousia.  Ние забелязваме, че е очевидно, но и важно, че в нито един от тези
случаи няма  нито и  най-малък  намек  за  летене  в  облак.  Нито  има  какъвто и  да  намек  за  предстоящо
срутване или унищожаване на вселената на пространството и времето.

А сега да предположим, че Павел и поради същата тема – останалата част от ранната църква, е искала
да каже две неща. Да предположим, че те са искали да кажат, първо, че Исус, на когото те се покланяли, сега
е  бил  близо  в  дух,  но  липсвал  телесно,  но  един  ден  той  ще  присъства  в  тяло  и  тогава  целият  свят,
включително и те самите, ще научат внезапната трансформираща сила на това присъствие. Естествената
дума, която трябва да използваме за това би била думата parousia.

Същевременно да предположим, че те са искали да кажат, че Исус, който е бил възкресен от смъртта и
е бил възвисен на небето да седи отдясно на Бога, е бил законният Господ на света, истинският Император,
пред когото всички други императори ще събуят обувките си и ще коленичат в страх и удивление. И да
предположим, че те са искали да кажат че, точно така, както Цезар може един ден да посети колония като
Филипи  или  Солун,  или  Коринт  (нормално  липсващият,  но  властващ  император  се  появява  и  властва
лично), така и липсващият, но властващ Господ на света един ден ще се появи и ще властва лично вътре в
този свят, с последствията, които ще бъдат резултат от всичко това. И в този случай, отново, думата, която
трябва да използваме би била  parousia. (Това е особено подходящо в случаите,  когато Павел и другите
подчертавали, че Исус е бил истинският Господ, а Цезар е фалшив Господ.)

Но това не са просто предположения. Точно така е било. Павел и другите използвали думата parousia,
защото искали да пресъздадат представи. Но те ги пресъздали в рамките на друг контекст. Защото това нито
е първият, нито е вторият случай, в който юдейския сюжет на историята и гръцко-римските загатвания се
срещат като две тектонични плочи и издигат нагоре планинската верига, която наричаме теология на Новия
Завет.  В този случай юдейската историческа линия разбира се, е историята за Денят на Господа, за Денят на
YHWH,  за  денят,  в  който  YHWH  ще победи всички врагове  на Израел и ще спаси хората си веднъж
завинаги. Павел и другите автори редовно  посочват към „Денят на Господа“ и сега разбира се, те казват
това в християнския смисъл: тук „Господ“ е самият Исус. (Бележка на автора: 1Сол.5:2; 1Кор.1:8, 5:5; 2Кор.1:14; Фил1:6 и 10, 2:16;

2Пет.3:10.).  В този смисъл   и единствено в този смисъл  , има здрав юдейски фон за християнското учение за  
второто идване на Исус. (Бележка на автора: See C. J. Setzer, “The Parousia of Jesus and Jewsish Messianic Hopes,” in J. T. Carroll et al., The Return of Jesus

in Early Christianity (Peabody, MA: Hendrickson, 2000), 169–83.) 
Разбира се, не би могло да бъде казано по-силно, защото пред-християнският юдеизъм, включително

и самите ученици по времето, когато Исус е бил жив,  никога не са си представяли, че Месията ще умре.
Това, че те никога не мислели за неговото възкресение, а да не говорим да си мислят за междинният период
между такива събития и окончателният завършек, по време на който той ще бъде поставен като истинският
Господ на света, който все още очаква това суверенно управление да бъде напълно установено.
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Изглежда,  че  се  е  случило следното.  Ранните  християни  са  живеели  вътре  в  старата  юдейска
представа за развитието на историята, дишали са нейния въздух и са се молли за нейното осъществяване.
По време на възкресението и на възнесението на Исус, колкото шокиращи и неочаквани да са били тези
събития,  християните сграбчили здраво факта,  че  това е начинът,  чрез който Богът на Израел наистина
направил  това,  което  той  винаги  е  възнамерявал,  въпреки  че  направеното  не  отговаряло  на  техните
предварителни представи за това. По този начин те започнали да разбират, че Исус, като Месия на Израел,
вече  е  истинският  Господ  на  света  и  че  неговото  второ  присъствие  чрез  неговия  Дух  в  настоящето  е
единственият намек за онова, което още има да се случи, когато той най-накрая бъде разкрит като Онзи,
чиято власт ще победи всички власти, както на земята, така и на небето. По този начин юдейската история
претърпяла драматично ускорение и промяна от история на юдеите и на език,  който  се се превръща в
описание на събитието на Исус, което все още не се е случило и то с език, който казва, с оглед на бъдещето:
Исус е Господ, а Цезар не е.

Сама по себе си,  parousia всъщност е една от онези думи, чрез които Павел е способен да каже,  че
Исус е реалността,  в която Цезар е пародията.  Неговата теология за  второто идване е част от  неговата
политическа теология (Коментар: Значи Павел се е интересувал от политика, а някои съвременни християни не искат да се

интересуват от нея и искат да се занимават само с религията, която е откъсната от живота. Д.Пр.) за Исус като Господ.
(Бележка на автора: За повече информация – моята книга „Павел“ и друг материал, за който говорим тук.). Иначе казано, ние имаме езика на
parousia,  на  царското  присъствие,  поставена  в  типичното  за  Павел  съпоставяне  с  езика  на  юдейския
апокалипсис.  То не е създавало,  според мен, големи проблеми за първите слушатели на Павел.  То със
сигурност е създало проблеми за следващите му читатели, поне през последния век.

Това е така, особено когато четем 1Сол.4:16-17: „Самият Господ ще слезе от небето с повелителен
вик, с глас на архангел и със звук на Божия тръба. Първо ще бъдат възкресени умрелите в Христос; после
ние, които сме живи, които сме останали, ще бъдем грабнати нагоре с тях сред облаците, да посрещнем
Господа във въздуха. И по този начин ние ще бъдем винаги с Господа“ (мой превод).

Това, което трябва да отбележим преди всичко, свързано с тези трудни за тълкуване стихове е, че те не
трябва да бъдат възприемани като буквално описание на онова, което Павел мисли, че ще се случи. Те са
просто различен начин да за казване на  това, което той казва в 1Кор.15:23-27 и  в 51-54. Като начало е по-
добре е да възприемем тези други откъси правилно в умовете си. В 1Кор.15:23-27 Павел говори за parousia,
за  присъствието  на  Христос  по  времето  на  възкресението  на  умрелите,  по  времето,  когато  неговото
настояще, макар и тайно управление, ще бъде демонстрирано в победата на последните врагове, особено
смъртта. После, в ст. 51-54 той говори за това, което ще се случи на тези, които, при идването на Исус, все
още не са умрели. Те ще бъдат променени, трансформирани. Ясно е, че това е същото събитие, за което той
говори в 1Сол.4; и в двете описания има тръба, и в двете описания има възкресение на умрелите; но докато
в 1Сол. Павел говори за тези, които тогава са живи, че ще бъдат „ грабнати нагоре във въздуха,“ в 1Кор.15
той казва, че те ще бъдат „трансформирани.“ Същото казва и във Фил.3:21, където контекста доста ясно
поставя ранга на Исус над ранга на Цезаря и Павел говори за трансформирането на сегашното ни унизено
тяло, за да стане като славното тяло на Исус, като резултат от неговата всепобеждаваща сила. 

Тогава защо Павел говори по този странен начин в 1Сол. 4 за идването на Господа и за грабването на
живите светии във въздуха? Предполагам, че той е намерил разкошни метафорични начини за да намекне за
трите други истории, които той обмислено събира заедно. (Павел е бил добър в разкошните метафори: в
следващата глава, 1Сол. 5 той казва, че крадецът ще дойде нощем, така както жената ще започне да ражда в
най-неочаквания момент, поради което вие не трябва да се напивате, а да бъдете буден и облечени с бронята
си. Както се казват телевизионните програми: „Те се опитвайте това, ако сте сам у дома.“)

Ние  трябва  да  си  напомним  още  веднъж,  че  целият  християнски  език  за  бъдещето  е  набор  от
пътепоказатели,   които посочват към мъглявина  . Обикновено пътепоказателите не ви предоставят снимки на
това, което ще намерите в края на пътя, но това не означава, че те не сочат в правилната посока. Те ви казват
истината, особена част от истината, която може да ви бъде казана за бъдещето.

Трите  истории,  които тук  Павел  събира  заедно,  започват  с  историята  за  Моисей,  който слиза  от
планината.  Звуците  на  тръба,  чува  се  силен  глас  и  след  дълго  чакане  Моисей  се  появява  и  слиза  от
планината, за да види какво се е случило в неговото отсъствие.

После е историята в Дан. 7, в която преследваните хора са били реабилитирани над техния езически
враг,  като били издигнати на облаците да седят с Бога в слава.  Това „издигане на облаци,“  което Исус
употребява за себе си в евангелията, сега е употребено от Павел за християните, които в настоящето страдат
от преследване. (Бележка на автора: За преследванията в 1Сол., виж например 1:6, 2:14, 3:3)

Събирането  заедно  на  тези  две  истории,  в  типично  екстравагантна  смес  от  метафори,  дава
възможност  на  Павел  да  вмъкне  и  третата  история,  за  която  ние  вече  намекнахме.  Когато  император
посещава колония или провинция, гражданите на тази страна трябва да отидат да го посрещнат на известно
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разстояние преди влизането му в града. Би било признак на неуважение той да бъде оставен да дойде до
вратата,  все  едно,  че  неговите  подчинени  не  си  правят  труда  да  го  посрещнат  подобаващо.  Когато  го
посрещнат, те няма да останат на полето извън града; те ще  го придружат царствено при влизането му в
самия град. (Коментар: Интересно е, че когато самият Павел бил отведен като затворник в Рим, за да се яви пред съда на
Нерон, християните от Рим излезли от града и отишли да го посрещнат чак до градчето „Трите Кръчми,“ (Деян.28:15), което се
намирало на около 30 км от Рим. Така че и Павел е бил посрещнат с почести. Д.Пр.) 

Когато Павел говори за „посрещане“ на Господа „във въздуха,“ - важното  не е,  както се твърди в
популярната теология за грабването – че спасените вярващи ще стоят някъде във въздуха, далече от земята.
Важното е, че след като излязат да посрещнат техния завръщащ се Господ, те ще го придружат царствено в
неговото царство,  т.е.  обратно до мястото,  от където са  дошли. Даже когато разберем,  че това е  много
наситена метафора, а не е буквално описание, смисълът е същият, като в паралелният текст във Фил.3:20.
Да бъдат граждани на небето, както филипяните разбрали, не означава, че човек очаква да се върне в града,
чийто гражданин е, а означава, че човекът очаква императорът да дойде от столичния град и да даде на
колонията нейното пълно  величие, да я спаси, ако има нужда, да покори местните врагове и да постави
всяко нещо на мястото му, да подреди всичко.

Следователно, с двата стиха в 1Сол.4 е било ужасно злоупотребено, от тези хора, които са нарисували
извън  тях  една  голяма  картина  за  предполагаемото  грабване.  Това  повлияло  не  само  на  популярния
фундаментализъм, но и на значителна част от учените, занимаващи се с изучаването на Новия Завет, които
считали,  че  Павел  наистина  имал  предвид  това,  което  твърдят  фундаменталистите.  Само  когато  бъдат
събрани заедно няколко различни неща, които Павел казва по тази тема, тогава изплува истината. Това е
типичен  откъс  от  силно  натоварена  и  умножена  загатваща  риторика.  Реалността,  за  която  говори  тя  е
следната:  Исус  ще  присъства  лично,  мъртвите  ще  бъдат  възкресени  и  живите  християни  ще  бъдат
променени. Това, както сега ще видим, прилича много на казаното и в останалата част от Новия Завет.

Все  пак,  обърнете  внимание  на  нещо  друго,  което  е  от  особена  важност  за  цялата  християнска
теология за  възкресението,  възнесението,  второто идване и  надеждата.  Тази теология е  била  родена от
конфликта с политическите власти, от убедеността, че Исус вече е истинският Господ на света, който един
ден ще бъде представен като такъв.  Теологията на грабването избягва този конфликт, защото тя предполага,
че християните по чуден начин ще бъдат взети от този грешен свят. Може би поради това такава теология
често  пъти  е  гностична  в  своята  склонност  към  лична  дуалистична  духовност  и  към  склонност  за
политическа    ненамеса и пасивност  .  (Коментар: Много наши християни също твърдят, че не искат да се занимават с

политика. В светлината на казаното от проф. Райт е добре те да коригират отношението си. Д.Пр.) И вероятно отчасти
това  обяснява  защо  теологията,  която  мечтае  за  Армагедон,  е  тихо  подкрепяна  от  управляващия
политически елит по начин, по който Павел никога не е правил. Преди да престане да се занимаваме с
Павел,  обърнете внимание на една забележителна двойка откъси. Първият, в края на 1Коринтияни, Павел
внезапно пише една фраза на арамейски Marana tha.  (1Кор.16:22.) Тя означава „Господи наш, ела!“ (мой
превод) и ни връща назад (подобно на думата Abba, „Татко“ при много ранната, говореща арамейски език
църква. Няма никаква логика, поради която гръцки-говореща църква би измислила молитва на арамейски; в
това отношение ние трябва да сме в контакт с изключително ранната традиция от времето преди Павел. В
началото ранната църква се е молела на Исус той да се върне. 

Второ,  един много различен откъс в Кол.3.  Тук в кондензиран вид имаме теологията на Павел за
възкресението и възнесението, като приложени в сегашното християнско живеене и в бъдещата християнска
надежда: 

Ако сте били възкресени с Христос, търсете нещата, които са горе, защото там е Христос, седящ
отдясно на Бога. Мислете за нещата горе, а не за нещата долу; защото вие умряхте и живота ви е скрит
с Христос в Бога.  Когато Христос се яви [hotan ho Christos phanerōthē],  Онзи, който е вашия живот,
тогава и вие също ще се явите с Него в слава“ (Кол.3:1-4 – мой превод).

Ясно е, че този текст е от същия вид като другите текстове, които разгледахме. Но забележете важното
нещо: вместо „дойде“ или благословената  дума  parousia, „присъствие,“ тук Павел използва думата „яви.“
Това е същото нещо, гледано от друг ъгъл и това ни помага да   развенчаем   идеята, че „идването“ на Исус  
означава, че той се спуска като космонавт от небето. Сега Исус е на небето. Но както видяхме по-рано,
небето, мястото, където е Бога, не е някъде в пространството на нашия свят, Бог   е в различно пространство,  
въпреки че то е близко свързано с нашето пространство. Обещанието не е, че Исус просто ще се появи
отново вътре, в обсега на сегашния ни свят, а когато небето и земята бъдат съединени заедно по нов начин,
Бог е обещал, че Исус ще ни се яви – и ние ще му се явим на него и един на друг помежду си, в нашата нова
идентичност.

Всъщност това е забележително близко до един важен откъс в 1 Йоан (1Йоан 2:28- 3:2):
„Сега, деца, очаквайте в Него; така че, когато Той се яви [ean phanerōthē], ние да имаме увереност и

да не се отдръпваме от Него в срам при Неговото присъствие [parousia]….Възлюбени, сега ние сме Божии
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деца; и все още не е станало явно какви ще бъдем; но ние знаем, че когато Той се яви   [ean phanerōthē], ние
ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим точно такъв, какъвто Той е.“ (мой превод)

Тук имаме приблизително същата  картина,  както в  Колосяни,  въпреки че този път  в нея „яви“ и
„присъствие“ уместно са едно до друго. Разбира се, когато той се „яви,“ той ще „присъства.“ Но целта на
подчертаването на „яви“ тук е че, въпреки че донякъде може да изглежда, че той „идва,“ той всъщност ще
се „яви“ точно там,     където сега той е   – не някъде далече в пространството на нашия свят, а в неговия свят,
в Божия свят,  в светът, който ние наричаме небе. Неговият свят е различен от нашия свят (земята),  но си
взаимодейства с него по б  е  зброй начини  , не на последно място във вътрешния живот на самите християни.
Един  ден  тези  два  свята  ще  бъдат  напълно  обединени  и  ще  бъдат  изцяло  видими  един  за  друг,
произвеждайки тази трансформация, за която говорят Павел и Йоан. 

Разбира  се,  Павел  и  Йоан  не  са  единствените  автори,  които  споменават  за  трансформацията.  В
книгата Откровението на Йоан също се говори за идването на Исус; и в тази книга ние намираме самата
дума  „ела.“  „Духът  и  невестата  казват:  Ела.“  (Откр.22:17)  и  в  заключителната  молитва  на  книгата
(Откр.22:20), както и в 1Кор.16:22, се казва, че Господ Исус ще дойде и ще дойде скоро.  Същата тема е
разпръсната и на други места в книгата.  (Бележка на  автора:  Откр. 1:7,  2:25,  3:11,  16:15,  22:7,  12,  20.). Тук няма място да
разгледаме тези откъси подробно или другите паралелни откъси в останалите по-малки книги в Новия
Завет. (Бележка на автора: Яков 5:7-8 е важен, както и Евр. 9:28. В 1Пет.1:20 и в 5:4 е употребена думата „яви“ както за първото, така и за второто идване на
Исус.)

Единственото  място  в  Новия  Завет,  в  което  темата  за  забавянето  на  идването  е  оповестена  със
заглавие, призоваващо към търпение – е в 2Пет.3; заслужава си да запомните, че тези, които считат, че това
забавяне е проблем, са точно същите,  които разсъждават в полза на друга,  не потвърдена от историята
форма на християнство. (Бележка на автора:  See C. H. Talbert in Vigilae Christianae 20 (1966): 142,  quoted by Jeffrey S. Siker, “The Parousia of Jesus in
Second-and Third-Century Christianity,” in Carroll et al., Return of Jesus, 148. And for all these passages, see the relevant places in RSG; in particular, for 2 Pet. 3:5–13, see RSG,

462f.) Това, което имаме тук, с малки изменения, е забележително единодушна гледна точка, разпространена в
цялото ранно християнство, което ни е познато. 

Ще дойде време, което може да се случи по всяко време, когато, във великото обновление на света,
което  самият  Великден  е  предсказал,  на  когато  самият  Исус  ще  бъде  присъства  лично,  и  ще  бъде
извършителят   и  моделът   на  трансформацията,  която ще  се  случи  както  в  целия  свят,  така  и  в  самите
вярващи. Това очакване и тази надежда, изразени толкова ясно в Новия Завет, продължили ненамаляващо
през 2-я и 3-я век. Християните от основното течение през ранния период не се тревожели от факта, че
второто идване не се е случило през периода на едно поколение. 

Идеята, че проблемът за забавянето, за който се говори в 2Пет.3, е била широко разпространена сред
християните от второто поколение след смъртта на Христос е мит, създаден от съвременните учени, а не е
историческа реалност. (Бележка на автора: See Siker, “Parousia,” in Carroll et al., Return of Jesus, and especially  NTPG, 459–64.). 

Нито пък идеята за „явяването“ или „идването“ са просто част от традиция, която е била предавана
безкритично от поколение на поколение, без следващите поколения всъщност наистина да се вслушат в
това, което казва тя. Както е с възнесението, така е и с появяването: това е било считано, че е важна част от
пълното представяне на Исус, който е бил, който е и който ще дойде. Без това нещо призивът на църквата
няма никакъв смисъл. Премахнете това нещо и  всички неща започват да се разпадат. Ранните християни
разбирали това толкова ясно, както никой друг след тях и ние ще направим добре да се учим от тях.

Но сега е подходящото време да разгледаме втория аспект от явяването или идването на Исус. Според
същата, основаваща се върху Библията традиция, когато дойде, той ще играе една  специална роля: ролята
на съдия.

Глава  9

Исус, идващият Съдия

ВЪВЕДЕНИЕ
От самото начало на християнството – в неговите най-ранни традиции – ние откриваме вярването, че

Исус,  който ще се появи накрая,  ще поеме ролята на съдия. Това не е изолирано вярване.  Наистина,  в
неговия юдейски контекст то е по-лесно обяснимо, отколкото самата дума parousia, присъствие. Но е важно,
че ние изследваме неговия смисъл в рамките на  ранното християнство и неговото значение за настоящето и
бъдещето.

Представата на Исус като идващ съдия е  централна характеристика на друго абсолютно важно и
неподлежащо на обсъждане или преразглеждане вярване: че наистина ще има съд, в който създателят Бог
веднъж и завинаги   ще поправи постави всяко нещо и ще го постави на правилното му място  . Думата съд
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носи  негативни  отенъци  за  много  хора  в  нашия  либерален  и  пост-либерален  свят.  Ние  трябва  да  си
напомняме, че навсякъде в Библията, особено в псалмите, идването на Божия съд е добро нещо, нещо, което
трябва да бъде празнувано, да бъде жадувано и желано. То е карало хората да викат радостно, а дърветата и
полята - да ръкопляскат.  (Бележка на  автора:  Пс.98:8;  целият псалм е  подходящ,  както и  няколко  други  псалми..) В свят на системна
несправедливост,  хулиганство,  насилие,  арогантност  и  потисничество,  мисълта,  че  може  да  дойде  ден,
когато порочните хора ще бъдат поставени строго на мястото им,  а на бедните и слабите ще бъде дадено
това, което им се полага,   е най-добрата възможна новина  . Изправен лице в лице с бунтовен свят, със свят,
пълен  с  експлоатация,  зло  и  липса  на  морал,  добрият  Бог  задължително  трябва  да  е  съдещ  Бог.
Либералният оптимизъм на 19-я век дълго време затвърждаваше позицията си, надживявайки някои по-
очевидни противоположни твърдения на огромното системно зло на 20-я век. Но по-скорошната теология се
върна  към  темата  за  съда,  осъзнавайки,  че  библейският  анализ  на  злото  съответства  по-точно  на
действителността.(Бележка на автора:  See particularly Miroslav Volf, Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation

(Nashville: Abingdon Press, 1994).
Надеждата на Стария Завет, че създателят Бог ще донесе съд и справедливост на света, за да установи

ред в света, се фокусирала в по-късния библейски период в копнежа на Израел да види, как Бог премахва
потисническите  режими  на  езическия  свят.  Това  щяло  да  бъде  подобно  на някаква  огромна  сцена  в
космическия  дворец.  Израелтяните  (или поне  праведните  хора  сред народа  на  Израел)  щели да  играят
ролята на безпомощния обвиняем. Езичниците (или поне особено порочните от тях) щели да играят ролята
на  арогантните  насилници,  който  най-накрая  ще  срещат  подобаващия  си  съперник  и  ще  получат
правосъдието („осъждането“), което заслужават.

Най-прочутият сценарии, изразяващ всичко това, е Дан.7. Там езическите народи са изобразени като
огромни  и  мощни  чудовища,  а  Израел  или  праведните  хора  сред  народа  на  Израел  е  изобразен  като
очевидно беззащитен човек, „един като човешки син“(ст.13). Сцената е огромен царски дворец и нейната
връхна точка е, когато съдията, „Старият по дни“ сяда на трона си и  отсъжда в полза на човешкия син
против  чудовищата,  в  полза  на  Израел  против  езическите  империи.  Тогава  на  човешкия  син  е  дадена
властта и  царуването над всичките народи, в обмислено подражание на Адам, на когото е била дадена
властта над животните в Бит.1 и 2.

Какво се случва, когато това било преобразувано в Новия Завет? Отговор: ние установяваме, че самия
Исус играе ролята на „човешкия син,“ страдащ, а после реабилитиран. После, както е и в Даниил, той
получава от Върховния съдия задачата да донесе това осъждане, за да бъде понесено от света. Това е в
съответствие с многобройни откъси в Библията и в книгите, написани след нея,  в които на Месията на
Израел, на онзи, който представлява Израел в личността си, е   възложе  на задачата да съди  . В Ис.11, съдът на
Месията създава свят, в който вълкът и агнето лежат един до друг. В Пс.2 езичниците треперят, когато
Месията  е възцарен. Отново и отново се казва, че Месията ще бъде Божият служител, чрез който целият
свят, а не само Израел, ще бъде върнат в това състояние на справедливост и истина, за което Бог копнее
силно, докато ние го правим. Така ранните християни стигнали до заключението на основата на случилото
се на Великден,  че Исус наистина е бил Месията, Христос и естествено го отъждествили като онзи, чрез
когото Бог ще въведе ред в  света.  Те не просто стигнали до това заключение въз  основата  на тяхното
вярване в неговото бъдещо идване или появяване.  Всъщност, може би то  в  а е станало точно по обратния  
начин:  тяхната вяра, че Исус е Месията,    може да е била решаващият фактор   за появата на вярването за  
неговото идване накрая като съдия.

Със  сигурност,  към  времето  на  Павел  това  вярване  е  било  добре  установено.  Речта  на  Павел  в
Ареопага в Атина завършва   с твърдението, че Бог е определил ден  , в който той ще съди света чрез човек  ,
когото е  определил, гарантирайки това с факта на възкресението на този човек от смъртта.  (Бележка на автора:

Деян.  17:31;  виж.  10:42).  Павел  можал,  почти  непринудено  да  се  позове  на  факта  (в  Рим.2:16),  че  според
евангелието, което той проповядва, Бог ще съди тайните на всички сърца чрез Исус Христос . Въпреки, че
хората често пъти предполагат,  че понеже Павел поучавал оправдаване чрез вяра, а не чрез дела, тогава
няма да има никакъв бъдещ съд „според делата,“ а     това само показва колко коренно погрешно го разбират  
на някои хора. Бъдещия съд според делата, съд, очакван да бъде извършен от Исус, седнал на съдийския
стол – това ясно е казано, например в Рим.14:9-10, 2Кор.5:10 и на други места. Еднакво важни, тези стихове
не  са  изолирани  места,  където  Павел  цитира  юдейска  традиция,  която  не  съвпада  напълно  с  неговата
усъвършенствана теология. За него, както и за всеки в ранната църква, финалният съд, извършван от Исус
Христос, е бил важен елемент, без който всевъзможни неща просто ни биха функционирали правилно.

По-специално (въпреки, че тук няма място да разгледаме подробно това),  тази картина на бъдещия
съд според делата, всъщност е основата на теологията на Павел за оправдание чрез вяра. (Бележка на автора: On all
this, see my What Saint Paul Really Said (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), chap. 7, and Paul, chap. 6. See also my “Redemption from the New Perspective,” in Redemption, ed. S. T.
Davis, D. Kendall, and G. O’Collins (Oxford: Oxford University Press, 2004), 69–100; “4QMMT and Paul: Justification, ‘Works,’ and Eschatology,” in History and Exegesis: New
Testament Essays in Honor of Dr. E. Earle Ellis on His 80th Birthday, ed. Sang-Won (Aaron) Son (New York and London: T & T Clark, 2006), 104–32; and “New Perspectives on

Paul,” in Justification in Perspective: Historical Developments and Contemporary Challenges, ed. Bruce L. McCormack (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006), 243–64.)
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Смисълът  на  оправдание  чрез  дела  не  е,  че  Бог  внезапно  престава  да  обръща  внимание  на  доброто
поведение или морала. Оправданието чрез вяра не може да бъде деформирано и съборено, както толкова
много  хора  през  последните  2  века  се  опитваха  да  направят,  нито чрез  обобщаващата  гледна  точка  за
ненамесата в личния живот на хората или от романтичната гледна точка, че това което правим външно
изобщо не е важно, тъй като единственото нещо, което е важно е какви сме ние вътрешно. (Хората, които
прекомерно загрижено защитават учение,  от което всяко споменаване за дела е категорично изключено,
трябва да се замислят с кого заговорничат в това отношение!)

Не: оправданието чрез вяра е това, което се случва в настоящето, докато очакваме съдебното решение
на бъдещия ден, когато Бог ще съди света. Оправданието чрез вяра е предварителната декларация на Бога,
че когато човек вярва в евангелието, той вече е член на Божието семейство, независимо от това, кои са били
родителите му, че неговите грехове са опростени, поради смъртта на Исус и че в този бъдещ ден, както
казва Павел, „няма никакво осъждане“ (Рим.8:1) за   вярващият  . Ясно е, че могат да бъдат зададени следващи
въпроси за това, как присъда,   решен  а сега   може толкова уверено да очаква бъдещата присъда, издадена въз
основата на цялата пр  о  д  ъ  лжителност на живота на човека  .  Павел отговаря на тези въпроси на няколко
места, по-специално в неговите тълкувания за работата на Светия Дух. Но за Павел (и това е единственото
нещо, което казвам в сегашния контекст), няма никакъв конфликт между сегашното оправдание чрез вяра и
бъдещия съд според делата.  Всъщност има нужда и от двете и двете зависят взаимно едно от друго. Да
продължаваме разглеждането на тази тема би изисквало подробно разглеждане на текстовете в Римляни и
Галатяни, за което е очевидно, че тук няма никакво място.  (Бележка на автора:  See my “Romans,” in  the  New Interpreter’s  Bible
(Nashville:  Abingdon,  2002),  10:393–770;  the  various  volumes  of  Paul  for  Everyone,  published  jointly  in  London  by  SPCK and  Louisville,  KY,  by  WJKP:  Galatians  and
Thessalonians (2002); The Prison Letters (2002); 1 Corinthians and 2 Corinthians (2003); Romans, 2 vols. (2004); and The Climax of the Covenant (Minneapolis: Fortress Press,

1992), especially chaps. 7, 8, 10, and 13.)
Ще каза още веднъж, че картината, нарисувана от Павел, е завършена и потвърдена от други текстове

в Новия Завет. Това не е еднократен акт или особеност само на Павел, това е обичайното ранно християнско
вярване. (Бележка на автора: for example, 2 Tim. 4:1; 1 Pet. 4:5.) Това е  централното твърдение в евангелието на Йоан 5 (ст.22-
30), което е причинило толкова големи главоболия на онези предишни изследователи на Библията, които се
опитваха на превърнат евангелието на Йоан просто в сегашен вечен живот,  вместо да е сегашен живот    с  
оглед на бъдещия живот:

„Отец не съди никого; Той е възложил целия съд на Сина, за да почитат всички Сина така, както
почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е изпратил. Казвам ви самата истина:
който слуша Моето учение и вярва в Този, който Ме е изпратил, има вечен живот. Такъв човек няма да
влезе в съда; те ще преминат от смърт в живот. Казвам ви самата истина: идва време – всъщност то
вече е тук! - когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и тези, които го чуят, ще живеят. Вижте,
точно както Отец има живот в Себе Си, по същия начин Той е дал на Сина привилегията да има живот в
Себе Си. Той даже Му е дал властта да съди, защото Той е Човешкият Син. Не се учудвайте на това.
Вижте, идва време, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му. Те ще излязат – тези, които
са вършили добро, за възкресението на живот, а онези, които са вършили зло, за възкресение за съд. Аз не
мога да върша нищо от Моята собствена власт. Аз съдя въз основата на това, което чувам. И Моят съд е
справедлив, защото Аз не се опитвам да изпълнявам Моите собствени желания, а желанията на Онзи,
който Ме е изпратил. (мой превод)

Основното нещо, което трябва да кажа още веднъж подчертано, е че бъдещия съд е добра, а не лоша
новина. Защо е така? Това е добра новина, първо, защото онзи, чрез когото Божията справедливост накрая
ще помете света не е коравосърдечен, арогантен и отмъстителен тиран, а е  “Човек на скърби“ (Ис.53:3),
който знае какво е печал; че е Исус, който обича грешниците и е умрял заради тях; че е Месията, който
отнесе на кръста осъждането на света. Разбира се, това също означава, че той е уникално поставен да съди
системи и владетели, които са оформили света за себе си и Новия Завет на много места казва това. (Бележка на

автора: Например, Йоан 16:8-11, за който поради липсата на място тук не мога да повече неща.) По-конкретно, както вече видяхме и както
някои средновековни теолози и художници са посочили, Исус идва като съдия така, както Моисей с  лязъл   от  
планината в лагера на Израел (виж Изх.32), където идолопоклонството и пируването било в разгара си.
Самата Сикстинска капела (Коментар: В църквата „Св. Петър“ във Ватикана, рисунките по тавана на която са предимно

от Микеланжело. Д.Пр.) ни напомня за денят, в който безгрижното и нехайно живеене, както и откровената
порочност, ще бъдат принудени да дадат отчет за делата си и ще бъдат наказани. (Бележка на автора: See Douglas Farrow,

Ascension and Ecclesia: On the Significance of the Doctrine of the Ascension for Ecclesiology and Christian Cosmology (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 271.)
В Новия Завет  и в  Християнската теология този съд е очакван при определени условия.  Аз вече

говорих за оправданието чрез вяра.  Същото се подчертава и в 1Кор.11:27-34 за  участието в Господната
Трапеза: яденето и пиенето на тялото и кръвта на Исус означава потвърждаване тук и сега „кой е съдията
както и Спасителят на всички християни.“ Разбира се, същото е вярно и за работата на Духа, както виждаме
още веднъж в Йоан 16:7-14. Исус обявява, че когато дойде Духа, той ще обвини света за грях, за праведност
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и за  съд.  (Бележка  на  автора:  See  especially  T.  F.  Torrance,  Space,  Time  and  Resurrection  (Edinburgh:  Handsel  Press,  1976),  158.)  Иначе  казано,
финалният съд ще бъде очакван в сегашния свят чрез извършваната от Духа работа и чрез свидетелстването
на последователите на Исус.

ВТОРОТО ИДВАНЕ И СЪДЪТ
Тогава така нареченото второ идване на Исус, когато бъде разбирано правилно в Новия Завет и в

християнското учение, не е по-късна добавка към основното християнско послание. То не е добавено, както
понякога се твърди иронично от външната страна на евангелското послание, което е напълно завършено и
без второто идване. Ние не можем да го изпратим в периферията на нашето мислене, на нашето живеене и
на нашата молитва; ако направим това, ние ще деформираме всичко друго. Сега искам накратко да извлека
няколко важни заключения, които имат приложимост в сегашния ни живот.

Първо, появяването или идването на Исус предлага завършен отговор както на идеята на либералните
фундаменталисти, така и на защитниците на космическата идея за Христос, за която говорих в гл.5.  Исус
остава различен от църквата, различен от света,    даже когато той и в двете е представляван в настоящето  
чрез Духа. Исус се противопоставя на сегашния свят и ще направи това лично и видимо и в бъдещето . Той е
този, пред когото всяко коляно ще се поклони (Фил.2:10-11), както е и този, който прие образа на слуга и
беше покорен до смърт на кръста (Фил.2:6-8). Наистина, както подчертана Павел,  Исус е първото, защото
той направи второто. В неговото появяване ние не намираме нито дуалистично отхвърляне на сегашния
свят, нито неговото идване е като идването на космонавт в сегашния свят,  а е промяна на сегашния свят,
както и на нас самите вътре в него, така че светът най-накрая ще бъде подреден, както и ние вътре в него.
Смъртта и разлагането ще бъдат победени, и Бог ще бъде всичко във всичко.

Второ, това означава, че на християнската гледна точка е дадена правилна форма и балансираност.
Подобна  на  юдейската  гледна  точка,  но  коренно  противоположна  на  гледната  точка  на  стоиците,  на
привържениците на Платон, на Хинду и на Буда, християнската гледна точка е история с начало, средна част
и край. Ако в нея няма заключение в края на историята – да бъдем оставени с възможност за потенциално
безкраен кръговрат, кръг след кръг със случването или на същите неща отново и отново, или просто може
би - дълго отработване на кармата – това би било самата антитеза на историята, разказана от апостолите и
от дългата редица техни юдейски предшественици. И точно защото Исус не е сгромолясан вътре църквата
или в света, ние можем да изоставим както триумфализма, който удобно превръща суверенната власт на
Исус в своя власт, така и отчаянието, което идва, когато видим, че тези надежди са разбивани, както винаги
те ще бъдат разбивани, в безумията и провалите даже на най-добрите и велики християнски организации,
структури,  водачи  и  последователи.  Понеже  живеем  в  периода  между  възнесението  и  появяването,
съединени към Исус чрез Духа, но все още очакващи неговото финално идване и присъствие, ние можем да
бъдем както правилно смирени, така и  правилно уверени. „Ние не оповестяваме себе си, а Исус Христос
като Господ, а себе си - като ваши слуги посредством Исус“ (2Кор. 4:5 – мой превод)

Трето,  произлизащо  директно  от  това,  следователно  задачата  на  църквата  в  периода  между
възнесението и parousia, присъствието, е да се освободи както от ръководената от себе си енергия, която си
въобразява,  че  тя  трябва  да  изгради  Божието  царство  самостоятелно,  и  така  и  от  отчаянието,  което
предполага, че тя не може да направи нищо, докато Исус не дойде отново.  Ние не изграждаме царството
изцяло самостоятелно, а ние изграждаме за царството. Всичко, което ние правим с вяра, надежда и любов в
настоящето, подчинявайки се на нашия възнесен Господ и във властта на неговия Дух, ще бъде подсилено и
трансформирано при неговото появяване. (Бележка на автора: This is the logic behind, for example, 1 Cor. 15:58; see my The Way of the Lord (Grand

Rapids,  MI:  Eerdmans,  1999),  chap.  9,  and  in  this  book,  chap.  13.) Това също добавя пояснение за съда, както Павел пояснява в
1Кор.3:10-17. Съдният ден ще разкрие какъв вид работа е вършил всеки строител.

По-специално,  сегашното  управление  на  възнесеният  Исус  Христос  и  гаранцията  за  неговото
финално появяване за съд трябва да ни даде тази добрина, от която Бог знае, че се нуждаем сега – някаква
яснота и реализъм в нашето политическо говорене. Защото твърде често християните се плъзгат в неясно
привидно духовно виждане за една или друга политическа система или партия.  Какво би се случило, ако
ние бяхме възприели сериозно наш  а  т  а   ясн  о   заявена вяра,   че Исус Христос вече е Господ на света   и че   пред  
неговот  о   име един ден всяко коляно ще се преклони  ?

Можете да предположите, че това може просто да инжектира в нас нотка на лицемерна набожност и
да ни направи след това да избягваме истинските теми – наистина да се опитаме да управляваме държавата
чрез религиозните закони. Но да мислим по който и да е от тези два начини би показало само колко дълбоко
ние сме формирани чрез наложеното от Просветлението разделение между религията и политиката. Какво
се  случва,  ако  ние  ги  обединим  отново?  Както  е  със  специфичната  християнска  работа,  така  е  и  с
политическата  работа,  извършвана  в  името на  Исус:  изповядването на  Исус  като  възнесеният  и  идващ
Господ ни освобождава от нуждата да претендираме, че една или друга политическа програма или някои
лидер  притежават  ключът  към  утопията (стига  само  да  гласуваме  за  него  или  нея).  По  същия  начин,
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изповядването на Исус като Господ освобождава нашия обществен живот от отчаянието, което идва, когато
разберем, че още веднъж нашите политически системи са ни разочаровали. Възнесението и появата на Исус
въвежда в  сила  коренна промяна в  цялата  структура  на  Просветлението (и  разбира се,  на някои други
движения). И тъй като нашата сегашна Западна политика е до голяма степен творение на Просветлението,
ние трябва да мислим сериозно за начините, чрез които ние, като мислещи християни, можем и трябва да
понесем това предизвикателство. Аз знам, че това означава да поемем огромен риск и задава въпроси, на
които аз със сигурност не знам отговорите, но знам, че ако не посоча този вариант, човек лесно може да
остане  с  впечатлението,  че  тези  древни учения  са  само теократичен абстрактен интерес.  Но те  не  са.
Хората,  които вярват,  че Исус вече е Господ и че той може да се появи отново като съдия на света,  са
призовани и подготвени (меко казано) да мислят и да действат доста по-различно в света в сравнение с
хората, които са невярващи. Аз ще продължа да търся отговор на тези въпроси по-подробно в последната
част на книгата.

По-конкретно, разбира се, надеждата за идването на Исус като съдия, за да въведе ред всяко нещо,
което е погрешно в света и да даде нов живот на мъртвите е комплекс за една от нашите централни теми,
към която ние можем най-накрая да се обърнем. Ако всичко наистина е така, какво можем да кажем за
бъдещето, което очаква всеки от нас, всеки кръстен човек, който вярва в Исус Христос? Какво точно имаме
предвид, за себе си, когато говорим за бъдещото възкресение?

Глава  10

Изкупуване на нашите тела

ВЪВЕДЕНИЕ
Както видяхме в първите две глави, няма никакво съгласие в днешната църква за това, какво се случва

на хората, когато умрат. Следователно, не е изненадващо, че има объркване в по-широкия нехристиянски
свят не само относно съдбата на умрелите, но и относно това, в какво се предполага, че християните трябва
да вярват относно това. 

Още по-любопитно е, че самият Нов Завет, който много църкви официално възприемат като основен
източник на тяхното учение,  е кристално ясен по тази тема.  В един класически откъс Павел говори за
„изкупуване на нашите тела“ (Рим. 8:23 – мой превод). Няма никакво място за съмнение относно смисъла
на това, което той казва: на Божиите хора е обещан живот в нов вид тяло, осъществяване и  изкупуване на
нашия сегашен телесен живот. Другите ранни християнски книги, където тази тема е разглеждана, са в
пълно съгласие с това.

Обаче  това  изразяване  на  надежда  –  надежда  за  възкресение  на  тялото  -   е  била  в  такова
несъответствие с няколко от господстващите склонности на християнското мислене през вековете, че на
тази надежда й бил поставен намордник и тя е била заставена да мълчи, била изопачена и даже непозната. В
тази  глава  ще  изложа  подробно  и  ясно  основната  картина  за  окончателното  телесно  възкресение,
предложено в Новия Завет и от ранните бащи на църквата и ще обясня как мисля, че това може отново да
бъде  подчертано  днес.  Това  може  да  бъде  направено  кратко,  тъй  като  аз  съм  го  обяснявал  много  по-
подробно на друго място. (Бележка на автора: See, obviously, RSG.).

Моето твърдение е, че традиционната картина, според която хората отиват или на небето или в ада,
като  едноетапно  пътуване  след  смъртта  (с  или  без  варианта  за  някакъв  вид  чистилище  или  като
продължаващо  пътуване  като  междинен  етап)  представлява  сериозно  изопачаване  и  намаляване  на
християнската надежда. Телесното възкресение не е просто една странна частичка от тази надежда. То е
елементът,  който придава  форма и  смисъл на  останалата  част  от  историята,  в  която ние  разказваме за
последните намерения на Бога. Ако изтръгнем от мястото му телесното възкресение и го избутаме в някой
тъмен ъгъл, което много хора са правели по подразбиране или ако наистина изобщо го изоставим, тогава не
просто губим една допълнителна характерна черта, както например, когато си купим кола, която се оказва,
че няма електрическо управление на огледалата за задно виждане.  Ние губим основния двигател, който я
задвижва и  дава основание на всички други съставни части на колата  да работят.  Вместо да говорим
смътно и неясно за небето, и после да се опитваме да приспособим езика на възкресението в тази рамка, ние
трябва  да  говорим  с  библейска  прецизност  за  възкресението  и  да  преоформим  езика  си  за  небето,
съобразявайки го с факта на възкресението. Нещо повече, както ще покажа в последната част на тази книга,
когато правим това, ние откриваме един превъзходен фундамент, не както някои предполагат, за бягство от
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реалността или за  оттегляне в  тиха набожност (което приляга повече на традиционното и подвеждащо
тълкувание на небето) –  това е превъзходен фундамент за енергична и съзидателна християнска работа в
настоящия свят.

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО: ЖИВОТ СЛЕД ЖИВОТА СЛЕД СМЪРТТА
Ние видяхме във втората част, че докато гръцко-римското езичество и юдеизма от времето на втория

Храм са поддържали широко разнообразие от вярвания за живота след смъртта, ранните християни са били
забележително  единодушни  по  тази  тема.  Тук  има  място  само  за  кратък  обзор  на  това  обемисто
доказателство.

Още веднъж започваме с Павел. В предната глава подчертах, че когато Павел говори във Фил.3, че сме
„граждани на небето“ (ст.20), той не иска да каже, че ние ще се оттеглим там, когато свършим нашата
работа тук. В следващия ред той казва, че Исус ще дойде от небето, за да преобрази сегашното ни скромно
тяло в славно тяло, като неговото собствено тяло и че той ще направи това чрез силата, която прави всички
неща подчинени на него. В кондензирания вид на това твърдение се съдържа почти цялото мислене на
Павел по темата. Възкресеният Исус е както моделът за бъдещото християнско тяло, така и средството, чрез
което този модел идва при нас. Същото се казва и в Кол.3:1-4: когато Исус се появи, онзи, който е вашия
живот, тогава и вие ще се появите заедно с него в слава. Павел не казва „един ден вие ще отидете, за да
бъдете с Него“  Не,  вие вече притежавате живот в Него.  Този нов живот,  който християнина притежава
тайно, невидимо за света, ще се появи в пълна телесна реалности и видимост. 

Най-ясният и най-силният откъс, който често пъти е пренебрегван е Рим.8:9-11.  Павел казва: Ако
Божия Дух,  Духът на Исус Христос,  обитава във вас,  тогава Този,  който е  възкресил Исус Христос от
смъртта, ще даде живот и на вашите смъртни тела, чрез своя Дух, които обитава във вас. Бог ще даде живот
не на безтелесен дух, не на това, което много хора поучаваха като за духовно тяло в смисъла на нефизическо
тяло, а  и на „вашите смъртни тела.“ Павел не е единственият автор в Новия Завет, който мисли по този
начин. 1Йоан обявява, че когато Исус се появи, ние ще бъдем като него, защото ще го видим такъв, какъвто
той  е.  (Бележка  на  автора:  1John  3:1).  Възкресеното  тяло  на  Исус,  което  в  момента  почти  не  можем да  си  го
представим в неговата слава и сила, ще бъде моделът за наш  ите   собствен  и   т  е  л  а  . И разбира се, в евангелието
на Йоан, въпреки озадачаването на тези хора, които искат да четат книгата по много по-различен начин, ние
имаме някои от  най-ясните  твърдения  за  бъдещото телесно възкресение.  Исус  препотвърждава  широко
разпространеното юдейско очакване на възкресението и обявява, че часът за това вече е дошъл. В откъсът,
който видяхме бегло в предната глава, това е казано доста ясно: 

„Казвам ви самата истина: идва време – всъщност то вече е тук! - когато мъртвите ще чуят гласа
на Божия Син и тези, които го чуят, ще живеят. Вижте, точно както Отец има живот в Себе Си, по
същия начин Той е дал на Сина привилегията да има живот в Себе Си. Той даже Му е дал властта да
съди, защото Той е Човешкият Син. Не се учудвайте на това. Вижте, идва време, когато всички, които са
в гробовете, ще чуят гласа Му. Те ще излязат – тези, които са вършили добро, за възкресението на живот,
а онези, които са вършили зло, за възкресение за съд. (Йоан 5:25–29 – мой превод).

Този текст ясно зависи от Дан.12 и други откъси като Ис.26 и Йез.37. Той изважда на повърхността
напрегнатост между гледната точка в тези откъси и гледната точка на Павел, който обикновено счита, че
възкресението като бъдещ Божий дар чрез Духа, е предназначен за хората, които са в Христос, а не за всеки
човек  (въпреки,  че  както ще видим сега,  2Кор.5:10  може да  означава  обратното).  Някои  от  бащите  на
ранната църква ентусиазирано се присъединяват към Исус в този случай, подчертавайки, че възкресението е
нужно и за порочните хора, с цел те да бъдат съдени в тялото си. Ще се върнем скоро към това.

Тук трябва да се върнем към едно нещо, което казах по-рано. Какво е искал да  каже Исус, когато е
обявил,  че  в  къщата  на  Отца  има  „много  обиталища“ (Бележка  на  автора: Йоан  14:2.)?  Това  редовно  беше
възприемано,  най-малкото в  случаите на смъртта  на близък човек,  че  означава,  че  умрелият  (или поне
умрелият християнин) просто ще отиде за постоянно на небето, вместо да бъде възкресяван отново след
време за нов телесен живот. Но употребената тук дума monai, преведена като „обиталище,“ е била редовно
употребявана от древните гърци не за окончателно място за обитаване, а за временен престои в пътуване,
което ще ви отведе на друго място след дълъг път. Това е в пълно съответствие с думите на Исус към
умиращият редом до него разбойник на кръста в евангелието на Лука: „Днес ти ще бъдеш с Мен в рая“
(Лука 23:43). Въпреки дългата традиция на погрешно тълкуване, тук раят, както и в някои други юдейски
книги, не е крайната цел, а е блажено място за почивка и традиционно, това е мястото, където умрелите се
подкрепят и ободряват, докато чакат разсъмването на новия ден. (Бележка на автора: Those interested in exploring the background to
the word Paradise will find a detailed and fascinating account in J. N. Bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife (London and New York: Routledge, 2002), 109–27. I regret that

this work appeared too late for me to interact with it in RSG.) Важното нещо в тези думи на Исус е очевидният контраст между
молбата на разбойника и отговора на Исус. Разбойникът казал: „Спомни си за мен, когато ти дойдеш в
Твоето царство,“ загатвайки (дали това е иронично или не – тук това не ни интересува), че това ще се
случи някога в далечното бъдеще. Отговорът на Исус донася тази бъдеща надежда в настоящето, загатвайки
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разбира се, че с неговата смърт царството наистина идва, въпреки че то не изглежда такова, каквото някой
си го е представял. „Днес ти ще бъдеш с Мен в рая.“

Разбира се,  там все още  ще има бъдещ завършек,  включващ последното възкресение;  цялостното
теологично разбиране на Лука не оставя никакво съмнение в това отношение. В края на краищата, Исус не е
възкръснал отново „днес,“ т.е. на Разпети Петък. Лука трябва да е разбирал, че в този случай Исус говори за
състоянието „да бъдеш в рая,“ което щяло да бъде истина веднага за него и за човека, умиращ край него, в
същият  този  ден  –  иначе  казано,  преди  възкресението.  С  Исус,  бъдещата  надежда  идва  в  настоящето.
Защото за тези, които умират с вяра,  преди последното събуждане,  основното обещание е,  че ще бъдат
веднага „с Исус. Павел е написал: „желанието ми е да замина и да бъда с Христос, което е много по-
добре“ (Фил 1:23- мой превод). 

Тогава изглежда, че самото възкресение е това, което тази дума винаги е означавала, независимо дали
(като древните езичници) хората не са вярвали в него или дали (като мнозина древни юдеи) са вярвали в
него. То не е начин на говорене за живота след смъртта. То е начин за говорене за нов телесен живот, след
каквото  и  да  е  състояние  на  съществуване  човек  да  навлезе  веднага  след  смъртта.  Иначе  казано,
възкресението е живот   след живот  ът   след смъртта.

Тогава как да разбираме такива откъси, като 1Петър1, който говори за спасение, което е „запазено на
небето за вас“ (ст.4), с цел в сегашното ви вярване вие да получавате „спасението на душите си“ (ст.9)? Аз
предполагам,  че  тук  автоматичното  приемане  на  Западното  християнство  ни    отвежда   в  безнадеждно  
отклонение. Мнозина съвременни християни, четящи откъс като този, допускат, че той означава, че небето е
мястото,  където вие отивате,  за да получите това спасение – или даже, че самото спасение се състои в
„отиване на небето, когато умрете.“ После това допускане осигурява една опасно деформирана рамка, вътре
в която се тълкуват някой от важните твърдения на евангелието, като например твърденията в Матей, където
Исус  говори  за  „влизане  в  небесното  царството“  или  за  „получаването  на  награда  на  небето,“  или  за
„събиране на богатства на небето.“ Казано съвсем просто, начинът, по който ние сега разбираме този език в
Западния свят,   е напълно различен от   това  , ко  е  то Исус и неговите слушатели са имали предвид и както са  
го разбирали.

Като начало, небето всъщност е почтителен начин за говорене за Бога, така че „богатства на небето“
просто означава „богатства в Божието присъствие“ (както ние виждаме на други места, когато Исус говори
за някой, който „богатее в Бога“ или не богатее.  (Бележка на автора: виж Мат.6:20, 19:21; Лука12:21; 1Тим.6:19.) А после, като
последица  от  този  основен  смисъл,  небето  е  мястото,  където  са  съхранявани  Божийте  намерения  за
бъдещето. Това не означава, че тези неща стоят там, така че човек трябва да отиде на небето, за да им се
наслаждава; те са съхранявани в безопасност там, докато дойде денят,  в който те ще станат реалност на
земята. Ако кажа на приятел: „Запазих бира в хладилника за теб,“ това не означава, че той ще трябва да се
качи на хладилника, за да изпие бирата. Божието бъдещо наследство, негниещият нов свят и новите тела,
които трябва да обитаваме, вече се пазят на сигурно място този свят, очаквайки ни, но не че ние можем да
отидем на небето и да се облечем там с тях, а че те ще бъдат донесени да се родят в този свят или по-точно –
в новото небе и новата земя, в обновеният свят, за който говорих по-рано.

Освен това трябва да отбележим, във връзка с откъсът в 1Петър и някои други, че думата „душа“ се
среща рядко в ранните християнски книги. Думата „душа“ е била много често употребявана в древния свят
и е имала различни значения. Въпреки честата й употреба както в по-късното християнство и (например) в
будизма,  Новия Завет не я използва, за да опише, така да се каже,  частица от вас, която накрая ще бъде
спасена.  Тук думата  „душа“  изглежда,  че  се  отнася  (като  думата  nephesh на  иврит)  не  за  безтелесната
вътрешна част от човека, а това,  което можем да наречем „индивид“ или даже „личност.“  Смис  ъ  лът на  
казаното в 1Пет.1 е, че този човек, „истинската ви същност“    е вече спасена   и един ден вие ще получите  
това  спасение  в  пълна  телесна  форма.  Поради това  Петър  напълно основателно  насажда надеждата  за
спасение здраво във възкресението на Исус. Той казва, че Бог „ни даде ново раждане за жива надежда чрез
възкресението на Исус Христос от смъртта“ (1Пет.1:3 – мой превод).

ВЪЗКРЕСЕНИЕ В КОРИНТ
Всички обсъждания за бъдещото възкресение рано или късно са принудени да стигнат до Павел и по-

точно до двете му писма до Коринт. Те са трудно разбираеми и противоречиви, и аз изразходвах много
време за  да  ги  обясня  подробно  в  друга  моя  книга.  Сега  просто ще обобщя  основното  доказателство,
тръгвайки от 2Коринтяни към 1Коринтяни. (Бележка на автора: Cf. RSG, chaps. 6, 7.) Откъсът за възкресението в 2Кор.4 и
5 се намира вътре в едно дълго и страстно описание на собствената му  работа като апостол. Той  описва
служението си така: „ние сме глинени гърнета, в които има съкровище, за да показваме кое е важно в
Божията сила“ (ст.7 – мой превод), а не силата на самия Павел. За да придаде същност на тази истина, той
говори  за  бъдещата  надежда,  в  рамките  на  която  сегашния  живот на  неяснота  и  страдание  придобива
смисъл. Ако нямахме това описание и това говорене в тези стихове, а имахме само последните стихове в
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2Кор.4, тогава може би  ще е възможно да кажем (както някои хора се опитват да твърдят това),  че Павел
говори за  бъдеща надежда,  в  която тялото ще бъде  изоставено и ще остане само чист  дух.  Той казва:
„Външната природа се изхабява, но вътрешната природа се обновява ежедневно“ (ст.16 – мой превод).
Това не е ли 75% от пътя за връщане назад при Платон, не е ли стремеж да се отделим от това нетрайно
смъртно тяло и да бъдем оставени само със славната, безсмъртна и безтелесна душа?

Със сигурност, не! В 2Кор.5 Павел говори за „палатка“ или „скиния,“ която ни очаква. Има нова къща,
ново обиталище, ново тяло, което ни очаква в Божията сфера (отново, „небето“), приготвено за нас, за да се
облечем с него върху сегашното си тяло, с цел това, което е смъртно, да бъде погълнато с живот. Както
винаги, така и тук, Павел настоява, че Бог ще направи това чрез Духа.

Това е мястото, където ние, съвременните жители на Запада сме призовани да направим огромен скок
във въображението си. Ние толкова дълго време купувахме умствената си мебелировка от фабриката на
Платон, че започнахме да приемаме като даденост основната онтологична разлика между „дух“ (в смисъла
на нещо нематериално) и „материя“ (в смисъла на нещо материално, твърдо, физическо). Мислим си, че
знаем, че твърдите предмети са един вид нещо, а идеите или ценностите, или духовете, или призраците са
друг вид нещо (често пъти без да забелязваме, че самите те са доста различен вид неща). Ние знаем, че
телата залиняват и умират; че къщите, храмовете, градовете и цивилизациите се превръщат в прах; и поради
това  считаме,  че  да  бъдем  с  тяло,  да  бъдем  физически,  това  означава  да  сме  нетрайни,  променливи,
преходни  и  че  единственият  начин  да  бъдем  постоянни,  непроменими  и  безсмъртни,  е  да  станем
нефизически. 

Тук Павел показва, че това не е вярно. Всъщност, това е било отричано даже в господстващата по
неговото време космология (философията, науката за космоса), която е била стоическа, а не платонична.
Още по-силно е било отричано това от юдейската теология за сътворението, която подготвила почвата, от
която, поради възкресението на Исус, Павел създал своята теология за новото сътворение.  (Бележка на автора:

2Кор.5:17.) Павел призовава читателите си да мислят по нов начин и той призовава и нас да правим същото.
Това, което Павел ни моли да си представяме е, че ще има нов вид физическо тяло, което ще прилича

толкова  на  сегашното ни тяло,  колкото сегашното ни тяло прилича  на  призрак.  То ще бъде  много по-
истинско,  по-стабилно,  без  недостатъци,  така  както  сегашното  ни  тяло  е  по-реално  и  по-докосваемо
отколкото безтелесния дух. Понякога ние говорим за някой човек, който е много болен, като казваме, че той
е бледа сянка на своята бъдеща самоличност, самоличност, която този човек ще има, когато тялото, което
Бог му е приготвил и го очаква в небесния склад, бъде извадено на показ, вече направено по мярка и бъде
облечено върху сегашното тяло или върху самоличността, която ще продължи да съществува след смъртта
на тялото. Това е картината, която прекрасно съвпада с един от великите химни за Възкресение:

О, крехко тяло, колко славно 
и блестящо ще бъдеш ти,
когато бъдеш надарено 
с  толкова голяма красота,
пълно със здраве, силно и свободно!
Пълно с жизненост, пълно с удоволствие,
което ще трае вечно. 

(Бележка на автора: От „Дом на светлината, небесен мир,“ приписвана на Тома Кемпински, преведа от  Д. М. Нийл. За нещастие, това е сборник, наречен
„Небесна страна: Химни на радост и прослава на Рая“  (London: Seeley & Co.,  1866),  който нашето по-ранно разсъждение показа,  че е  заблуждаващ начин за

разяснение, характерен за 19-я век. )
Павел е загрижен да не изглежда, че той претендира, че вече е постигнал това състояние. Наистина,

той е загрижен и подчертава,  че сегашната работа на апостола включва точно участието му в слабостта и
страданието на сегашното състояние на света. Но това, което той ни казва е, че ние ще трябва да се явим
пред съда на Христос (2Кор.5:10) и за това ще се нуждаем от тела. Тук Павел, като Йоан, върви заедно с
казаното  в  Дан.12  и  в  други  подобни  текстове.  Наистина,  може  би  тук  Павел  най-накрая  говори  за
възкресението и на грешните хора (за да бъда осъдени в тялото си), както и праведните. Това ни отвежда до
сърцевината на  гледната точка на Новия Завет за възкресението, 1Кор.15.

Надеждата на възкресението лежи в основата на цялото писмо 1Кринтияни, а не само в гл.15. Но тук
Павел говори за  изключителната важност на възкресението.  Някои хора в  църквата в  Коринт отричали
бъдещото възкресение, почти сигурно, въз основата на обичайното езическо вярване, което всеки знае – че
мъртвите хора не възкръснат отново. В отговора си Павел говори, както видяхме в предната глава, за Исус
като пръв плод, говори и за великата жътва, която предстои да дойде, когато всички хора на Исус бъдат
възкресени така, както той е бил възкресен. Цялата глава повтаря като ехо и се позовава на Бит.1-3. Това е
теология на ново сътворение,  а не на изоставяне на творението. Сърцевината на главата е обяснението на
двата различни вида тяло – сегашното и бъдещото. Това е мястото, където се появяват всички проблеми. 

Няколко  популярни  превода  на  Библията,  особено  превода  Revised  Standard  Version  и  неговите
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издънки, превеждат ключовите фрази на Павел като „физическо тяло“ и „духовно тяло.“ (Бележка на автора: 1Кор.

15:44.). Просто гръцките думи, използвани от Павел не са преведени правилно. Техническите доказателства за
това са необорими и окончателни. Разликата е между сегашното тяло - разлагащо се, гниещо и обречено да
умре и бъдещото тяло - не разлагащо се, не гниещо, никога не умиращо. Важните прилагателни, които се
цитират безкрайно в споровете по тази тема, не се отнасят до физическо или нефизическо тяло, както хората
в нашата култура са принудени да чуват думите физическо и духовно. Първата гръцка дума,  psychikos  в
никакъв случай не означава нещо като „физическо“ в нашия случай. За хората, които са говорели гръцки по
времето на Павел, гръцката дума  psychē, от която произлиза думата  psychikos, означавала „душата,“  а не
„тялото.“  Но  по-важното,  лежащото  по-долу  значение  е,  че  прилагателните  от  този  вид  -  гръцките
прилагателни, завършващи на  -ikos -  описват    не   материалът  , от който са направени нещата,  а силата или
енергията,  която ги одушевява.  Това е  разликата между това да попитаме,  от една страна:  „Този кораб
дървен ли е или е железен?“ (материалът, от който е направен кораба) и от друга страна да попитаме: „Той
параход ли е или е платноход?“ (енергията, която го задвижва). Павел говори за сегашното тяло, което е
оживявано чрез нормалната човешка psychē (житейската сила, която ние притежаваме тук и сега, която ни
движи през сегашния живот, но в основата си е безсилна против болестта, нараняването, залиняването и
смъртта), и за бъдещото тяло, което е оживявано чрез Божията   pneuma  , Божият дъх на нов живот, който дава
енергия и сила на Божието ново творение.

Това е причината, поради която казаното  в следваща фраза се превръща в спорно още в средата на 2-я
век. Павел обявява, че „плът и кръв не могат да наследят Божието царство.“ (Бележка на автора: 1Кор.15:50. See, for

example, Irenaeus, Against Heresies 5.9.1–4, discussed in RSG, 515.) Той не иска да каже, че физическото царство е унищожено. „Плът
и кръв“  е  технически  термин,  чрез  който се  обозначава  това,  което е  гниещо,  преходно,  вървящо към
смъртта.  Отново,  различието не е  между това,  което ние наричаме физическо и онова,  което наричаме
нефизическо, а между развалящата се физика от едната страна и неразвалящата се физика от другата страна.

Това  подчертава  текста  на  забележителния  завършващ  стих  на  1Коринтяни  15,  при  който  ще  се
върнем. За Павел, телесното възкресение не ни оставя да казваме: „Значи всичко е наред; най-накрая ние ще
отидем да се присъединим към Исус в безтелесното небе,  за което говори Платон,“  а Павел ни  казва:
„Тогава, тъй като личността, която вие сте  и светът, който Бог е създал, ще бъдат славно потвърдени
в Божието окончателно бъдеще, вие трябва да бъдете непоколебими, твърди,  винаги изобилстващи в
работата на Господа, защото знаете, че в Господ вашият труд никога не е напразен“ (1Кор.15:58 – мой
превод). Вярата в телесното възкресение включва в себе си вярата, че това, което е направено в настоящето
в тялото, чрез силата на Духа, ще бъде потвърдено в окончателното бъдеще, по начини, за които ние сега
можем само да гадаем.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ: ПОСЛЕДВАЩИ ДЕБАТИ
Разбира се, имало е всевъзможни дебати и по-нататъшни обсъждания за телесното възкресение през

2-я век и след това. (Бележка на автора: Details in RSG, chap. 11.) Това, което е забележително е, че извън малките групи на
писания на гностиците и полу-гностиците, бащите на църквата, поне така твърди Ориген, защитавали   това
учение,  въпреки че  натискът  върху  тях  трябва  да  е  бил много  силен.  Игнаций  от  Антиохия,  Джъстин
Мартир, Атенагерс, Иринеъс, Тертилиан – всички те подчертавали телесното възкресение.

Нещо повече, всички те свързвали това учение много плътно с други две учения, което ги правело
способни  да  стоят  твърдо  против  всякакви  други  учения,  не  на  последно  място  –  на  докетизма  и
гностицизма: първото от тези две учения е учението за сътворението, а второто – учението за Божията
справедливост и за окончателния съд. А според юдеизма, възкресението е мястото, където сътворението и
справедливостта се срещат. Ако едно от тези три учения – за телесното възкресение, за сътворението и за
Божията справедливост – да бъде изоставено, поради каквато и да е причина,  и другите две скоро биват
изоставени. 

По-специално  с  Тертилиан,  ние  започваме  да  намираме  въпроси  относно  това,  какво  точно  ще
означава  телесното  възкресение.  (Някои  от  тези  въпроси  са  били  задавани  и  в  книгите,  написани  от
юдейските  равини,  които  се  борели  със  същите  проблеми  по  същото  време.)  Да  предположим,  че
човекоядец изяде християнин и след това да предположим, че самият човекоядец стане християнин. Тялото
на изяденият християнин е станало част от тялото на човекоядеца; как тези две тела ще бъдат разделени при
възкресението?

Тертилиан дава безцеремонен отговор. Той казва: „Това е работа на Бога, той е създателят и той може
да реши този проблем.“ Ориген, отговаряйки на подобни въпроси, отговаря по-умело. Той казва, че нашите
тела във всички случаи са в състояние на постоянна промяна. Не е ли вярно, че косата и ноктите ни растат и
ние ги отрязваме? Цялото ни физическо същество бавно се променя. Това, което днес наричаме атоми и
молекули,  преминават през  нас,  оставяйки ни с  постоянна форма,  но с  преходна материя.  (К.  С.  Луис,
обобщавайки този аргумент, предлага следната илюстрация. Той казва: „В това отношение, аз съм извивка
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във водопад.“) (Бележка на автора: C. S. Lewis, Miracles (London: Fontana, 1960), 155. Lewis’s chapter “Miracles of the New Creation,” тази част от книгата му

е едно от най-кондензираните и ясни описания на библейската картина..) Този аргумент е повторен от Тома Аквински 1000 години
след Ориген и почти 100 години преди Луис.  Това е добър аргумент. Както знаем сега,  ние променяме
цялото си физическо съдържание, всеки атом и молекула през период от около 7 години. Физически аз съм
напълно различна личност от това, което съм бил преди около 10 години. Но все пак аз продължавам да съм
аз.  (Коментар:  Човешкото тяло се  състои от клетки,  които постоянно се раждат и умират.  Раждането и  смъртта на
клетката представлява разделянето й на две, като информацията от старата клетка се преписва в новата клетка, в така
наречените ДНК,  която е уникална за всеки човек.  Точността на презаписването е толкова голяма, че образно казано,  тя се
равнява на грешното написване на една буква в книга с обема на един том от енциклопедия. Поради тези грешки в презаписването
възникват мутациите. Тази информация е с толкова огромен обем и в толкова кондензиран вид, че ако хората могат да използва
същата  технология,  биха  могла  да  запишат  цялата  информация,  съхраняваща  се  в  световния  интернет  в   устройство  с
големината  на  кутия  за  обувки!  А  в  молекули,  които  се  побират на  върха  на  подострен  молив,  се  съдържа около  200  GB
информация!  Чудни са делата Божий, недостижими са за нас, неговите творения. Д.Пр.) Наистина не е важно, дали ние
получаваме  абсолютно  точните  молекули  или  не,  въпреки  че  известна  приемственост  е  перфектно
възможна. Молекулите, които използваме сега за известно време, са били използвани от други организми
преди нас и ще бъдат използвани от други организми след смъртта ни.  Ние сме прах и ще се върнем в
прахта. Но Бог може да направи нови неща с прахта. Много от видните теолози от времето на патриарсите и
средновековието, са били доста наясно с дву-етапното бъдеще след смъртта. 

Например,  Грегори Велики  (540-606)  учел,  че  душата  на  умрелият  християнин се  наслаждава  на
блажено видение, докато очаква възкресението на тялото. Анселм (1033-1109) подчертавал, че възкресените
ни  тела  ще  превъзхождат  сегашните  ни  тела  в  един  нов  вид  съществуване.  Теолозите  от  епохата  на
Викторианството, вървейки след Хю оф Сейнт Виктор (1096-1142) учели, че възкресеното тяло ще бъде
точно като земното ни тяло, но то ще е преобразено: ще бъде неподатливо на смърт и болка; ще притежава
максимална сила, свободно от болест и уродливост, и ще е като на 30-годишен човек, възрастта, от която
Христос започнал служението си. То ще надминава всичко, което можем да си представим, даже знаейки
описанията на явяванията на Христос на земята след неговото възкресение.  (Бележка на автора:  Jeffrey Burton Russell, A

History of Heaven, new ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), 119f.)
Средновековни теолози от основното течение като Тома Аквински (1225-1274) и Бернард де Клерво

(1090-1153) настоявали за телесното възкресение. Те, подобно на авторите на Новия Завет и на бащите на
ранната  църква,  се  придържали  към  силна  гледна  точка  за  доброто  Божие  творение.  Те  знаели,  че
творението трябва да бъде потвърждавано,  а не изоставяно. Но след това значителна част от Западното
средновековно вярване направило много различен завой,  в  който  крайните точки на човешкия живот –
небето и ада, и на възможната междинна точка на чистилището, станали много по-важни от възкресението и
в езика на тези учения, езикът на възкресението, доколкото се бил запазил до края на 11 и през 12-я век,
изглеждал просто като специален начин за говорене за небето, което било основната категория. Това довело
до всякакъв вид злочести резултати, при които ще се върнем след малко. Но първо трябва да напишем и
подчертаем важните елементи на гледната точка на ранното християнство за възкресението и да разгледаме
как можем да ги направим приложими за днешния ден.

ДНЕШНО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО: КОЙ, КЪДЕ, КАКВО, ЗАЩО, КОГА И
КАК?

Кой ще бъде възкресен от смъртта? Според Йоан и Павел – всички хора ще бъдат възкресени, но поне
за Павел има специален смисъл на възкресението, който се отнася до хората, които са в Христос и в тях
живее Духът. Това дава повод за други въпроси, които ща обсъдим в следващата глава.

Къде ще се случи възкресението? На новата земя, която тогава ще бъде съединена с новото небе. Това
е моят рефрен във формата на аргумент в цялата част на книгата. В този нов свят няма да има никакъв
проблем  с  пренаселването  (както  някои  хора,  поради  риска  от  загуба  на  влияние,  рискуваха  да
предположат.) Освен въпроса, дали всеки човек ще бъде възкресен или само някои хора,  ние трябва да си
напомняме, че приблизително половината от хората, които са живели някога на земята, са живи в момента.
През последния век населението на земята се увеличи извънредно много;  ние лесно забравяме,  че през
преобладаващата част от историята огромни територии изобщо не са били населени. Даже цивилизованите
и донякъде пренаселени градове в библейските времена са били като малките градове с оживени пазари
според сегашните стандарти. Във всеки случай, ако приемем сериозно обещанието за ново небе и нова земя,
нищо от това няма да представлява някакъв проблем. Бог е създателят и неговия нов свят ще бъде точно
това,  от  което  ние  се  нуждаем  и  искаме,  с  любовта  и  красотата  на  сегашния  свят,  издигнати  и
трансформирани.

Какво точно ще бъде възкресеното тяло? Тук отново ще изразя уважението си към един от малцината
съвременни автори, който се опита да ни помогне да си представим какво може би ще бъде възкресеното
тяло: К. С. Луис. (Коментар: Превел съм прекрасната му книга „Обикновено християнство“ и мога да я изпратя като PDF

файл  на  всеки,  който  пожелае.  Д.Пр.)  В  различни  негови  книги,  но  особено  в  забележителната  му  книга
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„Великият развод,“ той успява да ни накара да си представим тела, които са по-яки, по-реални, по-плътни
от сегашните ни тела.  (Бележка на автора:  C. S. Lewis, The Great Divorce (London: Macmillan, 1946).) Това е работата, която особено
2Коринтяни ни приканва да вършим. Ще има тела, за които фразата „тежина на славата“ в 2Кор.4:17 ще
бъде видима, усещана и знаена, че е подходяща.

По тази тема са били задавани и други въпроси в древния свят, които често пъти се появяват и в
съвременните обсъждания. Кои от нашите сегашни отличителни черти и наистина, сегашни недостатъци ще
бъдат запазени в трансформираната физика? Когато преподавах един курс по възкресението в Харвард през
1999, един от моите студентки се оплака в нейната курсова работа, че тъй като не харесвала формата на
носа  си, тя се надявала, че ще трябва да се примирява с него във вечността. Ние не можем да отговорим на
такива въпроси. Единственото, което можем да предположим от картината на възкресението на Исус е, че
така както неговите рани са били все още видими, но сега не като източник на болка, а като белези на
неговата победа, така и възкресеното тяло на християнина ще носи такива белези на неговата или нейната
вярност към Божия конкретен призив, като подходящи, а и като белези от страдания.

По-специално,  това  ново  тяло  ще  бъде  безсмъртно.  Това  означава,  че  то  ще  е  преминало  отвъд
смъртта не просто в смисъла на временното (на това което се случва в конкретен момент или събитие), но и
в онтологичния смисъл, че вече не е подчинено на болест, нараняване, залиняване и смърт. Нито една от
тези разрушителни сили няма да има каквато и да е власт над новото тяло. Това наистина може да бъде един
от  начините  за  разбирането  на  странността на  възкресеното  тяло  на  Исус.  Учениците  са  гледали  към
първата и за сега единствена частичка от вечната физика.

В това място трябва да обърнем внимание още веднъж, че нашия език ни въвежда в затруднение.
Думата „безсмъртие“ често пъти е употребявана,  за да обозначи „безтелесно безсмъртие,“  и понякога е
използвана в остро противоречие с възкресението. Вследствие на това, ние лесно забравяме това,  което
Павел ни казва за възкресеното тяло.  То ще е тяло,  но няма да е подвластно на смъртта. „Безсмъртното
тяло“ е нещо, което повечето хора считат, че е толкова странно, че те даже не се спират да се запитат, за
какво са говорели Павел и други ранни християни. Но то е безсмъртно тяло!

Съществува цял свят на различие между тази вяра и вярата в „безсмъртната душа.“ Платонистите
вярват, че всички хора притежават един безсмъртен елемент в себе си, който обикновено се нарича „душа.“
(След като похвалих К. С. Луис, трябва да кажа, че изглежда той е паднал в този капан.) Но в Новия Завет
безсмъртието е нещо, което единствено Бог притежава и той го дава като дар на милостта. Безсмъртието   не  
е   вродено притежание на хората му  . (Бележка на автора: виж1Тим. 6:16.)

Защо на нас ще ни бъдат дадени нови тела? Според ранните християни, предназначението на това
ново тяло ще е, ние да  властваме мъдро над Божия нов свят. Забравете онези представи за излежаване и
свирене на арфи. Ще имаме работа да вършим и ние ще я вършим с удоволствие. Всички умения и таланти,
които използваме в служба на Бога в сегашния живот – а вероятно и интересите, и харесванията от които
сме се отказали, защото те влизат в конфликт с новата ни служба – ще бъдат окуражени и облагородени, и
ще  ни  бъдат  върнати  обратно,  за  да  бъдат  употребявани  за  негова  прослава.  Може  би  това  е  най-
тайнствената и най-малко изследваната черта на възкресения живот. 

Но в Новия Завет има няколко обещания, в които се казва, че Божиите хора ще „царуват,“ и това не
може да са само празни приказки.  (Бележка на автора:  Например,  Рим.5:17;  1Кор.6:2,  3;  2Тим.2:12;  Откр.1:6,  5:10,  20:4,  22:5.  Може би (в

зависимост от тълкуванието) Лука19:17, 19.) Както вече видяхме, библейската гледна точка за Божието бъдеще включва
обновяването  на  целия  космос,  там  ще  има  много  работа  за  вършене  и  цели  нови  проекти  да  бъдат
осъществявани. Като имаме предвид описанието на оригиналното сътворение в Бит.1 и 2, градината ще
трябва да бъде отглеждана още веднъж и животните ще трябва да бъдат преименувани. Разбира се, това са
само  предположения,  но  подобно  на  целия  език,  с  който  описваме  бъдещето,  те  служат  като  верни
пътепоказатели към по-голямата  реалност  –  реалност,  за  която  повечето  християни  мислят  рядко  или
изобщо не мислят.

Новото тяло ще бъде дар на Божията милост и любов. Но в Новия Завет има няколко откъса,  по-
специално – според думите на самият Исус,  които казват,  че Божието бъдещо благословение е  награда
(иначе казано, отговор на въпроса „защо“). Много християни считат, че това е неутешително. Те са били
учени,  че ние сме оправдавани чрез  вяра,  а  не чрез дела и по някакъв начин самата идея,  че  ние сме
християни, защото очакваме да имаме изгода от това им изглежда неприятна и отблъскваща. Но представата
за наградата, за която се говори в Новия Завет не трябва да бъде такава. Тя не е свързана с пресмятане на
изгодата, с вършенето на трудна работа, за да ни бъде платена надница. Тази представа прилича повече на
оказване  на  помощ  на  приятел  или  на  работене  в  семейството,  за  да  се  наслаждаваме  по-пълно  на
компанията на другия човек. Тя прилича повече на участието в игра на голф, с цел да можем да оти дем на
игрището и да удряме топката в правилната посока. Тя прилича повече на изучаването на чужд език, с цел
да можем да четем творбите на велики поети и философи, които са написани на този език. 
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„Наградата“ е „органично свързване към дейността“, а не някакъв вид покровителствено потупване
по рамото, „награда,“ което по друг начин не може да бъде свързана с работата, която е била извършена. И
нейното  значение  е  много  по-богато  във  всякакъв  смисъл,  в  сравнение  със  съответното  заплащане.
Наградата да бъдеш способен да четеш в оригинал и на се  наслаждаваш на написаното от Омир през
останалата част от живота си е неизмеримо по-голяма от какъвто и да е вид еднократно заплащане заради
упорития труд за научаването на гръцки език. Както вече видяхме и ще видим отново по-късно, всичко това
се свързва директно с онова, което Павел казва в 1кор.15:58: възкресението означава, че това, което правите
в настоящето, работейки упорито в полза на евангелието,  не е пропиляно.  То не е напразно. То ще бъде
завършено, ще има своето осъществяване в Божието бъдеще. 

Кога ще се случи възкресението? Някои са предполагали, че веднага след като умрем, ние веднага
влизаме във възкресеното състояние. (Бележка на автора: Например, такова е мнението на Douglas J. Davies, Death, Ritual and Belief: The Rhetoric
of Funerary Rites (New York: Continuum, 2002), 128: „За християните, възкресението ще бъде начин за влизане в небесното царство, където спасението ще бъде напълно

опознато.“  тук  са  комбинирани  няколко  погрешни разбирания.) За мен това твърдение е много трудно за възприемане.  Павел
казва, че ако Христос е първият плод, а хората, които му принадлежат, ще бъдат възкресени „при неговото
идване,“ което очевидно все още не се е случило.  Книгата Откровение, както и много юдейски писания от
онзи период говори, че умрелите очакват търпеливо, а понякога и не толкова търпеливо да дойде времето,
когато те най-накрая ще бъдат възкресени за нов живот. (Бележка на автора:  Откр..6:9–11.) Всъщност,  наличието на
това междинно състояние е повече или по-малко едно постоянна черта на вярата за възкресението както на
юдеина, така и на християнина.

По-конкретно,  вярно  е  (както  казах  по-рано),  че  новото  творение  в  един  важен  смисъл  ще  бъде
продължение на сегашното творение, но    ние не можем да мислим, че то вече е дошло  , така както не би
имало смисъл,  ако възкресеното тяло на Исус беше вече живо и активно,  преди неговото разпъване на
кръста.  Новото е трансформация,  а не е просто заместване на старото.  И тъй като е напълно ясно, че
старото все още не е трансформирано, възкресението, неговата основна отличителна черта, все още не може
да се е случило. Времето е важно; то е част от първоначалното добро творение. Въпреки, че самото то може
също да бъде трансформирано по начини, които сега ние даже не можем да си представим, ние не трябва да
си позволяваме да бъдем измамвани чрез езика на вечността (както е във фразата „вечен живот,“ която в
Новия Завет  правилно се отнасяне не за  непреходно бъдещо съществуване,  а за  „животът на идещия
свят“)  и  да  си  представяме  това,  което  се  казва  в  една  стара  песен,  че  „че  времето  повече  няма  да
съществува.“ (Бележка на автора:  To be fair, the song in question, “When the Trumpet of the Lord Shall Sound,” by James M. Black (1893), deconstructs its own

incipient Platonism with the next line: “And the morning breaks eternal, bright and fair.” If morning is breaking, it can hardly be true that time has stopped. ) Не: „Старата
нива на пространството, времето, материята и сетивата трябва да бъде почистена от плевелите, да бъде
изорана и насадена за да роди нова реколта. На нас старата нива може да ни е омръзнала; но не и на Бога.“
(Бележка на автора: К. С. Луис, „Чудеса,“ стр. 153)

Как ще се случи възкресението? Както Джон  Полкингхорн и други призоваваха  за това,  за което
говорим, че е велик акт на ново сътворение. Всъщност,  Полкингхорн предлага съвременна метафора, която
за мен е привлекателна (но както установих, за някои хора е ужасна). Разбира се, той я е казал по много по-
завоалиран начин, но аз мисля, че няма да е голяма карикатура, ако я изразя по следния начин: Бог ще
инсталира нашата компютърна програма на неговия компютър, докато дойде времето той да ни даде нов
компютър, с който да работим отново с нашата компютърна програма.  (Бележка на автора:  See the  whole  discussion  in  J.

Polkinghorne, The God of Hope and the End of the World (London: SPCK, 2002), especially  107–12.) Павел казва, че Бог ще ни даде нови тела;
може би ще има някакво телесна приемственост, както е със самият Исус, но Бог е способен да пресъздаде
хората даже ако (както е с Лионските мъченици) прахът след изгарянето на телата им е бил разпръснат във
водите на бързо течаща река.

Когато е задаван въпроса „Как?“ в писанията на ранните християни, отговорът е: чрез Духът. Духът,
който се носел над водите на хаоса, Духът, който е обитавал в Исус толкова обилно, че станал известен като
Духът на Исус: този Дух, който вече присъства във последователите на Исус като първи плодове, който е
залогът, гаранцията за това, което предстои да дойде, този Дух не е само началото на бъдещия живот, даже в
сегашното време, но е и движеща сила, чрез която ще се извърши окончателната трансформация. Ранното
кредо говори за „Светият Дух, Господ и да Дарителят на живота.“ Това напълно съответства на истината в
Новия Завет.

Всичко това се появява в острата форма на въпроса: „Тогава къде са сега умрелите? Как трябва да
мислим за тях?“
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Глава  11

Чистилище, рай, ад

ВЪВЕДЕНИЕ
Преди 16-я век повечето Западни християни мислели, че църквата е разделена на три части. Първата

от  тях  е  била  побеждаващата  църква,  състояща  се  от  светиите,  от  светите  души,  които  вече  били
пристигнали в блаженото зрително поле на Бога. Официално те все още очаквали финалното възкресение,
но  това  становище  все  повече  и  повече  не  било  подчертавано  и  в  много  книги  от  този  период  това
твърдение изобщо липсва. Замислете се за Данте и за средновековните театрални пиеси на мистериите.
Имало е такова място, като небе; някои хора вече били отишли там и поради това трябвало да се счита, че те
са светии; те били в Божието присъствие; какво повече биха могли да искат те?

Вътре в тази картина някои светци стигнали до там по прекия път, веднага след смъртта, а други
пристигнали на небето след един период, прекаран на друго място, за което сега ще говорим. Но веднъж
стигнали до това място,  такива светци можели да действат като ходатаи в полза на онези хора, които все
още  пътували  към  небето.  И  тези  победили  светци  си  имали  свой  собствен  ден  празник:  „Денят  Вси
Светии.“ На другият край се намирал воините на църквата, които „воювали за вярата“ (както се казва в
1Тим.). (Бележка на автора: 1Тим1:18, 6:12; виж също 2Тим.4:7.) Това, разбира се, е била групата на Божиите хора в сегашния
живот, които сега не са обект на нашия интерес. Между тези две части се намирала църквата, чийто членове
живеели в земни борби и очаквали да отидат в едно място, наречено чистилище. Това е сложна тема и се
нуждае от обяснение.

ЧИСТИЛИЩЕ
Чистилището е основно римокатолическо учение. То не се приема от Източно-православната църква и

е  решително  отхвърляно,  въз  основата  на  Библията  и  теологията,  а  не  поради омразата,  причинена  от
конкретни оскърбления и злоупотреби по време на Реформацията. Главните становища за чистилището са
направени от Тома Аквински през 13-я век и от Данте в началото на 14-я век, но тази представа е вплетена
дълбоко в цялата душа на този период. (Бележка на автора: The best and most fascinating treatment I have come across of this whole development is
in Stephen Greenblatt, Hamlet in Purgatory (Princeton: Princeton University Press, 2001),  especially chap. 2. Greenblatt’s eventual thesis—that Hamlet has as its subtext  an
implicitly Protestant son (Hamlet has been studying at Wittenberg) confronted by an implicitly Catholic paternal ghost still suffering postmortem anguish—is spectacular, but so,
equally, is his historical and cultural treatment of the rise and development of purgatory and its hold on late-medieval culture. See also the very helpful study of J. N. Bremmer, The

Rise  and  Fall  of  the  Afterlife  (London  and  New  York:  Routledge,  2002),  chap.  5.)  Огромна  енергия  е  била  изразходвана  в  края  на
средновековния  период  за  създаването  на  картината  на  чистилището и  за    прига  ждането  на    зем  ния  
християнски живот съобразно чистилището. Преподавало се е,  че мнозинството от християните остават
греховни в някаква степен до самата  си смърт;  поради това те  се  нуждаели от наказание и очистване,
въпреки че на тях можело да им бъде помогнато чрез молитви и специални църковни литургии на воините
на църквата. Като проявление на това учение е била продажбата на индулгенции, която била изобретена в
началото на 16-я век, за ужас не само на Мартин Лутер, но и на няколко други римокатолически теолози от
онова време.

Поетичната и драматургическата сила на идеята за чистилището е очевидна,  както в творбите на
Данте 70 години по-късно и – по-близо до нашето време – от работите, като прочутата поема  Dream of
Gerontius  на  Кардинал Нюман,  въз  основата  на  която през  1900 г  композиторът  Елгар написал хорово
музикално произведение. Тази представа и учението, което върви с нея, все още формира важната духовна
храна  на  голяма  част  от  римокатолическата  църква  и  на  някои  други,  които вървят  след нея.  Но  през
последното поколение двама важни и централни римокатолически теолози обявиха много различни гледни
точки. 

Карл Райнер, който умря през 1984, се опитал да съчетае римокатолическото и източноправославното
учения относно мястото, където пребивават душите в периода между смъртта и възкресението. Вместо да се
фокусира в това, което възприел като прекомерна индивидуализирана загриженост за съдбата на конкретния
човек, той предположил, че след смъртта душите стават по-близко свързани с космоса като цяло и по време
на този процес, докато все още очакват възкресението, душата е все по-наясно за ефектите от собствения й
грях върху света, най-общо казано. Той считал, че това е достатъчно очистващо. (Бележка на автора: See K. Rahner, On
the Theology of Death (New York: Herder  & Herder, 1961). Rahner’s teaching is helpfully summarized in  William J. La Due, The Trinity Guide to Eschatology (New York and

London: Continuum, 2004), 51–57.)
Още по-забележителна е гледната точка на Кардинал Райцингер, сега Папа Бенедикт  XVI. (Коментар:

Отнася се за 2007. През 2013 той се оттегли в пенсия и беше наследен от Папа Франциск. Д.Пр.) Позовавайки се на 1Кор.3,
той твърди, че самият Господ е огънят на осъждането, който ни променя, като ни прави подобни на неговото
славно възкресено тяло. Това се случва не по време на дълъг процес,  а за един миг по време на самия
финален  съд.  Чрез  това  свързване  на  чистилището  със  самия  Исус  Христос  като  есхатологичен  огън,
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Райцингер отдели учението за чистилището от идеята за междинното състояние и прекъсна вр  ъ  зката, която  
в средновековието роди представата за индулгенциите и    така предостави мека цел   за протестантската  
полемика. Когато се замислим за това става ясно, че двама от най-централните, важни и консервативни
римокатолически теолози от последното поколение предложиха доста радикално отстъпление от позицията
на Аквински, Данте и всички други след тях. (Бележка на автора: See Joseph Ratzinger, Eschatology: Death and Eternal Life, vol. 9 of Dogmatic
Theology, ed. Johann Auer and Joseph Ratzinger (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1988), 218– 33. See too, for example, the wise exposition of Dermot A.
Lane, Keeping Hope Alive: Stirrings in Christian Theology (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2005), 143–48. Lane describes a shift among theologians “from seeing Purgatory as a place

to a moment of personal and transforming encounter with the love of God” (148).)
Същевременно обаче – и това е позицията, поддържана от много теолози на Англиканската църква –

през  по-голямата  част  от  20-я  век  имаше  тенденция  към  смекчаване  на  позицията  за  „осигурена  и
несъмнена  надежда,“  за  която  се  е  говорело  толкова  ентусиазирано  от  реформаторите.  Тази  позиция
изглежда (така често ни се казва)  много арогантна.  Ако познаваме собствените  си сърца  и  сърцата на
хората, на които служим,  ние знаем, че не сме готови за    финалното блаженство  . Освен това, тенденцията
към вярата в спасяването на цялото човечество, която е толкова очевидна през последните 100 години в
протестантското мислене, създаде нова ситуация, според която не само християните, но и нехристияните
трябва  да  бъдат  готови  за  спасението  в  периода  след  смъртта.  Подобно  на  двойно  легло  с  развалена
пружина, това изтласка хората, които бяха от едната или другата страна, или откъм страната на отиващите
на небето, или от страната на отиващите в ада, да се скупчат   неудобн  о в средата  . Според тази  нова гледна
точка, нехристияните ще продължат да вървят по пътя, по който са вървели дотогава, докато накрая решат
да приемат Божието спасение. По подобен начин християните ще продължат да вървят по пътя, по който са
вървели, вървейки бавно към неотбелязаната на картата духовна страна, докато и те стигнат до целта. 

Понякога, както е в Американската молитвена книга, този процес е наричан „израстване“ – въпреки
че не е ясно, защо тази метафора е  предпочетена пред другите метафори.  По този начин имаме един вид
„чистилище за всички.“ То не е много неприятно и със сигурност не е наказателно – тъй като либерализма,
който поражда тези идеи не обръща голямо внимание на греха  и със сигурност    не иска   да мислим  ,  че
грехът е трябвало или трябва да бъде наказван.  (Бележка на автора:  Изглежда, че това е била предпочитаното мнение в прочутата

проповед на Хенри Скот Холанд, която обсъдихме в гл. 2)
Чистилището, както в класическата, така и в съвременната му форма, предоставя логичната причина

за съществуването на „Денят на Всички души“ (2 ноември), бенедектинско нововъведение от 10-я век. Това
възпоменание  предполага строго разграничение между „светиите,“ които вече са на небето и „душите,“
които не са там и поради това са още по-малко, отколкото напълно щастливи и се нуждаят от нашата помощ
(както казваме сега), за да продължат да „вървят напред.“ Двойното възпоменаване на Всички светии и на
Всички души се основава на фундамента на  това строго разграничение.  И точно това сега аз искам да
опровергая.

Има 4 неща, които трябва да бъдат казани.
Първо, както казах по-рано, възкресението  все още е в бъдещето. Това е официалното становище на

ортодоксалните теолози от всички основни течения,  католици и протестанти,  източни и западни,  освен
онези, които мислят, че след смъртта ние отиваме във вечност, в която всички моменти са настояще. Трябва
да  си  припомним  по-конкретно,  че  употребата  на  думата  „небе“  за  да  обозначава  „крайната“  цел  на
изкупените, въпреки че е станала много популярна чрез средновековното и последващото богословие, е
силно подвеждаща и не започва да  поражда справедливост  към християнската надежда. Аз постоянно се
разочаровам от това, колко трудно е тази довод да пробие дебелата стена на традиционното мислене и език,
която повечето християни си изграждат. 

Крайната точка на пътуването (още веднъж ще го кажа) НЕ е „отиване на небето, когато вие умрете,“
-  крайната точка на пътуването е    да бъдете телесно възкресен в променен и в славна прилика с Исус  
Христос. (Разбира се, целта на всичко това  НЕ е,  просто нашето собствено щастливо бъдеще, колкото и
важно да е то, а славата на Бога,   когато ние започнем напълно да отражаваме неговия образ  .) Следователно,
ако искаме да говорим за „отиване на небето, когато умрем,“ ние трябва да сме наясно, че това представлява
първият, много по-малко важен етап от един дву-етапен процес. Възкресението  не е  след смъртта.  То е
живот, след животът след смъртта.

Второ, в Новия Завет няма нито една причина, поради която да предполагаме, че има каквато и да е
различия между различните християни на небето, докато те очакват възкресението. В ранните християнски
писания всички християни са наричани „светии,“ включително и обърканите, и греховни коринтяни. Когато
Павел  говори  за  желанието  си:  „да  си  отида  и  да  бъда  с  Христос,  защото  това  е  много  по-добро“
(Фил.1:23 – мой превод), той не твърди, че той ще бъде с Христос, а другите, по-малко вещи християни ще
чакат в междинния период.  (Бележка  на  автора:  Фил.1:26.) В този смисъл, той няма да е със „светиите,“ докато
другите „души“ са някъде на друго място.  Това се разбирано в Източното православие,  което празнува
светиите по най-различни начини, но не си представя, че те вече са придобили окончателното блаженство.
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Те няма да го придобият, докато ние, всички християни, не го придо  б  ием  . Поради това Православието се
моли ЗА светиите и заедно с тях.

Единственият откъс в Новия Завет, който прави някакво различие в това отношение е в 1Кор.3, който
говори за християни, които строят със злато, сребро и скъпоценни камъни и други християни, които строят
със дъ  рв  о, сено  и слама  . (ст.12). Но Павел не казва, че едната група ще отиде директно на небето, а другите
ще отидат в чистилището. И двете ще бъдат спасени; едно и също място очаква и двете групи; но първата
група  ще  пристигне  славно,  а   втората  едва  успяла  да  се  спаси  (Коментар:  виж  Йов19:20.  Д.Пр.).  Това  е
единственият стих, който трябва да бъде вземан много сериозно от християнските работници и учители, но
както папата (Коментар: Кардинал Райцингер, бившият папа. Д.Пр.) сега признава, това не показва, че има различие
в статута или небесна география, или временно напредване след смъртта на една категория християни пред
друга категория християни.

Всъщност, има толкова много неща, които са казани в Новия Завет, че накрая първите хора ще станат
последни,  а  последните  хора  –  първи,  така  че  не  трябва  да  бъдем  изненадани  от  тази  липса  на
разграничение между състоянието на различните християни след смъртта им. Аз  разбирам, че може би е
трудно  на  някои  хора  да  се  съгласят  с  това,  но  в  светлината  на  основното  и  централно  християнско
евангелие, на посланието и на постижението на Исус, и на проповядваното от Павел и другите, нямаме
никакво основание да кажем, например, че Петър или Павел,  Свети Кутберт или даже, осмелявам се да
кажа, че аз ъм казал, че м  а  йката на самият Исус е по-издигната, че е по-близо до Бога, че е извършила по-  
голямо духовно израстване или каквото и да е било друго, отколкото тези християни, които бяха превърнати
в мъченици в нашето време или даже онези християни, които са умрели кротко в леглата си. Ако искаме да
бъдем верни на нашето  основополагащо кредо, ние трябва да кажем, че всички християни, живи и умрели,
трябва да бъдат считани, че са светии и трябва да се отнасяме към тях като към светии.

Трето,  следователно,  аз  не вярвам   в  чистилището като  място,  време или състояние  .  Във всеки
случай  това  е  било  късно  Западно  нововъведение,  което  няма  никаква  библейска  подкрепа  и  неговите
теологични основания сега са поставени под съмнение от самите водещи римокатолически теолози. Както
настоява  реформаторът,  самата  телесна  смърт  е  крайната  точка  на  греховния  човек.  Веднъж  някой  ме
обвини, че твърдя,  че Бог е магьосник,  ако може по чуден начин да направи просто хей така,  все още
грешащия човек да се превърне в човек,  който никога не греши. Но не това е целта.  Самата смърт ни
отървава от всяко нещо, което все още е греховно; това не е магия, а е добра теология. Следователно, след
като умрем, в нас не остава нищо, което да бъде очиствано. Някои учители в по-далечното минало твърдели,
че чистилището все още ще е нужно, защото човек все още ще се нуждае от някакво наказание за греховете
си, но всяко такова предложение, разбира се, е отвратително за всеки, който има даже най-малка представа
за Павел, който учи, че „няма никакво осъждане на тези, които са в Христос“ (Рим.8:1 - мой превод).

Последният  параграф  от  Рим.8,  който  много  често  и  толкова  подходящо  е  четен  по  време  на
погребения, не оставя място за чистилище под каквато и да е форма: „Кой ще ни обвини в нещо...? Кой ще
ни осъди...? Кой ще ни отдели от любовта на Христос? Нито смърт, нито живот,  нито което и да било друго
нещо в цялото създание ще може да ни отдели от любовта на Бога в Христос Исус, нашия Господ.“ (виж
Рим 8: 34-38) А ако след всичко това, вие все още искате да кажете, че всъщност Павел е искал да каже
„въпреки това, разбира се, вие вероятно ще трябва първо да преминете през чистилището,“ тогава, с най-
голямо уважение към вас си мисля, че ви трябва да отидете не при теолог, а при психиатър.

Фактически, Павел ясно казва както тук, така и на други места, че   сегашния живот   е предвиден да
действа  като чистилище.  Сегашните страдания,  а  не страданията в  някакво състояние след смъртта,  са
долината, през която ще трябва да преминем, за да стигнем до славното бъдеще. Мисля си, че знам защо
чистилището е станало толкова популярно и защо средния том от книгите на Данте е най-предпочитан за
четене от хората. Митът за чистилището е алегория, едно проектиране от настоящето в бъдещето. Поради
това  чистилището действа на въображението.  То е  нашата  история тук и сега.  Ако сме християни,  ако
вярваме във възкресения Исус като Господ, ако сме кръстени членове на неговото тяло, тогава ние   минав  аме  
сега направо през страданията, които формират правия път към живота. Разбира се, това означава, че за
милиони наши теологични и духовни предшественици смъртта е донесла една приятна изненада. Те са се
подготвяли за дълго страдание, което им предстои, но са установили, че то вече е свършило.

Следователно, възраждането на привидното чистилище в нашето настояще  е неулучване на целта.
Това е странно връщане при митологията, точно когато трябваше да сме стъпили на земята. Ирония е, че в
някои кръгове, целта изглежда е да се промъкнем боязливо до учението на римокатолическата църква за
чистилището по един приятелски начин, точно в момента, когато двама от водещите консервативни теолози
на католицизма, Р  а  йнер и Райцингер, промениха това учение в нещо друго  . Време е да си поемем дълбоко
дъх, да започнем да мислим ясно и да въздъхнем с облекчение.
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РАЙ
Следователно,  аз  стигнах  при  следната  гледна  точка:  че  всички  умрели  християни  се  намират

фактически в  едно и  също състояние –  в  състоянието на  спокойно щастие.  Въпреки,  че понякога  това
състояние е описвано като спане, ние не трябва да считаме,   че това е състояние на безсъзнание  . Ако Павел
мислеше  така, аз  много  се  съмнявам,  че  той  би  описал  живота  веднага  след  смъртта  като  „да бъда с
Христос, защото това е много по-добро.“ По-точно е да кажем, че „спането“ след смъртта означава, че
тялото е „заспало“ в смисъла на „смърт,“ докато истинската личност – както искате опишете него или нея –
продължава. Ясно е, че това състояние не е крайната точка на пътуването, до която умрелите християни са
предназначени да стигнат, което както видяхме, че е телесното възкресение. 

Но това е състояние, в което умрелите са държани здраво в рамките на съзнателната Божия любов и
на съзнателното присъствие на Исус Христос, докато чакат денят на телесното възкресение. Няма никакви
пречки, поради които това състояние да не може да бъде наречено небе, въпреки че трябва още веднъж да
забележим колко интересно е, че Новия Завет практически не го нарича така и използва думата „небе“ по
други начини.

От всичко това следва едно важно заключение. Понеже както умрелите светии, така и самите ние сме
в Христос, ние участваме с тях в „общуването на светиите.“  Те все още са наши братя и сестри в Христос.
Когато празнуваме Господната Трапеза, те са там с нас, заедно ангелите и архангелите.  Защо  тогава не
трябва  да  се  молим за  тях  и  с  тях?  Причината  поради която реформаторите  и  техните  наследници  са
полагали всички усилия да обявят извън закона моленето за мъртвите е била, защото те са били свързани
представата за чистилището и нуждата да се извадят хората колкото се може по-скоро от там. А след като
сме обявили, че чистилището е неприемливо, аз не виждам причина, поради която не трябва да се молим за
и със умрелите и виждам всякаква причина, поради която трябва да се молим – не за да могат те да излязат
от  чистилището,  а  за  да  бъдат  ободрени  и  изпълнени  с  Божията  радост  и  мир.  Любовта  преминава  в
молитва; защо да не ги поддържаме в тази любов пред Бога?

Обаче аз не намирам в Новия Завет или в писанията на ранните бащи каквото и да предположение, че
тези светии, които сега са на небето (или ако предпочитате) в Рая, наистина участват в молитва за тези от
нас, в сегашния живот. Нито пък намирам каквото и да предположение, че християните, които все още са
живи,  трябва  да  се  молят  на  светците,  за  да  се  застъпят  пред Отца  в  тяхна  полза.  Знам,  че  докосвам
чувствителен нерв в утвърдените нави  ц  и на много християни,   но мисля, че тази гледна точка трябва да бъде
чута. Вярно е, че ако умрелите християни са в съзнание и ако те са „с Христос“ в смисълът, за който говори
Павел – че те са по-близо до Господа, отколкото сме ние в момента, има всички основания да предполагаме,
че те най-малкото са като душите пред олтара в Откровение, които призовават Отец да завърши работата на
справедливостта и спасението в света. Ако това е така, по принцип няма причина, поради която те не би
трябвало да молят Отец по същия начин в наша полза. Или, погледнато от друга гледна точка, те наистина
са  „с  Христос“  и  ако  част  от  работата  на  възнесеният  Христос  наистина  е  да  ръководи  света  като
представител на своя Отец, ние можем наистина да предположим, че умрелите по някакъв начин участват в
това, не  само като зрители на извършваната работа. Но – и това е много важно за тези, които като мен
вярват,  че  е  жизнено  важно  да  основаваме  вярванията  си  в  самата  Библия  –  аз  не  виждам  никакво
доказателство  в  ранните  християнски писания,  които да  предполагат,  че  умрелите  християни наистина
участват  в  такъв  вид  работа,  а  да  не  говорим  за  каквото  и  да  е  предположение,  че  сегашните  живи
християни трябва, така да се каже, да ги окуражават да я вършат, като ги умоляват специално.

По-конкретно, ние трябва да бъдем много подозрителни към средновековната представа, че светиите
могат да действат като застъпници,   така че  , когато самите ние се стесняваме да се доближим до Царя, ние  
познаваме някой, който е бил един от нас,    с   когото ние можем да говорим свободно и който може би ще  
каже някоя добра дума за нас на Царя.  Тази практика ми изглежда доста съмнителна и даже всъщност тя
отрича по подразбиране незабавния достъп до Бога чрез Исус Христос и в Духът, който ни е обещаван
отново и отново в Новия Завет. В него ясно е казано: поради Христос и Духът, всеки един християнин е
добре дошъл по всяко време да отиде при самия Отец. Ако имате свободен достъп до царя в самата тронна
зала, за всяко нещо в ума или сърцето ви, независимо дали то е голямо или малко, защо би трябвало да си
правите  труда  да  чакате  в  чакалнята  пред  кабинета  на  някой  друг  застъпник  и  да  се  опитвате  да  го
убеждавате, колкото издигнат и значим да е той, да отиде и да се моли на царя за вас? Да се съмняваме в
свободния достъп до Отца, даже по подразбиране, означава да се съмняваме в една от важните благословии
и привилегии на евангелието.

Категоричното призоваване на светиите да се застъпват за нас може да е, всъщност – аз не винаги
казвам това - но може би това е стъпка към полу-езичеството, от която реформаторите съвсем основателно
са се  страхували.  Светът от последния етап на Римската империя е  установил, че е трудно да изчисти
представата на обществото от многото пластове пищни облекла на богове и господари, от полубогове и
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герои, които са били събрани в културата в продължение на 1000 години. 
Църквата от 2-я век започнала, напълно разбираемо, да отдава почит на мъчениците като специални

свидетели на победата на Христос над смъртта. Щом християнството станала официална държавна религия
и преследванията престанали, не била голяма промяна да определяте за почитане други хора, които макар,
че не са били мъченици, въпреки това са били изтъкнати християни по някакъв начин. Но целият процес на
създаване не само на йерархии сред такива хора, но и на сложни системи за посочването им (канонизиране
и други подобни) на мен си прилича на огромно упражняване в изпускането на целта и смисъла.

По такъв начин,  вместо трите разделения на средновековната църква – побеждаваща,  очакваща и
воюваща – аз вярвам, че има само две. Църквата на небето или рая е както побеждаваща, така и очакваща.
Не очаквам всички мои читатели да се съгласят с това заключение, но ги моля настойчиво поне да потърсят
в Библията и да видят дали тези неща са така. По-конкретно моля настойчиво тези хора, чиито църкви, като
моята, възстановиха практиката на празнуването на празниците на „Всички души“, както и онези, които
считат, че тези празници са полезни за пасторската служба, да помислят сериозно за теологията, която по
подразбиране приемат и проповядват. Двете подходящи времена за възпоменаване на умрелите християни и
за вършенето на това по начин, който демонстрира истинска християнска надежда, са Великден и „Вси
светии.“ Добавянето на други възпоменания намалява смисъла на тези велики празненства. В този случай,
както и някои други места в теологията, колкото по-малко – толкова по-добре.

Разбира се, важен е детайла, това се отнася само за някои църкви, а не за всички. Но всички църкви са
основателно загрижени, поне от време на време, да дават отговор на въпросите за това, какво се случва
веднага след смъртта, както и за окончателното бъдеще. Без някаква подборка на тези теми, които са били
толкова важни и спорни в рамките на цялата традиция, нашето обсъждане ще бъде хаотично и изложено на
риска да повторим стари грешки. Важното нещо е, че ние държим здраво важната надежда за финалното
телесно възкресение, което е поставено вътре в самото ново сътворение и че ние преустройваме цялото си
мислене и говорене за всеки въпрос, свързан със случващото се след смъртта в тази светлина.

ОТВЪД НАДЕЖДАТА, ОТВЪД СЪЖАЛЕНИЕТО
Винаги, когато през последните 10 години съм говорил на тези теми, винаги някой пита: „А какво ще

кажете за ада?“ Този въпрос сам по себе си изисква цяла книга и аз съм разкъсван  между нежеланието ми
да напиша такава книга и разбирането ми, че човек най-малкото е длъжен да каже нещо.

Част от трудността на тази тема, както е и с други теми, които съм изследвал е, че думата „ад“ извиква
във въображението един образ, който е взаимствал повече от от представата на средновековието, отколкото
от  писанията  на  ранните  християни.  Точно  както  много  хора,  които  са  отгледани  и  възпитани  да  си
представят Бога като стар господин с брада, седящ на облак, който е решил, че когато те престанат да вярват
в такова същество, те преставали да вярват в Бога, така както и много хора са били научени да мислят за ада
като за буквално съществуващо подземно място,  пълно с  червеи и огън или като за  вид помещение за
мъчения в центъра на Божия замък на небесните наслади, решавали, че когато престават да вярват в това, те
престават да вярват в наличието на ад. Първата група решила, че понеже не могат да вярват в детинските
образи на Бог, те задължително трябва да бъдат атеисти. Втората група решила,  че понеже не могат да
вярват в детинските образи на ада, те задължително трябва да бъдат универсалисти.

Разбира се, има по-добри основания човек да стане атеист, както има и по-добри основания човек да
стане универсалист. Много хора, което попадат в една от тези групи са минали по много по-усъвършенстват
път  в  сравнение  с  пътя,  който  току-що  описах.  Но,  поне  на  популярно  ниво,  това  тяхно  решение  не
представлява отхвърляне на сериозното учение на ранните християни за окончателния съд, а е отхвърляне
на една или друга лошокачествена карикатура. 

Най-широко разпространената дума в Новия Завет, която понякога е превеждана като „ад“ е „Геена.“
Геена  е било място, а не просто една идея: това е било сметището извън югозападния ъгъл на стената на
стария град Йерусалим. Там и до сега има долина, която е наречена  Ge Hinnom. Когато бях в Йерусалим
преди няколко години, аз бях отведен в изискан ресторант на западния склон на тази прочута долина и ние
наблюдавахме  вълнуващо  огнено  представление,  организирано  без  никакво  съмнение  с  преднамерена
ирония на мястото, което е имал предвид Исус, когато говорил за димящите огньове на Геена. Но както се
случва  с  неговия  език  за  небето,    така  се  случва  и  с  неговото  говорене  за  Геена  :  след  като  веднъж
християнските читатели  бъдели достатъчно отдалечени от  оригиналното значение на думите,  в  ума  ми
идват алтернативни образи, създадени не от Исус или от Новия Завет, а от склада за образи, някои от които
са извънредно зловещи, предоставяни от древния или средновековния фолклор и въображение. 

Целта и смисълът е, че когато Исус предупреждавал слушателите си за Геена, той, като общо правило,
не им е казвал, че ако не се покаят в този живот, те ще горят в следващия живот. Както е и с Божието
царство, така е и с неговата противоположност:  тези неща са важни тук,  на земята, а не на някое друго
място. Неговото послание към съвременниците му е било ярко, без украса и (както бихме казали днес), е
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било политическо. Ако те не се откажели от безнадеждните си и бунтовни мечти да създадат Божие царство
според техните собствени  условия и изисквания, например чрез въоръжено въстание против Рим, тогава
римската непобедима сила щяла да направи това, което огромните, лакоми и безжалостни империи винаги
са  причинявали на по-малките страни (например, в  Близкия Изток),  за  чиито богатства ламтели или за
стратегическото им местоположение, което те са загрижени да пазят. Рим щял да превърне Йерусалим в
грозно, вонящо продължение на собственото си димящо сметища. Когато Исус казал: „Ако не се покаете,
всички така ще загинете“ (Бележка на автора: Лука 13:3, 5. По цялата тема, виж JVG, chap. 8.), той е имал предвид това.

Следователно, единствено чрез разтягане и с голямо затруднение можем да предположим от многото
места в евангелието, където се подчертава това спешно и непосредствено предупреждение, отнасящо се за
непосредствената тогавашна историческа обстановка по времето на Исус и да е го свържем с много по-
дълбокия въпрос, превръщайки го в предупреждение за онова, което може да се случи след смъртта. Двете
притчи, които изглежда, че се отнасят за този въпрос директно (трябва да помним това)  са притчи,  а не
директно описание на случващото се след смъртта. Те използват готови образи от древния юдеизъм, като
„лоното  на  Авраам,“  не  за  да  ни  учат  за  това,  което  ще  се  случи  след  смъртта,  а  за  да  настояват  за
справедливост и милост в сегашния живот. (Бележка на автора: Лука 12:35–59, 16:19–31.) Тези думи на Исус не ни казват,
че Исус не е бил съгласен с подразбираната представа на слушателите си за реалността след смъртта. Да се
твърди, че тези думи да Исус се отнасят за случващото се след смъртта е толкова благоразумно, колкото да
възприемаме буквално сцената с Авраам, богаташа и с бедняка Лазар или да се опитваме да намерим името
на Блудния син. Исус просто не е говорил много за бъдещия живот; в края на краищата, той е бил основно
загрижен за обявяването, че Божието царство идвало „на земята, както е на небето.“ Както вече видяхме,
той не е дал нито едно ново учение за въпроса са възкресението, освен смътни намеквания какво щяло да се
случи и се случило скоро, на една личност, преди всички други; за другите - той се задоволил да потвърди
обичайната юдейска представа за възкресението. По същият начин, той не се погрижил да даде никаква
нова инструкция за съда след смъртта, освен странните намеци, че това ще  бъде драматично и очаквано  с
ужас по един специфичен начин в историята на пространство и времето, в рамките на едно поколение.

Следователно, ние не можем да очакваме учението на Исус да ни предостави някакъв допълнителен
детайл,  дали  наистина  има  някои  хора,  които  накрая  отхвърлят  Бога  и  ако  е  така,  това  отхвърляне  е
потвърдено. Разбира се, има всички признаци, че Исус се е придържал към нормалното юдейско схващане
през 1-я век: наистина ще има такива хора (Коментар: които отхвърлят Бога. Д.Пр.), като единствено изненадан
ще бъде човекът, който е отхвърлен, както от групата на „овцете,“ така и от групата на „козите,“ от тяхната
съдба и от доказателството, въз основата на което се е основавало решението за тяхното отхвърляне. (Бележка

на  автора:  Мат.  25:31-46.)  И  ранните  християнски  автори  са  се  придържали  към  това  виждане.  Адът  и
окончателният съд не е важна тема в Писмата (освен, когато се окаже, че тази тема е много важна, както е
например в Рим.2:1-16); тази тема не е важна в цялата книга Деяния на апостолите; а ярките картини в края
на Откровение, въпреки, че са извънредно важни, винаги са се оказвали сред най-трудните за тълкуване в
Библията с някаква сигурност. Всичко това трябва да ни предупреди против радостният двоен догматизъм,
който е тормозил обсъждането на тези теми – догматизмът,  както на човекът, знаещ прекрасно кой е и че
„няма да отиде в ада,“ така и  на универсалистът, който е абсолютно сигурен, че ад не съществува, а ако
даже съществува, най-накрая той ще се окаже празен.

Този втори вид – универсализмът – беше нормално съществуващото приемане на мнозина теолози и
свещеници  по  времето  на  разцвета  на  либерализма  през  1960-те  и  1970-те  и  си  остана  устойчиво
становище,  почти  като  непоклатимата  котва  за  много  хора,  чието  мислене  беше  формирано  през  този
период. Добре си спомням по времето на един от първите ми курсове за индивидуално обучение в Оксфорд,
как моят научен ръководител ми каза, че той и много други негови колеги вярвали, че „въпреки, че ада може
да съществува, накрая той ще се бъде празен“ – иначе казано, че адът ще се окаже в края на краищата, че е
чистилище, една неприятна подготовка за окончателното блаженство. В няколко деноминации, включително
и  в  моята,  самото  споменаване  за  финалния  съд     беше  премахнато   от  християнското  съзнание    чрез  
безцеремонно пропускане при публичното четене на Библията. Когато видите в официално утвърдените
стихове за публично четене заповедта 2-3 стиха да бъдат пропуснати и да не бъдат прочитани, можете да
бъдете сигурен, че в тях се говори за окончателния съд, или разбира се, за секса.

Но, теологично говорейки,  търпението стигна до своя край и през последните 20 години нещата се
промениха.  Поражението на либералния оптимизъм в Западното общество  беше сравним с очевидното
поражение на равностойния му либерален оптимизъм в теологията, задвижван от духът на времето. Срамно
е, че трябваше да повторим историята от преди около 100 години, когато  Карл Барт (Коментар:  1886-1968,
швейцарски реформаторски теолог, написал е забележителен коментар на „Посланието до римляните,“ други книги и пет-томно
теологично обобщение на църковните учения; участвал е в Изповедалната църква, оказал е голямо влияние върху формирането на
мисленето на Дитрих Бонхофер.  Той не се е  стеснявал да дава оценка на текущата политика в света,  оценявайки я според
критериите  на  Библията.  През1962  папа  Пий XII го  нарекъл  „най-великия  теолог  след  времето  на  Тома  Аквински.“  Д.Пр.)
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яростно отхвърли либералната теология,  която създаде климата за Първата световна война, но понякога
изглежда,  че това  отхвърляне не се  е  случвало.  Този извод се доказва  със случилото се на Балканския
полуостров, в Руанда, в Близкия Изток, в Дарфур (в Судан) и всички други ужаси, които Западното мислене
на Просветлението нито можа да обясни, нито да облекчи; мнението в много части на света според мен,
започна  да  разбира,  че  трябва  да  съществува  такова  нещо  като  окончателен  съд.  Съд  –  обявяването,
направено от Суверенът, че това е добро и трябва да бъде поддържано и защитавано, а онова е зло и трябва
да бъде осъдено – е единствената алтернатива на хаоса. 

Има някои неща, всъщност те са доста много, които човек задължително не трябва да толерира, ако
не иска да заговорничи с злото. Всички ние прекрасно знаем това, но въпреки това удобно го забравяме
винаги, когато обидчивостта или гадността (Коментар: Уви, такива са Авгиевите обори! Д.Пр.) или изискването на
господстващото в момента мнение прави по-лесно да вървим по течението на харесваното от обществото.
Проблемът е, че голяма част от теологията, след като дълго време е живяла и се е хранила с удобната храна
на  неизискващата  усилие  толерантност  към  всичко,  на  „включването“  (Коментар:  Стремеж  към  еднакво

отношение към всички хора и към всички неща, липса на критична оценка, всеядност, непридирчивост. Д.Пр. ), с колкото се
може  по-малко  граници,  както  разпространението  на  ресторантите  МакДоналд  по  света,  е  направила
теологията ни депресиращо отпусната, лишена от сила, неспособна да изкачи даже най-ниските склонове на
общественото или  културното оценяване,  а  да  не  говорим  за  се  изкачва  нагоре,  стремейки  се  към
височините на това оценяване, за което са говорели и писали ранните християни.

Но оценяването, съдът,   е нужен   – ако не искаме да стигнем до абсурдното заключение, че няма нито
едно  нещо,  което  да  е  толкова  лошо или  богохулно,  което  Бог  да  не  може  да  приеме.  В  справедливо
прочутата фраза на Мирослав Волф се казва,  че задължително трябва да има „изключване,“ преди да
има „включване“: злото трябва да бъде установено, наименувано и неутрализирано, преди да може да има
мир. Това е основата, върху която Дезмонд Туту изгради своята невероятна работа за Южноафриканската
„Комисия за истина и примирие.“ (Бележка на автора:  Miroslav Volf, Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and
Reconciliation (Nashville: Abingdon Press, 1994); Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness: A Personal Overview of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission

(London: Rider, 2000).  ) И това е пътят на църквата – там, където хората, които са действали злонамерено, отказват
да видят истината, там не може да има примирение и не може да има включване.

Бог е абсолютно решен да оправи света накрая. Това учение, както и учението за самото възкресение,
е държано здраво на мястото им чрез вярата в Бога като създател, от едната страна и от вярата в неговата
доброта от другата страна. И това оправяне задължително включва в себе си премахването на всичко, което
изкривява  Божието  добро  и  прекрасно  творение  и  по-специално  –  премахването  на  всичко,  което
обезобразява хората, които са носители на неговия образ. Съвсем директно казано, в Божието царство няма
да има бодлива тел. И за хората  , чието цяло същество е станало зависимо от бодливата тел,   няма да има  
никакво място там.

За  смисъла  на  „бодлива  тел“  прочетете  всеки  каталог  за  ужасите,  който  предпочитате:  геноцид,
атомни бомби, проституция на деца,  арогантност на империя,  отношение към хората като към стока за
продаване, превръщането в идол на расовата принадлежност. В Новия Завет има няколко такива категории,
които функционират като червен семафор на пътя, водещ към необезопасена скала на морския бряг. И в
анализите, предлагани от  ранните християни има три неща, които трябва да бъдат казани за тях.

Първо, те произлизат от главния дефект, който е идолопоклонството, преклонението пред нещо, което
не  е Бог, все едно че то е бог.

Второ, всички те демонстрират издайническите признаци на последващият недостатък, който е почти
животинско  поведение,  изразяващо  се  в  неуспеха  изцяло  да  отразяват  образа  на  Бога,  тази  липса  на
отличителен признак, която е считан за пълна, свободна и истинска човечност, недостатък, който обичайно
в  Новия  Завет  е  наричан  с  думата  hamartia,  „грях.“  (Ние  казахме,  че  грехът НЕ  е  нарушаването  на
произволни правила;  по-скоро правилата са кондензиран образ на различните видове  унизяващо човека
поведение.)

Трето,  напълно  е  възможно  и  наистина  изглежда,  че  се  случва  на  практика  така,  че  това
идолопоклонство  и  унизяващо  човека  поведение  става  толкова  широко  разпространено в  живота  и  е
избиран вид поведение на отделния човек и на цели човешки групи, че ако няма специален отказ от такъв
начин на живот, хората, които упорито живеят по този начин, продължават да вървят към собственото си
окончателно обезчовечаване.

Това се намира в сърцевината на начинът, по който вярвам, че ние днес можем да изложим отново
учението за финалния съд. Аз считам, че това е напълно невъзможно, четейки Новия Завет от една страна и
вестника – от друга страна  да    счит  аме  , че няма да има финален осъждане, че няма да има окончателна
загуба, че няма да има човек, на който, както е казал К. С. Луис, накрая Бог ще каже: „Нека да бъде твоята
воля.“ Иска ми се да беше иначе, но човек не може вечно да си подсвирква „Божията милост е неизмерима“
в мрака на Хирошима, на Аушвиц, при убийството на деца и на лекомислената лакомия, която поробва
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милиони  хора  в  дългове,  които  не  са  техни  собствени.  Уви,  човечеството  не  може  много  да  понася
реалността и  масовото  отричане  на  реалността  чрез  евтиния  и  радостен  универсализъм  на Западния
либерализъм има да отговаря за много неща.

Но, ако наистина има финално осъждане на тези, които,  поради собственото си идолопоклонство,
лишават себе си от човешкия си облик и повличат и други хора надолу със себе си,  описанието което
предложих за начина, по който това  става на практика предоставя картина, която е много по-различна от
картината,  които  тези  хора  обикновено  си  представят.  Традиционната  представа  е,  че  хората,  които
отхвърлят  презрително  Божието  спасение,  които  отказват  да  престанат  с  идолопоклонството  и
неморалността, са измъчвани вечно. Понякога това е подсилвано от свръх ентусиазирани проповедници и
учители, които твърдят, че знаят точно кои видове поведение са обречени да отведат до ада и кои видове,
въпреки че са укорими, все още могат да бъдат простени. Но традиционната картина е ясна: такива хора ще
продължат да бъдат, в известен смисъл, хора и те ще бъдат наказвани вечно. 

На това описание се противопоставят универсалистите. (Коментар: Универсалистите окуражават всеки човек
сам да изработва собствената си вяра, като взема елементи от различни религии, а не се привързва към една от тях. Те считат,
че нито една религия няма отговори на всички въпроси, но в повечето религии има нещо, от което можем да се поучим. От юдею-
християнството те вземат учението на Библията за Исус. От будизма вземат силата на медитацията. От юдеизма вземат
вярването, че работейки заедно, ние можем да постигнем мир и справедливост. От езичниците вземат уважението към земята и
почитта към циклите в природата. От хуманизма вземат вярата в разума и директното изживяване на свещеното. Те вярват в
„Златното правило,“ - „отнасяй се към хората така, както искаш и те да се отнасят към теб“; да обичаме ближните си като
себе си; да работим за по-добър свят; да търсим истината с отворен ум, използвайки разума за да изследваме религиозните идеи;
да позволяваме на всеки да вярва в каквото си поиска. Д.Пр.) Понякога те твърдят (по-точно, повтаряйки казаното от
Шекспир в „Мяра за  мяра“),  че Бог ще бъде милостив,  даже към съвършено отвратителните хора,  към
масовите убийци и към изнасилвачите на деца.  Понякога те  модифицират твърдението си така:  Бог ще
продължи, след смъртта им, да предлага на всички хора шанса да се покаят, докато те най-накрая отстъпят и
приемат предложението на неговата любов. 

Предлага се и среден път от така наречените „кондиционалисти.“ Те предлагат „условно безсмъртие“:
хората,  който  упорито  отказват  Божията  любов  и  неговия  начин  на  живот,  просто  ще  престанат  да
съществуват.  Според  тези  теории,  безсмъртието  не  е  (въпреки  популярността  на  платонизма)  вродена
човешка характеристика; то е нещо, което, както казва Павел, по право притежава само Бог и следователно е
дар, който Бог може да избира да даде или да не даде.  (Бележка на автора:  1Тим. 6:16.) Следователно, според тази
теория, Бог просто няма да даде безсмъртие на хората, които в този живот продължават неразкаяно да се
покланят на идоли и по този начин унищожават собствената си човечност. Тази гледна точка понякога е
наричана с името „анихилейшънизъм“;  според нея осъдените хора просто престават да съществуват. Тази
дума може би е пресилена, понеже твърди, че такива хора биват активно унищожавани, а не че те просто не
успяват да получат дар, който е бил пазен за тях и поради това логично са отхвърлени.

Още веднъж, против тези три възможности,  аз предлагам становище, което комбинира тези неща,
които ми изглежда, че са силни основания в първ  а  т  а   и трет  а  т  а    възможност  . Сега най-силното отхвърляне
на  традиционна  гледна  точка  –  и  последните  2  века  бяха  свидетели  на  масивно  отклонение  към
универсализма  в  Западните  църкви,  поне  в  така  наречените  църкви  от  основното  течение  –  дойде  от
дълбоката погнуса, която изпитват много хора от  стаята за мъчение, намираща се в средата на замъка на
наслажденията,  от  концентрационният  лагер  в  средата  на  красивата  природа,  от  представата,  че  сред
насладите на благословените ние ще трябва да включим и съзерцанието на мъченията на греховните хора.
Колкото и често ние да си казваме, че Бог е длъжен да осъди злото, ако е добър Бог и че хората, които
обичат Бога трябва да потвърдят това осъждане,  веднага щом тези картини се появят в ума ни,  ние се
отвръщаме от тях с погнуса. 

Кондиционалистите  избягват  това  чрез  видимата  цена  на  омаловажаването  на  тези  стихове  в
Библията, които изглежда говорят ясно  за постоянното положение, в което ще се намират хората, които
отказват да се поклонят пред единствения истински Бог и отказват да вървят по пътя на човекоподобието,
което е следствие от това. 

Използването  на  този  анализ  ни  оставя  със  следната  възможност,  която  аз  вярвам,  че  се  отнася
справедливо както към важните текстове в Библията, така и към реалностите  в човешкия живот, за които,
след един век на ужаси, предимно измислени от хората, ние днес сме твърде добре информирани. Когато
хората предоставят сърдечната си вярност и се покланят на това, което не е Бог (Коментар: Точно такава е сега
вярата на хората в науката. Сега тя е съвременния бог. И може би затова тя е толкова безплодна и объркана, но въпреки това
отрича категорично съществуването на Бога. Д.Пр.), те все повече и повече престават да отразяват образа на Бога. 

Един от главните закони на човешкия живот е, че вие ставате   подобен на   това, на което се покланяте  ;
нещо повече, вие отразявате това, на което се покланяте, не само назад, към самия обект, но и напред – към
света около вас. Хората, които се покланят на парите все повече и повече описват себе си с характерните
особености на парите, и все повече и повече се отнасят към другите хора като към кредитори, длъжници,
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партньори или клиенти, а не като към човешки същества. Хората, които се покланят на секса, определят
себе  си  според  тези  критерии и се  отнасят  към другите  хора  като  настоящи или потенциални бъдещи
сексуални обекти. Хората, които се покланят на властта и силата, се позиционират в тази рамка и се отнасят
към  другите  хора  като  към  съюзници,  съперници  или  пионки.  Тези  и  много  други  форми  на
идолопоклонство  се  комбинират  по  хиляди  начини,  всеки  от  тях  увреждащ  способността  на
идолопоклонниците да носят Божия образ, както и самите те заразяват хората около себе си със същото
идолопоклонство. Според мен е възможно хората дотолкова да продължат да вървят  по този път, че да
откажат всяко прошепване на добрата новина,  всеки мъждукане на истинска светлина,  всеки призив да
направят обратен завой и да тръгнат по друг път, да пренебрегват всети пътепоказател към Божията любов,
че след като умрат, те стават  най-после, чрез техния собствени избор, същества, които някога са били хора,
но сега вече не са, същества, които изобщо са престанали да носят Божия образ. Със смъртта на това тяло,
в което живеели в Божия добър свят, в който мъждукащият огън на добротата не бил напълно загасен, те
преминали едновременно отвъд надеждата,  но и отвъд съжалението.  Няма никакъв концлагер в красивата
природа, няма никаква стая за изтезания в двореца на насладата. Тези същества, които все още съществуват
в   бившо  човешко  състояние,  не  могат  вече  да  предизвикват  в  самите  себе  си  или  в  другите  хора
естественото състрадание, което някои хора имат даже към закоравелия криминален престъпник.

Аз знам, че сега блуждая в територия, за която никой не може да твърди, че я е опознал. Християните
вярват, че Исус е бил в ада и се е върнал обратно, но да казваме това, означава да стоим с широко отворена
от изумление уста в тъмнината, а пък да не говорим - да пишем указания за пътешественика за бъдещите
посетители. Последното нещо, което искам за всеки читател е да счете, че аз (или някой друг) знае много
неща за всичко това. Нито пък аз искам някой да си мисли, че аз се наслаждавам, разсъждавайки по този
начин. Но аз се  чувствам принуден от Новия Завет и от трезвата реалност на този свят,  да взема това
решение и да навляза в една от най-тъмните теологични мистерии. Ще се радвам да бъде доказано,  че
греша, но не на цената на фундаменталното твърдение, че този свят е доброто творение на единственият
истински Бог и че той накрая той ще донесе този съд, на който цялото творение ще се зарадва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЦЕЛИТЕ НА ЧОВЕКА И НОВОТО ТВОРЕНИЕ
Но ние не можем да завършим тази глава с тази бележка – поради много добрата причина, че Новия

Завет, отново и отново, също отказва да завърши с нея. Павел в Римляни е пределно ясен, че наистина ще
има финално осъждане за „онези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на
неправдата“ (Рим. 2:8); но когато писмото продължава, неговото ударение се премества на факта, че Бог  е
затворил всички хора в затвора на неподчинението, с цел той да има милост към всички: „Но ако съдехме
себе си правилно, нямаше да бъдем съдени.“ (Рим. 11:31 – мой превод) Наистина е ясно от този откъс и от
други като него, че Павел няма предвид „ всички хора поотделно“, а „хората от всички видове.“ Но когато
Павел казва „всички,“ той обикновено достига отвъд това, което неговите читатели очаквали, за да покаже,
че  Божията  могъща  любов  приема  както  неочакваното,  така  и  очевидното.  Понеже  Павел  е  знаел,  че
неговото собствено кораво и горчиво сърце е било променено от Божията милост, той също е знаел, че всеки
жив човек може по подобен начин да бъде достигнат и променен.

По подобен начин, величественият, но тайнствен край на Откровение ни оставя с очарователни и
вероятно обезсърчаващи намеци за  бъдещите намерения,  за  бъдещата работа,  на която финалното ново
творение е просто началото. От описанието на Новия Йерусалим в гл.21 и 22 е напълно ясно, че някои
категории  хора  са  „отвън“:  „мерзавците,  убийците,  блудниците,  магьосниците,  идолопоклонниците,  и
всички  лъжци“  (21:8).  Но  тогава,  точно  когато  в  главите  ни  се  появява  картина  на  две  взискателно  и
грижливо подредени категории – хора, които са вътре и хора, които са отвън, ние виждаме, че  водата на
живота изтича извън града; че на двата бряга на реката расте дърво на живота,  не едно дърво,  а огромен
брой дървета; че „листата на дърветата бяха за изцеление на народите“ (22:2). Тук има голяма мистерия
и цялото ни говорене за Божието възможно бъдеще задължително трябва да оставя място за това, което не
знаем. Това изобщо не трябва да подлага на съмнение реалността на финални съд за тези, които решително
и  непоколебимо са  се  покланяли  и  служили  на  идоли,  които  ни  лишават  от  човешката  ни  същност  и
обезобразяват Божия свят. Това ни казва, че Бог винаги е Бог на изненадите.

Но най-важното нещо, което трябва да кажем в края на това обсъждане и на тази част от книгата е, че
небето и ада не са, образно казано, всичко, заради което е цялата игра. Това е една от важните изненади на
християнската  надежда.  Целта на моето разсъждение досега е  да покажа,  че  въпроса за  това,  какво се
случва  на  мен  след  смъртта не  е важен,  централен,  същностен  въпрос,  както  е  считала  вековната
теологична  традиция.  Новия  Завет,  верен  на  своите  Старозаветни  корени,  постоянно  подчертава,  че
важният, централният и същественият въпрос е въпроса за Божието намерение да спаси и пресъздаде
целия свят, целия космос. Съдбата на отделния човек задължително трябва да бъде вкоренена в рамките
на този контекст.  -  не само в смисъла, че ние сме само част от една много по-голяма картина, но и в
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смисъла, че част от целта на нашето спасение в настоящето е, че ние да можем да играем съществена роля
(за тази роля Павел говори с шокиращи думи, казвайки,  че ние „сме съработници с Бога“ (1Кор.3:9)), в
рамките на тази по-голяма картина и на по-голямото намерение.

И на свой ред това ни прави да осъзнаваме,  че въпросът за нашата собствена съдба, в контекста на
алтернативите радост или скръб е   вероятно погрешен начин на  разглеждане на  целия въпрос  .  Верният
начин на задаване на този въпрос е: „Как ще дойде Божието ново творение?“ и после, „Как ние, хората,
ще допринесем за обновлението на творението и за осъществяването на новите проекти, които създателят
Бог ще започне да изпълнява в своя нов свят?“ Изборът пред хората трябва да бъде рамкиран по друг начин:
ще се покланяте ли пред Бога и ще откриете ли по този начин какво означава да станете цялостен и славен
човек, отразяващ неговата могъща, изцеляваща и трансформираща любов в света? Или ще се покланяте на
света, такъв, какъвто той е, ще рекламирате ли вашата нетрайна човечност, чрез придобиването на власт или
удоволствие  от  силите  вътре  в  света  и  по  този  начин  просто  ще  допринасяте  за  собственото  си
дехуманизиране  и за по-нататъшно покваряване на самия свят?

Това размишление води до следваща отрезвяваща мисъл.  Ако това,  което аз твърдя,  е по някакъв
начин близо до целта, тогава да настояваме, че наличието на небе и ад е  най-важния въпрос – иначе казано,
да настояваме, че онова, което евентуално се случва на отделните хора е най-важното нещо на света – може
би означава да правим грешка, подобна на юдеите през 1-а век, грешката, за която са говорили както Исус,
така и Павел.  Израелтяните вярвали (така ни казва Павел,  а той трябва да е знаел),  че намеренията на
създателят Бог са изцяло ограничени до следния въпрос: как Бог ще спаси Израел? Но евангелието на Исус
разкрило, че намеренията на Бог повдигат друг въпрос: как Бог ще спаси целия свят чрез Израел и по този
начин ще спаси и самият Израел като част от този процес, но не и като единствената цел на всичко това?
Може би това, пред което ние сме изправени сега е подобен призив: да не се фокусираме във въпроса кои
хора Бог ще вземе на небето и как ще направи това, а да се фокусираме във въпроса как Бог ще изкупи и
обнови  творението  си  чрез  хората    и  как  той  ще  спаси  самите  хора  като  част  от  процеса  ,    но  не  като  
единствената цел на всичко това. Ако можем да прочетем отново Римляни и Откровение – и останалата част
от Новия Завет, разбира се – в тази светлина, която променя рамката и контекста  на въпроса. Мисля, че ние
ще намерим много храна за размисъл. И – да се върнем за миг към обсъждането, което имахме в гл. 2 – ако
ние  можем  да  преработим  литургиите  на  църквата  така,  че  те  да  изразяват  изненадващата  надежда,
съдържаща се в Новия Завет, ние ще установим, че самите ние сме поддържани и подсилвани от това по-
широко виждане.

По-конкретно, вие ще установите, че въпросът за мисията на църквата внезапно е бил катапултиран в
центъра на сцената и в този процес формата му е била променена. За това ние ще трябва да отидем в третата
част на книгата.

Глава  12

Преосмисляне на спасението: небе, земя и Божието царство

ВЪВЕДЕНИЕ
Сега стигнахме до мястото, където трябва да попитаме: „Как да разбираме това? Целият този разговор

за  Божието  окончателно  бъдеще,  за  „живота  след  живота  след  смъртта“  дали  е  просто  важен  за
подреждането на нашите вярвания за това, което ще се случи в самия край или този разговор има някакви
практически последствия тук и сега? Дали той е просто важен за правилното формиране на нашите учения
и проповядването, и за организирането на погребенията ни, и на другите литургии по такъв начин, че те да
отразяват библейското учение за смъртта и за онова, което лежи след нея, вместо не библейските и даже
анти-библейските идеи, които са промъкнат тук или там в църквата? 

Ще отговоря непряко на този въпрос. Сред възраженията, които редовно са изричани против вярата в
телесното  възкресение  на  Исус,  наскоро  срещнах  едно  забележително  становище,  което  според  мен
демонстрира  пълно  неразбиране  на  смисъла  на  християнството.  Доминик  Кросан,  един  от  видните
американски автори, изследващи ранното християнство,  многократно е питал:  „Какво от това,  даже ако
Исус е бил възкресен от смъртта,? Много хубаво за него, но каква връзка има това с всичко друго? Защо той
трябва да е толкова специално фаворизиран? Ако Бог може да извърши такъв фокус, защо не може да се
намеси,  за  да  направи много  повече  полезни  неща,  като  например  да  сложи край  на  геноцида  или на
земетресенията?“ (Бележка на автора: For my recent debates with J. D. Crossan, see particularly Robert B. Stewart, ed., The Resurrection of Jesus: John Dominic

Crossan and N. T. Wright in Dialogue (Minneapolis: Fortress Press,  2006). И това възражение е в хармония с неща, които бяха казани,
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например, от моят предшественик, епископ Дейвид Дженкинс (Коментар: 1925-2016, епископ на Дъръм  1984-1994.

Д.Пр.),  които  представляват  това,  което  вие  можете  да  наречете  морално  възражение (което  се
противопоставя и на историческата и научната истина) на вярата в телесното възкресение на Исус.

Не искам да коментирам тук самото възражение – въпреки че можем да кажем, че когато историци
започнат  да  разсъждават  за  това,  което се  случило въз  основата  на  онова,  което е  трябвало (или  не  е
трябвало) да се случи, те наистина тръгват по много тънък лед. С по-голямо желание искам да покажа какво
казва Новия Завет чрез начина, по който отговаря на въпроса: „Какво общо има възкресението на Исус с
което и да е друго нещо?“ и да посоча към някои изводи от това за днешния живот на църквата и на
християните.  (Бележка на автора:  A good deal of what follows is  in  parallel  to  the work of Richard  Bauckham and Trevor Hart,  Hope against  Hope: Christian
Eschatology at the Turn of the Millennium (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), though it was developed independently. The work of Bauckham here and in many other places—for

example, Bible and Mission: Christian Witness in a Postmodern World (Grand Rapids: Baker Academic, 2004)—remains powerful and seminal.)
Част от енергията на това начинание идва от две допълнителни наблюдения, този път относно начина,

по който спазваме Великден в съвременната църква. (Църквата, която познавам най-добре е Църквата на
Англия, но разговори с приятели от други църкви показват, че подобен феномен може да бъде намерен и в
много други църкви.)

Значителен брой Великденски химни започват с допускането, че   смисълът   на Великден е да докаже  
наличието на живот след смъртта и на си окуражи да вярваме в това .  После редовно, но иронично, това
допускане  е  комбинирано  с  представа  за  този  живот  след  смъртта,  в  който  характерният  елемент  на
възкресението е бил безшумно премахнат. В края на един доста известен химн ние пеем: „Дано ние да
отидем там, където той е  отишъл,  да почиваме и да царуваме с  него на небето!“  Но точно това    НЕ Е  
смисълът, който Новия Завет извлича от възкресението на Исус. Да, има обещана почивка след работата в
този живот и думата „небе“ може би е подходящ, въпреки и неясният начин за обозначаване на мястото,
където тази почивка се  извършва. Но това време на почивка е  встъпление към нещо много по-различно,
което подчертано може да включва и земята. Земята - обновената земя – е мястото, където ще се извършва
царуването, поради което Новия Завет постоянно говори   не за отиване там  , където е Исус, а   за неговото  
идване там  ,   където сме ние  , както видяхме в предната част на книгата.

Но даже когато станем по-точни и фокусирани в това, което казва Новия Завет за нашата собствена
надежда  за  бъдещето  –  за  самото  финално  възкресение  и  за  междувременното  състояние,  което  го
предхожда,  което разгледахме в гл.10 и 11 –  нашата представа все още,  може би за  наша изненада,  не
съвпада с  това, което Новия Завет счита, че е главния резултат от възкресението на Исус от Назарет. Да,
това възкресение наистина ни дава една гарантирана и сигурна надежда. Както казва Павел, ако не беше
така, от всички хора ние, християните, „сме най-много за съжаление“ (1Кор. 15:19). Но когато Новия Завет
удря най-голямата Великденска камбана, основният резонанс, който предизвиква тя не се свързан само със
самите нас и с това, какъв бъдещ свят ще направи накрая Бог, когато небето и земята се съединят заедно и
най-после бъдат изцяло обновени. Точно защото възкресението се е случило като събитие в нашия собствен
свят, последиците и резултатите трябва да бъдат усетени в рамките на нашия собствен свят,   тук и сега  .

Това е едно от местата,  в които просто  не можем да кажем  (както, според различни допитвания,
много свещеници и даже някои епископи са склонни да кажат), че вярата  в телесното възкресение на Исус е
просто въпрос на личен избор – или го приемаме, или не го приемаме.  Телесното възкресение на Исус
маркира водораздел. Може да изглежда, че разликата между двата варианта е много малка - достатъчно е да
направим само няколко крачки, за да преминем от едното място на другото – но ако приемете телесното
възкресение на Исус, цялото течение на потока тръгва в една посока, а ако не го приемете – водата тръгва в
друга посока. И, да го кажа любезно, но прямо и недвусмислено, ако тръгнете в другата посока, далече от
телесното възкресение, вие можете да бъдете оставен с нещо, което донякъде прилича на християнство, но
то няма да е този вид християнство, за което са говорили авторите на Новия Завет. 

Моля ви да обърнете внимание, че всичко това не е означава да поставим отметка за приемане на
някои догми, а на други - да не поставим, сред които телесното възкресение да е само една малко по-трудно
за решение догма сред останалите догми. То е такъв вид вяра, което е признак за цялата ни гледна точка, то
е точен показател за начина ни на отношение към всичко останало. 

Смисълът  на  тази  завършваща  част  на  книгата  е,  че  правилното  разбиране  на  (изненадващата)
надежда за бъдещето, дадена ни в Исус Христос води директно и за мнозина – изненадващо – до виждане за
сегашната надежда, че това е основата на цялата християнска мисия. Да се надяваме за по-добро бъдеще на
този свят – за бедните, за болните, за самотните и потиснатите, за робите, за бежанците, за гладните и
бездомните, за обижданите и за страдащите от страхова невроза, за унизените и отчаяните – и всъщност, за
целия обширен, чудесен и наранен свят – не е нещо друго, нещо допълнително, нещо, което е прикачено
след това към евангелието като някакво хрумване. И за да работи за тази преходна надежда, изненадващата
надежда,  която  идва  от  Божието  най-далечно  бъдеще  в  Божието  спешно  настояще,  е  не  отвличане  на
вниманието от задачата на мисията и от евангелизирането в настоящето. Тя е централна, същността, важна
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и  даваща  живот  част  от  евангелието.  В  повечето  случаи  самият  Исус  е  бил  обект  на  слухове  от
съвременниците си поради това, което той е правил.  Те го виждали, че спасявал хора от болестта и смъртта
и го чували да говори за спасение, съобщение за което те бленували, което щяло да отиде отвъд преходното
в най-далечното бъдеще.  Но  тези  два  периода  във  времето  са били свързани,  настоящият е  било само
видима добавка към на бъдещия или е един трик, за да се привлече вниманието на хората. Целият смисъл на
това,  което    Исус  е  вършил  е,  че  той  е  вършил  това  сега,  в  настоящето  ,  което  е  обещавал  в  далечна
перспектива, в бъдещето. А това, което той е обещавал за това бъдеще и е правел в настоящето, не е било
спасяване  на  души  за  безтелесна  вечност,  а  е  спасявал  хората  от  покварата  и  гниенето  на  сегашното
състояние на света,  с цел те да се радват, вече в настоящето, на това обновено състояние на творението,
което  е  Божието  финално  намерение  -   и  така  те  да  могат  да  станат  съработници  и  партньори  в
осъществяването на този по-голям проект.

Когато се обърнем към Павел, стихът, който винаги ми е впечатлявал в тази връзка, е  1Кор. 15:58.
Трябва да си напомняме, че Павел е пишел най-дългата и най-плътна глава от всички глави в писмата си,
обсъждайки бъдещото телесно възкресение с големи и сложни подробности. Как бихме могли да очакваме,
че той ще завърши такава глава? Дали като каже: „Следователно, тъй като имате такава велика надежда,
седете  и си почивайте, защото знаете, че Бог е приготвил велико бъдеще за вас“? Не! Вместо това той казва:
„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайвайте винаги в Господното
дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.“

Какво означава това?  Как вярата в бъдещото телесно възкресение води до вършенето на работата в
настоящето? Много просто. Смисълът на възкресението, както Павел твърди навсякъде в това писмо е, че
сегашният живот на тялото не е без никаква стойност, просто защото то ще умре. Бог ще го възкреси за нов
живот. Това, което правите сега в тялото си е важно  , защото Бог е приготвил велико бъдеще за него  . И ако
това  се  отнася  за  морала,  както е  в  1Кор.  6,  то  със  сигурност  се  отнася  и  за  различните  професии и
поминъци,  към които Божиите  хора  са  призовани.  Това,  което работите  в  настоящето –  като  рисувате,
проповядвате, работите като учител, пеете, шиете, молите се, строите болници, копаете кладенци, борите се
за справедливост, печатате стихове, грижите се за нуждаещите се, обичате ближния си като себе си – ще
продължи и ще влезе в Божието бъдеще. Тези дейности не са само начини да правим сегашния живот по-
малко животински, малко по-поносим, докато дойде денят да го оставим изцяло зад себе си (както толкова
погрешно е казано в един химн: „Докато дойде денят, когато всички благословени за безкрайна почивка ще
бъдат повикани“) Тези дейности са част от това, което можем да наречем „изграждане за Божието царство.“

Аз ще се върна сега при смисъла на фразата „Божието царство.“ Но нека за отбележим, в началото на
тази последна част на книгата, че обещанието за ново творение – обещанието, което изучавахме през цялата
тази книга – не е и не може да бъде само за поправяне на представите ни за живота след смъртта. То се
отнася за мисията на църквата.  Много е говорено за това, за което работя аз - „за църква, която има мисия.“
Има един документ, носещ това заглавие, който призовава днешната църква да гледа на мисията не като
нещо допълнително, нещо която да подхожда, ако ни е останало някакво свободно време от работа по други
грижи, а като нещо, което е централно и формираща динамиката на нейния живот.  (Бележка на автора: Mission-Shaped

Church  (London: Church House Publishing,2004). Но ако „мисията на църквата“ означава това, което трябва да означава, ние
трябва да преоформим представите си за самата мисия. Не е добре да изпадаме обратно в изпитаното старо
ниво на разделения свят, в който някои хора вярват, че евангелизма спасява души за  безкрайна вечност, а
други хора вярват, че трябва да работят за справедливост,  мир и надежда в сегашния свят. Това велико
разделение няма нищо общо с Исус и с Новия Завет, и е изцяло свързано с тихото привързване на много
християни (както консервативни, така и радикални) към платоническата теология на Просветлението. Щом
вече сме поставим възкресението на правилното му място, ние можем и трябва да поправим и представата
за мисията. Ако искаме църква, формирана от мисията, тогава се нуждаем от надежда, формирана от мисия.
А ако това е изненадващо, ние трябваше вече да сме привикнали към изненадите до сега.

Ние започваме с една от най-важните теми, която повечето християни приемат като даденост, която не
се нуждае от доказване, но която се нуждае от спешно преосмисляне: спасението.

СМИСЪЛЪТ НА СПАСЕНИЕТО
Наистина  вълнуващо,  изненадващо  и  може  би  плашещо  нещо  относно  положението,  в  което  се

намираме сега в тази книга е, че ние сме принудени да мислим за самият смисъл на спасението. 
Споменете за  спасението и почти всички Западни християни ще предположат,  че вие говорите за

отиването на небето, когато умрете. Но краткото замисляне, в светлината на това, което казахме до сега
разкрива, че това просто не може да е вярно. Разбира се, спасението означава освобождаване. Но ние от
какво ще бъдем освободени най-края ? Очевидният отговор е – от смъртта. Но ако, когато умрем, всичко,
което се случва е, че нашите тела се разлагат, а душите ни (или каквато друга дума искате да използвате за
нашето продължаващо съществуване) отиват на друго място, това   не   означава, че ние сме били спасени от  
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смъртта. Това означава, че ние просто сме умрели. 
И  ако  Божието  добро  творение  –  светът,  живота,  такъв  какъвто  го  знаем,  нашите  славни  и

забележителни тела, умовете и кръвообращението – ако всичко това е наистина добро и ако Бог иска да
потвърди тази доброта в един чуден акт на ново сътворение най-накрая, тогава представата, че смъртта на
тялото и бягството на душата е спасение, е не просто леко отклонение от курса, което се нуждае от няколко
една доловими промени и приспособявания. То е изцяло и напълно погрешно. Това е заговорничество със
смъртта. Това е мълчаливо одобрение на унищожението, чрез смъртта на Божийте добри човешки създания,
които са носители на неговия образ, докато се утешаваме с (в същността си нехристиянската и неюдейска)
мисъл,  че  това,  което  всъщност  е  важната  частичка  от  самите  нас,  е  спасявано  от  това  порочно  и
отвратително тяло и от този тъжен и мрачен свят на пространство, време и материя! Както видяхме, цялата
Библия, от Битие до Откровение,  говори против такъв абсурд.  Но точно в това вярват повечето Западни
християни,  включително  и  повечето  християни  от  всякакви  деноминации,  които  казват,  че  вярват  в
Библията.  Това  е  сериозно положение,  което е  подсилвано не само в разпространеното учение,  но  и в
литургиите, в публичните молитви, в проповеди от всякакъв вид.

Всичко това се роди в мен наскоро, когато прочетох една популярна книга, напикана от известния
християнски писател Адриан Плас. Той не твърди, че е проницателен теолог, въпреки че всъщност неговия
голям  принос,  чрез  хумор,  ирония  и  някоя  дълбоко  затрогваща  история,  често  ни  кара  отново  да  се
замислим за  неща,  които приемаме  като  даденост.  Така  че,  когато  някой  ми даде  неговата  нова  книга
„Сандвичи с бекон и спасение,“ аз очаквах повече от същото. И не бях разочарован: книгата е забавна, умна,
преднамерено глупава и преднамерено сериозна. (Бележка на автора: Adrian Plass, Bacon Sandwiches and Salvation: An A–Z of the Christian

Life (London: Authentic Media, 2007). 
Когато в нея се заговори за най-сериозното нещо, за самото спасение, аз очаквах да срещна някакво

свежо мислене.  Самият Плас задава въпроси,  които озадачават  много от  съвременните  хора:  Всъщност
какъв е смисълът на спасението? Какво означава да бъдеш спасен? Спасен от какво? Спасен  за какво?
Трябва ли цялата вяра в спасението да има значително въздействие върху моето настояще и върху моето
бъдеще? Говорейки за бъдещето, какво можем да очакваме от вечност, прекарана на небето? Как можем да
имаме усет за  небе,  когато краката ни са стъпили толкова здраво на земята? Къде е  взаимодействието,
смисловата точка между плътта и Духът? И когато всички тези странни религиозни думи и гласове, модели
на поведение и мантри изчезнат, какво ще остане?  (Бележка на автора: Plass, Bacon Sandwiches, 163.)

Добре,  съвършено.  Това  наистина  е  загадката,която  намираме  в  началните  глави  на  тази  книга.
Продължих да  чета  по-нататък,  любопитен  да  видя  какво  ще предложи Плас  като  свежо твърдение  за
спасението. Но бях разочарован:

„(Божият) план за нас е бил да живеем в съвършена хармония с него...После се случило нещо ужасно,
ужасно грешно...Това наистина отвратително нещо, което се случило, по някакъв начин отделило хората
от  Бога,  който  въпреки  това  продължил  да  ги/ни  обича  със  страст,  която  е  невъзможно  да  бъде
разбрана. Отчаяно стремящ се да излекува разрива, той изработил плат за спасение...Понеже Исус бил
убит на кръста,  сега е  възможно всеки или  всички от нас,  чрез  покаяние,  кръщение и подчинение  да
възстанови великолепната връзка с Бога,  която беше разрушена в миналото...Ако вие и аз възприемем
смъртта и възкресението на Исус като жив, божествено работещ механизъм в нашия собствен живот,
един ден ни ще отидем у дома при Бога и ще намерим мир...Светия Дух, изпратен от самия Исус след
смъртта му, предлага подкрепа и сила на тези, който се обърнат към него .“ (Бележка на автора: Plass, Bacon Sandwiches,

164f., emphasis added.) 
Аз знам, че едва ли справедливо да обсъждам книгата на Адриан Плас по този начин. Той не твърди,

че е написал теологична книга и както казах, в неговата книга има множество чудесни прозрения (както и
множество изтъркани шеги). Аз го цитирам само като класически пример – който е още по-мощен, защото в
това отношение той толкова ясно подчертана това, което много хора приемат като неоспорима даденост –
обичайната  гледна  точка  на  Западния  християнин:  че  целта  на  спасението  е  „моята  връзка  с  Бога“  в
настоящето и „моето отиване у дома при Бога и намирането на мир“ в бъдещето. Факт е, че въпреки че е
задал толкова много въпроси и че ясно показва, че не е бил задоволен от шаблонните отговори, които е
получил,  той не е помислил сам да отговори на тях, показва колко дълбоко вкоренени са тези отговори в
цялата ни традиция. Тези от нас, които са знаели тази традиция през целия наш живот – между другото, не
само  като  евангелска  традиция,  но  в  това  отношение  –  цялата  традиция  на  Западната  църква  –  ще
разпознаят,  че  неговото  обобщение  е  това,  в  което  вярват  повечето  християни  и  че  това  е,  в  което
невярващите считат,  че  ние,  християните,  вярваме.  И за  да  направя аргумента си колкото се може по-
убедителен ще кажа, че това   просто не е онова  , на което ни учи Новия Завет  .

На следващият ден, след като написах този параграф, аз имах друг, изцяло личен пример за същия
проблем.  Получих  един  изпълнен  с  болка имейл  от  човека,  който  превеждаше  моята  книга  „Юда  и
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евангелието на Исус“ на един от балканските езици. В превода си той точно беше стигнал до мястото,
където аз предупреждавах, че някои Западни християни са възприели нещо, което е тревожно приличащо на
гностицизма  от 2-я век, когато считат, че сегашния свят е зъл и че единственото решение е да избягаме от
него и да отидем на небето. Моите думи бяха предизвикали гневна тирада, пълна с обвинения от страна на
преводача,  който  мислеше, че също е  обект на моите предупреждения,  защото той считал,  че целта на
евангелието е точно в нещата,  с които аз не бях съгласен. Той ме питаше:  „Не сте ли чели Библията? Не
вярвате ли в небето? Или в Исус? Дали се опитвате да изобретите нова религия?“

Досега аз просто се допирах до идеята, който създавам в книгата.  Но в тази заключителна част ние
трябва  да  разгледаме  директно  проблема,  който  е  непосредствен  резултат  от  широко  разпространената
погрешна християнска  представа  за  спасението.  Дотогава,  докато  считаме,  че  спасението е  отиване  на
небето, когато умрем, основната работа на църквата е разглеждана в рамките на спасяването на души за това
бъдеще. Но когато разглеждаме спасението така, както го разглежда Новия Завет, в светлината на обещаните
от Бога ново небе и нова земя, и нашето обещано възкресение да участва в тази нова и славна телесна
реалност – това, което аз нарекох живот след живота след смъртта – тогава основната работа на църквата
тук и сега трябва да бъде преосмислена  в хармония с тази представа.

На този случай добре познатият лозунг на „Християнска Помощ:: „Ние вярваме в „Живота  преди
смъртта“ си идва точно на мястото. „Живот преди смъртта“ е това, което е заплашено, чието съществуване
не  е  сигурно,  чрез  идеята,  че  спасението  е  просто  „Живот  след смъртта.“  Ако  вървим към  безкрайна
безтелесна вечност, тогава защо е тази врява за въвеждането на ред в сегашния свят? Но ако това, което е
важно, е новият телесен живот след живота след смъртта, тогава сегашния телесен живот  преди смъртта
може да бъде разглеждан не като едно интересно, но от гледна точка на вечността неуместно предварително
заселване, не просто като „долина на сълзите и “създаване на души““ (Коментар: „Създаване на души“ е теория,
според която злото трябва да съществува с цел хората да могат да формират душите си чрез борбата си срещу злото, за да
станат добри и морални. Д.Пр.), чрез което те да преминат в благословено и безтелесно окончателно състояние,
а като важно и съществено време, място и материя, в което бъдещите намерения на Бога вече са навлезли
във възкресението на Исус и в което тези бъдещи намерения сега трябва да бъдат очаквани чрез мисията на
църквата. Изглежда, че живота след смъртта може да бъде сериозно отвличане не само от окончателния
живот след живота след смъртта, но и от живота преди смъртта. Да пренебрегваме това, всъщност означава
да заговорничим не само със смъртта, но и с всякакъв вид други сили, които придобиват своята сила от
съюза си с този последен враг.

Следователно, спасението  не е „отиване на небето,“ а „възкресяване за живот в Божието ново небе и
нова земя.“ Но веднага, щом го подредим по този начин, ние разбираме, че Новия Завет е пълен с намеци,
указания и откровени твърдения, че това спасение не е просто нещо, което ние трябва да очакваме в някакво
далечно бъдеще. Ние можем да му се наслаждаваме тук и сега (разбира се, винаги частично, понеже ние все
още трябва да умрем), искрено очаквайки в настоящето това, което ще дойде в бъдещето. В Рим. 8:24 Павел
казва:  „Ние бяхме спасени в  надежда“ (мой превод).  Глаголното време в  „ние бяхме спасени“  показва
минало действие, нещо, което вече се е случило, отнасящо се очевидно за съчетанието от вяра и кръщение,
за което Павел говори в писмото досега. Но спасението остава „в надежда,“ защото ние все още гледаме
напред към бъдещото спасение накрая, за което той говори (например) в Рим.5:9, 10.

Това обяснява веднага иначе озадачаващият факт, че Новия Завет често говори за спасение и че сме
спасени в светлината на телесни събития в сегашния свят. „Ела и спаси дъщеря ми,“ моли се Яир; а докато
Исус отивал да направи това, жената с кръвотечението си казала: „Ако мога само да се докосна до дрехата
му, аз ще бъда спасена;“ след като я излекувал, Исус й казал: „Дъще, твоята вяра те спаси.“ (Марк 5:23,
28, 34 – мой превод). Матей, разказвайки същата история, я съкратил много, но относно спасението добавил
още една допълнителна строфа: „И  от този момент жената  беше спасена.“ (Мат. 9:22 – мой превод)
Очарователно е да виждаме как подобни откъси – а такива има много – често пъти са съпоставяни с други
откъси, които говорят за спасението с по-приповдигнати думи, с цел да да се отиде отвъд сегашното телесно
изцеление  или  спасение.  Това  съпоставяне  тревожи  някои  християни  (те  си  мислят,  че  със  сигурност
спасението трябва да е духовно нещо!), но това изглежда не е тревожело изобщо ранната църква. (Бележка на
автора: Има изобилен материал, за да се проследи това: вижте напр. Мат. 8:25, 14:30; Марк 6:56, 10:52; Лука 8:36, 50, 17:19, 18:42; Деян. 4:9, 14:9, 16:30, 31, 23:24,

27:20, 31, 34, 43, 44, 28:1,4.) За първите християни окончателното спасение е било свързано изцяло с Божия нов свят и
смисълът на това, което Исус и апостолите са вършели, когато са изцелявали хората или са ги спасявали от
корабокрушение  или  от  каквото  и  да  е  било  е,  че  това  е  било  правилното  очакване  за  окончателното
спасение, за тази изцеляваща трансформация на пространството, времето и материята. Бъдещото спасение,
което Бог бил планирал и обещал, започнало да се оказва истина в настоящето.  Ние сме спасявани не като
души, а като цялостни личности.

(От  това  произтичат  всички видове  неща.  Например,  можем  да  отбележим,  че  теориите  за
изкуплението и за смисъла на кръста не са просто набор от алтернативни отговори на същия въпрос. Те
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дават отговорите, които дават, поради въпроса, който е зададен. Ако въпросът е: „Как мога да отида на
небето,  въпреки греха,  заради който заслужавам да  бъда  наказан?“,  подходящият отговорът може да  е:
„Понеже  Исус  беше  наказан  вместо  теб.“  А ако  въпросът  е:  „Как  може  Божият  план  да  спасява и
обновяването  на целия  свят  да  започне,  въпреки  покварата  и  гниенето,  които  са  плод  от  човешкото
непокорство?“,  отговорът може да е:  „Защото на кръста Исус победи силите на злото,  които поробваха
хората и така осигуряваха продължаването на покварата.“ Моля ви да обърнете внимание, че тези и други
възможни въпроси и отговори не се изключват взаимно. Искам да кажа, че промяната на рамката на въпроса
ще означава преосмисляне на различните отговори, които можем да дадем и на връзката между тях. Това е
голяма тема, която ще обсъждаме друг път.) (Бележка на автора: Като начало, вижте моята книга „Злото и Божията справедливост“ - Evil

and the Justice of God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006), chap. 3.)
Но веднага щом разберем това – и аз оценявам, че за това ще е нужно известен период от време за

хората, които са прекарали целия си живот, мислейки по друг начин – ние виждаме, че ако спасението е
такъв вид нещо, то не може да бъде ограничено да се отнася само за хората. Когато хората са спасявани, в
миналото като едно единствено „стигащо до вярата“  събитие  в настоящето,  чрез  дела  на  изцеляване  и
спасение, включително отговори на молитвата „не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от зло,“ и в
бъдещето, когато те накрая ще бъдат възкресени от смъртта, това винаги е правено така, че те да могат
бъдат  истински  човешки  същества  в  по-пълнен  смисъл,  отколкото  те  иначе  са  били.  А  на  истинските
човешки същества, започвайки от Бит.1 нататък, е давана заповедта да се грижат за творението, да въвеждат
и поддържат ред в Божия свят, за установяват и да поддържат общности. Да предполагаме, че сме спасени,
каквито сме, за наша собствена изгода, за възстановяването на нашата собствена връзка с Бога (колкото и
жизнено важна да е тя!) и за нашето вечно завръщане у дома и за мир на небето (колкото и заблуждаващо да
е това!), означава да приличаме на момче, на което е подарена бейзболна бухалка и то настоява, че понеже
бухалката е негова, то трябва винаги и насаме да играе с нея. Но, разбира се, вие можете да правите само
това, което е предвидено да прави бейзболната бухалка –  като играете с други хора. И спасението прави
само това,  което е  предвидено да  прави,  когато хората,  които са спасени,  са  били спасени и един ден
напълно ще разберат, че са били спасени не като безтелесни души,  а като цялостни хора и то не само за
самите себе си, а и за това, за което сега Бог бленува   да направи чрез тях  .

Това е целта и това е смисълът на спасението. Когато Бог спасява хора в този живот, чрез работата на
своя Дух в ученичество, молитва, святост, надежда и любов, такива хора са проектирани – това не е твърде
силна дума – да бъдат белег и предварителна представа  на онова,  което Бог иска да направи за  целия
космос. Нещо повече, такива хора няма само да бъдат белег и предварителна представа за това спасение
най-накрая; те ще бъдат част от средствата, чрез които Бог прави това да се случи както в настоящето, така
и в бъдещето. Това подчертава Павел, когато казва, че цялото творение сега очаква с усърден копнеж не
само своето собствено спасение, своето освобождение от покварата и гниенето, но и Божиите деца да бъдат
открити: иначе казано, за разбулването на  тези спасени хора, чрез чието управление, творението най-накрая
ще бъдете върнато отново в този мъдър порядък, за който то е било създадено.  (Бележка на автора: Рим. 8:19.) И тъй
като Павел казва доста ясно, че тези, които вярват в Исус Христос, които са присъединени в него чрез
кръщението, са вече Божии деца и самите те вече са спасени, това управление не може да бъде нещо, което
може да бъде отложено за бъдещето, което е най-накрая. Това управление трябва да започне тук и сега.

Иначе казано  - да обобщим докъде стигнахме досега – работата на спасението, в пълния си смисъл е
предназначена за:  (1) за  цялостни хора,  а не за безтелесни души; (2) за сегашното време,  а не само за
бъдещето; (3) за това, което Бог прави  чрез нас, а не само за онова, което Бог прави  в нас и за нас.  Ако
можем да възприемем правилно това,  ние ще преоткрием историческата основа за цялостната мисия на
църквата.  За  да  проследим това  по-нататък,  трябва  да  погледнем в  по-голямата  картина,  вътре  в  която
всичко това придобива смисъл:  в Божието царство.

БОЖИЕТО ЦАРСТВО
В няколко места на тази книга видяхме, че обичайното християнско разбиране за царството и по-

специално – за небесното царство, просто е погрешно. „Божието царство“ и „небесното царство“ означават
едно и също нещо: суверенно управление на Бога (т.е. небесно управление на Един, който живее на небето),
което според Исус е било и е навл  я  зло в сегашния свят, на земята  . Исус точно за това ни е учил да се молим.
Ние нямаме  право  да  изпускаме  тази  част  от  Господната  молитва  или да  считаме,  че  тя  всъщност  не
означава това, което казва. Както вече видяхме, това е целта на възкресението и на възнесението на Исус и
дарът на Духът, който ни е даден. Те са проектирани не да ни отнесат от тази земя, а обратното, да ни
превърнат  в  служители на  промяната на  тази  земя,  които очакват  да  дойде  денят,  в  който,  както ни е
обещано, „земята ще бъде пълна със със знанието на Господа така, както водите покриват морето.“ (Ав.
2:15) Когато, в края на евангелието на Матей, възкресеният Исус се появява пред последователите си, той
обявил, че цялата власт на небето и земята е била дадена на него. Когато Апостол Йоан чува гърмящите
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гласове на небето, те пеят: “Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и
Той ще царува за вечни векове“ (Мат. 28:18; Откр. 11:15). А смисълът на казаното в евангелията - на Матей,
Марк, Лука и Йоан и на Деяния на апостолите е – че това вече е започнало.

Въпросът относно това, как е започнало това  – в какъв смисъл то е започнало, очаквано  или каквото
и да е – е било тема на обсъждане от дълго време. Но част от проблема с това обсъждане е, че хората, които
участваха в него, обикновено не изясняваха какво точно е започнало и на какво точно е поставено началото.
На едно ниво е ясно, че това е надеждата на Израел, изразена в класическите откъси за царството, един от
които е Ис. 52:7-12. Там „Бог най-после става цар“ (ст.7) означава край на изгнанието, победа над злото и
завръщане на Божия Израел в Сион. Можем да видим, че всичко това се превръща в главната тема не само в
живота на Исус и в публичната му кариера, но и в неговото собствено тълкувание на смъртта му. (Бележка на

автора: Аз съм изследвал това най-подробно в JVG.)
Но под това  отново,  когато са  отдръпнем,  е  смисъла на Божието царство,  за  което надеждата  на

Израел е била проектирана да допринесе – или, казано по друг начин, това е смисъла, поради който Бог в
началото е призовал Израел. Виждайки, че неговото красиво и мощно творение е разбунтувано, Бог копнеел
да го поправи, да го спаси от продължаващото развращаване и от неизбежният хаос, и да го върне обратно в
състоянието на подреденост  и плодовитост.  Иначе  казано,  Бог копнеел да установи отново своя  мъдър
суверенитет над цялото творение, което ще означава да извърши един велик акт на изцеление и спасение.
Той не искал вече да спаси хората от творението, така както не искал да спаси Израел от езичниците. Той
искал да спаси Израел, с цел Израел да може да бъде светлина за езичниците, и по този начин искал да
спаси хората,  с цел хората да бъдат неговите спасяващи управители над творението.  Това е вътрешната
динамика на на Божието царство.

Иначе казано, това е причината, поради която Бог, който е създал хората да бъдат негови управители
над творението, който е призовал Израел да бъде светлината на света и щял да стане цар, в съответствие със
своето първоначално намерение при сътворението, от една страна, и неговото първоначално намерение в
завета,  от  друга  страна.  Да  грабне  спасени  души  и  да  ги  занесе  в  безтелесно  небе  би  означавало
унищожаване на целия смисъл на сътворението.  Най-накрая Бог ще стане цар на целия свят. И той ще
направи  това  не  чрез  обявяването,  че  вътрешната  динамика  на  сътворението  (че  творението  ще  бъде
управлявано от хората) е било грешка,  нито пък чрез обявяване,  че вътрешната динамика на завета (че
Израел ще бъде средството за спасяването на народите) е било провал, а обратното – чрез изпълнението на
тези две намерения. Повече или по-малко, това е смисълът на Писмото на Павел до Римляните.  (Бележка на

автора: Виж моята книга „Павел“, гл.2.)
Това е намерението, което е било осъществено в Исус Христос. Един от най-големите проблеми на

Западната църква, поне от Реформацията до сега е,  че тя всъщност   не знаеше   заради какво съществуват  
евангелията. Представяйки си, че предназначението на християнството е да направи хората способни да
отидат на небето, повечето Западни християни предполагаха, че механизмът, чрез който това ще се случи е
механизма, който те намериха в писмата на Павел (подчертавам – механизмът, който те намериха; на друго
място съм твърдял, че в  това се включва и погрешното разбиране на написаното от Павел) и че те считаха,
че четирите евангелия просто съществуваха, за да дават допълнителна информация за Исус, за неговото
учение,  за  неговия  морален  пример  и  за  неговата  изкупителна  смърт.  Тази  дългогодишна  традиция  не
допускаше възможността, че когато Исус е говорил за Божието царство, той е имал предвид не небето, за
което той е подготвял учениците си, а за нещо, което се е случвало в и на тази земя, чрез неговата работа,
после чрез неговата смърт и възкресение и след това – чрез ръководената от Духа работа, към която те щели
да бъдат призовани.

Една част от затрудненията, които хората все още имат по отношение на евангелията, четени по този
начин  е,  че  Божието  царство  е  било  удобен  флаг,  под  който  са  плавали  всякакъв  вид  кораби.  Някои
използвали тази фраза като прикритие за преследването на техни собствени цели – програми за морала, за
обществено или политическо включване или рязка политическа промяна, програми на леви и десни партии,
на програми, които са добронамерени, но неизбистрени и неясни, и на не толкова добронамерени програми,
които са кристално ясни. Много хора, които вървяха по този път, се отнасяха към евангелията, все едно че
те  бяха  просто  истории  за  Исус,  който  обикаля  и  помага  на  хората,  правейки  всичко,  което  можел,  с
нещастната последица на неговата смърт накрая. А много други християни, виждайки това повърхностно и
объркано тълкувание, и приложение в живота, реагирали гневно против това, което се нарича теология на
царството,  все  едно,  че  това  е  било  една  старомодна  и  повърхностна  обща  версия  на  избедняло
морализиране за самопомощ. (Това е сериозен проблем в някои части на Америка, където царството се е
превърнало в лозунг от този вид и е било използвано, за да бъдат обявени за невалидни или незначителни
много аспекти на православната християнска вяра – прибързана реакция от някои фалшиви православни
християни  против някои социални или политически измерения на евангелието и изобщо против езика на
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царството.  Чрез  такива  средства  ние  проектираме  собствените  си  объркани  представи  върху  текста  на
Библията.)

Но  фактът,  че  някои  хора  и  някои  движения  разбираха  погрешно  теологията  на  царството  на
евангелията не означава, че тя не е реалност,  на която такива идеи са само една карикатура. Това, което
намираме в евангелията е много, много по-дълбоко и мъдро. Тук ние отново срещаме един познат проблем
–  проблемът  за  начина,  по  който  първоначалното  служение  на  Исус  се  свързва  с  неговата
самопожертвувателност до смърт. Подробно съм обосновавал в други мои книги, че  Исус никога не си е
представял, че царството, чието идване тук е обявил чрез своите изцеления, угощения и учения,    ще бъде  
осъществено напълно без неговата смърт. Или, казано по обратния начин, аз и други хора подчертавахме, че
смъртта  на Исус  не е  била  (и той не е  мислил че е  била)  заради нещо друго,  а  не  част  от работа  на
царството, на която той бил посветил своята кратка публична кариера. Проблемът на злото, който се издига
като фон на евангелията, нямало да бъде разрешен даже чрез изцеленията, угощенията и ученията на Исус.
Със сигурност този проблем нямало да бъде разрешен чрез тези негови усилия тогава,  при условие, че
неговите последователи вървели по магистралата към далечното и безтелесно небе. Този проблем можел да
бъде разрешен единствено – т.е царството може да дойде на земята такова,  каквото е на небето –  чрез
собствената смърт и възкресението на Исус. Това е изцяло друга история, въпреки че е централна и жизнено
важна. (Бележка на автора:See, for example, my Evil and the Justice of God, chap. 3;  The Challenge of Jesus (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), chap. 4; JVG,

chap. 12; N. T. Wright and Marcus Borg, The Meaning of Jesus: Two Visions (San Francisco:HarperSanFrancisco, 1999), chap. 6.)
Но когато съберем заедно това, което не трябваше никога да бъде   раз  деляно   – публичната дейност на

Исус, обявяваща идването на царството и неговата изкупителна смърт и възкресение – ние установяваме, че
евангелията  разказват  друга  история.  Това  не  е  просто  история  за  някаква  великолепна  и  вълнуваща
социална дейност с един безнадежден край. Нито пък е просто история за изкупителна смърт, с удължено
въведение. В тази история се разказва за нещо, което е много по-голямо от сумата на тези две смалени
перспективи. Това е историята на Божието царство, което е било започнато на земята такова, каквото е на
небето,  което  създава  ново  обстановка,  в  която  силата  на  злото  е  била  решително  победена,  новото
състояние е било решително лансирано и последователите на Исус били упълномощени и снабдени да
приложат на практика тази победа и този започнат нов свят. Изкуплението и спасението наближават, защото
включването в тази работа изисква самите хора, които са били спасени от силите, които поробват света, те
на свой ред да станат спасители. Казано по друг начин, ако искате да помогнете за въвеждането на Божието
царство, вие трябва да вървите по пътя на кръста, а ако искате да се възползвате от спасяващата смърт на
Исус, вие трябва да станете част от неговия проект за царството. Има само един Исус, само една евангелска
история, въпреки че е разказана по четири калейдоскопични начини. (Бележка на автора: Така наречените други евангелия – на
Тома и на други – се отличават по този признак: те нито искат да видят Божието царство установено на земята така, както е на небето, нито искат да знаят
каквото и да е за спасяващата смърт на Исус. Поради това те са толкова атрактивни за онези хора, които днес предпочитат, както са предпочитали и и някои хора
когато те са били написани, една философия на бягство от света и духовността на откриването на самите себе си. За всичко това, прочетете например книгите
Nicholas Perrin, Thomas, the Other Gospel (London: SPCK, 2007); Darrell L. Bock, The Missing Gospels: Unearthing the Truth Behind Alternative Christianities (Nashville, TN:

Thomas Nelson, 2006).)
Небесното управление, Божието управление е това, което трябва да бъде приложено на практика в

света, а резултатът от това ще е спасение както в настоящето, така и в бъдещето, спасение, което е както за
хората и, чрез спасените хора – за целия свят. Това е здравата основа за мисията на църквата. Но за да
изследваме по-нататък това, ние ще се нуждаем от следваща глава.

Глава  13

Изграждане за царството

ВЪВЕДЕНИЕ
Много хора, към които, когото бъде отправена поканата да работят в настоящето за Божието царство

веднага ще възразят, питайки: „Това не звучи ли така, като че се ще се опитвате да строите Божието царство
чрез собствените си усилия?“ Съжалявам, но това не звучи така. Това не се прави с такова намерение. Може
би е нужно да бъдат направено някакво пояснение.

Нека да изясним две неща.  Първо, Бог изгражда Божието царство. Но Бог е подредил този свят по
такъв начин, че неговата собствена работа в този свят, даже най-малката му дейност,  се осъществява чрез
някой от неговите създания, от хората, които отразяват неговия образ. Аз вярвам, че това е  централното
нещо в представата, че ние сме създадени по Божия образ. Бог възнамерява неговото мъдро, съзидателно и
любовно присъствие и сила да бъдат отразявани – изобразявани, ако тази дума ви харесва – в този свят чрез
неговите човешки същества. 
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Той ни е включил в списъка на неговите служители в проекта на сътворението. И, като последица от
бедствието на бунта и покварата, той е вградил в евангелското послание факта, че чрез работата на Исус и
чрез  силата на Духа,  той екипира хора да помагат в  работата за  връщането на проекта на правия път.
Поради това възражението, че ние се опитваме да изграждаме Божието царство чрез собствените си усилия,
въпреки че то изглежда смирено и благочестиво, може всъщност да бягство от отговорност, да е свеждане
на глава надолу, когато шефът търси доброволци за свършването на някаква работа.  Това не означава, че
човек вечно ще се изплъзва от Божия призив...но все пак.

Второ, трябва да правим разлика между финалното царство и сегашното очакване за това царство.
Разбира се, финалното събиране заедно на небето и земята, висшият акт на Божието ново сътворение, за
което единственият реален прототип – другият освен самото първо сътворение – е било възкресението на
Исус. Единствено Бог ще събере всички неща в Христос, нещата на небето и на земята. Той единствено ще
направи  „новото  небе  и  новата  земя.“  Би  било  връх  на  глупостта  да  мислим,  че  ние  бихме  могли  да
помагаме в извършването на тази велика работа.

Но това, което можем и трябва да правим сега, ако сме покорни на евангелието, ако вървим след Исус
и ако в нас обитава Духът, ако той ни дава енергия и ни насочва, е да строим за царството. Това ни връща
още веднъж при 1Кор.15:58:  това което правите в Господа не е напразно. Вие не гресирате колелата на
машина, която предстои да падне в някаква пропаст. Вие не реставрирате някаква прочута картина, която
след малко ще бъде хвърлена в огъня. Вие не посаждате рози в градина, която предстои да бъде разкопана за
изграждането на  нова  сграда.  Вие  –  колкото и  странно може да  изглежда,  почти като  вярата  в  самото
възкресение – осъществявате нещо, което ще се превърне, когато му дойде времето, в част от Божия нов
свят. Всеки акт на любов, на благодарност и признателност, и на доброта; всяка нарисувана рисунка или
изсвирена музика, които са вдъхновени от Божията любов и наслада от красотата на неговото творение;
всяка минута, изразходвана за обучението на дете със силен недъг да чете или да ходи; всеки акт на грижа и
отглеждане, на утеха и подкрепа на някой човек, като и за грижите за нечовешките създания на някои човек;
и разбира се, всяка молитва; всяко водено от Духа учение; всяко деяние, което разпространява евангелието,
което работи за изграждането на църквата, което приема и олицетворява светостта, а не покварата и прави
името на Исус да бъде почитано на света – всичко това ще намери своя път, чрез възкресяващата сила на
Бога, да влезе в новото сътворение, което Бог един ден ще направи. Това е логиката на мисията на Бога.
Божието сътворение отново на неговия чудесен свят, което започна с възкресението на Исус и продължава
тайнствено, когато хората на Бога живеят във възкресения Христос и в силата на неговия Дух, означава, че
това, което правим ние в Христос и чрез Духа в настоящето, не е пропиляно. То ще трае и ще влезе в Божия
нов свят. Всъщност, там то ще бъде направено да изпъкне.

Аз нямам представа какво точно на практика ще означава това. Аз поставям един пътеуказател, а не
предлагам снимка на това, което ще намерим, когато стигнем до мястото, към което сочи пътеуказателят. Не
знам какви музикални инструменти ще имаме, за да свирим музиката на Бах в новия свят на Бога, въпреки
че съм сигурен, че музиката на Бах ще бъде там. Не знам как моето насаждане на дърво днес ще се свърже с
чудните дървета, които ще има в пресъздадения Божий свят, въпреки че си спомням думите на Мартин
Лутър, че правилната реакция, когато знаем, че Божието царство ще дойде утре, е да излезем навън и да
посадим едно дърво. (Коментар: Подобно нещо казал и Мартин Лутър Кинг, 450 години по-късно: „Дори да знам, че утре ще
избухне трета световна ядрена война, днес аз пак ще посадя моето ябълково дърво.“ Иначе казано, да оставим Бог да си върши
неговата работа, а ние да вършим работата, която Той ни е възложил. Д.Пр.) Аз не знам как картината, която един
художник рисува днес с молитва и мъдрост, ще намери място в Божия нов свят. Не знам как работата ни за
справедливост за бедните и за опрощаване на световните финансови дългове ще се появи отново в новия
свят. 

Но знам, че изграждането на Божия нов свят на справедливост и радост, и на надежда за цялата земя е
започнало, когато Исус излезе от гроба на Великден сутринта и знам, че той призовава последователите си
да живеят в него и чрез силата на неговия Дух и така да бъдат новосъздадени хора тук и сега, донасящи
белезите и и символите на царството да се роди на земята така, както е на небето. Възкресението на Исус и
дарът на Духът означават, че ние сме призовани да донесем реални и ефикасни признаци, че обновеното
Божие творение може да се роди даже в сегашната епоха. Ако не носим дела и признаци на обновлението,
което се ражда вътре в Божието творение, това би означавало да заговорничим, както гностиците винаги са
правели, със самите сили на греха и смъртта. Но нека да не се фокусираме в негативното. Да мислим за
позитивното: за призива сега, в настоящето, да участваме в изненадващата надежда на цялото Божие ново
творение.

Образът,  който  често  използвам,  когато  се  опитвам  да  обясня  тази  странна,  но  важна  идея,  е
представата  за  каменоделец,  който  работи  върху  една  част  от  изграждането  на  огромна  катедрала.
Архитектът  вече  е  начертал  плановете  и е  раздал указанията  на бригадата  от  каменоделци,  в  които се
обяснява как трябва да бъдат обработени различните видове камъни. Бригадирът е разпределил работата

91



92

между членовете на бригадата. Един от тях обработва камъните, с които ще да бъде изградена някоя кула
или куличка; друг дяла изтънчен камък, който ще да изпъква от иначе стриктно спазваните прави линии;
трети  оформя  улуци,  приличащи  на  фантастични  фигури  или  ръкави;  друг  прави  статуи  на  светци,
мъченици, крале или кралици. Всеки от тях има съвсем смътна представа каква точно изработват другите
каменоделци и знае разбира се, че има цели други групи от строители, които изпълняват съвсем различни
работи,  свързани със  строителството на  катедралата.  Когато  каменоделците  завършат  обработването на
своите камъни или статуи,  те  ги предават,  без да знаят с  подробности къде точно ще бъдат  поставени
обработените от тях камъни в зданието на катедралата. Те може да не са виждали завършения чертеж на
архитекта за цялата сграда, в който е указано къде е поставен изработения от тях камък. Те може даже да не
бъдат живи, за да видят завършената сграда и тяхната работа поставена там, където й е мястото .  Но те
вярват на архитекта, че работата, която са извършили, изпълнявайки указанията му,   няма да бъде напразна  .

Самите те не строят катедрала, а работят за катедралата и когато катедралата бъде завършена, тяхната
работа ще стане подчертана, облагородена и ще означава много повече от това, което е означавала, когато е
била обработвана с каменоделското длето в работилницата на каменоделеца.

Разбира се, самият този образ е незавършен, тъй като всъщност накрая катедралата е изграждана от
екип  от  хора  с  най-различни  професии  и  занаяти,  които  работят  заедно,  докато,  както  казах,  Божието
окончателно царство ще бъде нов дар на трансформация и обновление от самият Архитект. Но е достатъчно
да покажем начинът по който има приемственост, както и непоследователност между сегашния живот и
работата, която вършим в него, и окончателния бъдещ живот, в който Бог ще събере всички неща заедно и
ще ги трансформира „правейки всички неща нови“ в Христос (виж Откр.  21:5).  Това,  което „правим в
Господа не е напразно“ (виж 1Кор.15:58) и това е заповедта, от която се нуждаем, за да извършваме всеки
акт на справедливост и на милост, на всяка екологична програма, на всяко усилие да отразяваме в неговото
творение образа на Божието мъдро управление. В новото творение древното задължение на човека да се
грижи за градината  е драматично потвърдено, както Йоан подсказва в своята история за възкресението, в
която Мария предположила, че Исус е градинарят. Възкресението на Исус е препотвърждение на добротата
на  творението  и  дарът  на  Духа  е  там,  за  да  ни  направи  цялостни  човешки  същества,  каквито  е  било
предвидено да бъдем, точно такива, че да можем най-после да изпълним задачата, която ни е възложена.

Следователно, работата, която вършим сега придобива пълната си значимост от окончателния проект,
на който тя е било предвидено да принадлежи. Приложено към мисията на църквата това означава, че ние
трябва да работим в настоящето за напредването на белезите на това окончателно състояние на нещата,
когато Бог ще бъде „всичко във всичко,“ когато царството дойде и неговата воля бъде изпълнявана „на
земята, както на небето.“ Разбира се, тази работа ще бъде от коренно различен вид, в сравнение с работата,
в която бихме участвали, ако нашата задача беше да спасяваме души за безтелесното небе или просто да
помагаме да се радват те на една пълноценна връзка с Бога, все едно, че това е краят на материята. Тя ще
бъде и забележително различна от този вид работа, която можем да извършим, ако единствената ни задача
беше да забравим всичко свързано с Бога и просто се опитваме да направим живота по-добър в рамките на
запазването на света такъв, какъвто той е.

Това  ни  хвърля  стремително  в  някои  спорни,  но  важни  и  нужни  области.  Днешната  църква
(включително  „появяващата  се  църква,“  „течната  църква,“  и  много  други),  които  се  борят  да  намерят
отговора на въпроса за мисията на църквата и за живота в светлината на идващите дни. Но сегашното
недоволство от съществуващите видове църкви, свързано с неограниченото от нищо експериментиране, от
една страна и необяснимите протестантски страхове за създадения ред от друга страна, се сговориха заедно
да  произведат  приятен  и  понякога  -  не  толкова  приятен  хаос.  Това  е  контекста,  в  рамките  на  който
правилното виждане на библейската есхатология може и трябва да създаде свежо и несъмнено дискусионно
виждане за мисията на църквата. 

Казано съвсем директно, творението трябва да бъде спасено; това означава, че пространството трябва
да бъде спасено,  времето трябва да бъде спасено и материята трябва да бъде спасена. Когато направил
своето творение на пространство, време и материя, Бог казал, че то е „твърде добро“ (Бит.1:31) и въпреки,
че спасението на този свят от сегашната поквара и гниене ще означава  да бъдат извършени трансформации,
които ние не можем да си представим и единственото нещо, за което можем да сме сигурни е, че Бог няма
да каже за пространството, времето и материята: „Е, добре, това беше хубав опит, който беше добър, докато
съществуваше, но очевидно стана лош, поради което нека да го изоставим и вместо него да направим свят, в
който няма материя, пространство и време.“ Но ако Бог наистина възнамерява да освободи, а не да отхвърли
своя сътворен свят на пространство, време и материя, тогава ние трябва да отговорим на въпроса: „Как би
изглеждало да празнуваме това освобождение, това изцеление и тази трансформация в настоящето и по този
начин правилно да очакваме Божието окончателно намерение?

Едно  пояснение,  преди  да  започнем,  в  очакване  на  очевидното  възражение.  Докато  съществува
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сегашния  свят,  ще  има  вечно  съществуващата  опасност  от  идолопоклонство,  от  поклонение  пред
творението,  вместо  пред  твореца.  Тъй  като  пространството,  времето  и  материята  са  необработените
материали, от които са изработвани идолите, някои искрено вярващи хора предположили, че те трябва да
отхвърлят самото пространство, време и материя,  така че всеки обект,  използван в поклонението, всяко
извършено действие и всяко свято място да станат веднага подозрителни.

Съгласен съм: има идолопоклонство и ние трябва да се пазим от него. Наистина, ние трябва да го
умъртвяваме  безжалостно.  Но  идолопоклонството    винаги  е  извращение  на  нещо  добро  .  Лакомията  –
поклонението пред апетитите и пред онова, с което те се хранят – е извращение на даденият ни от Бога
инстинкт  на  правилна  наслада  от  доброто  творение.  Следователно,  правилната  реакция  на
идолопоклонството е не дуализмът – отхвърлянето на пространството, времето и материята, все едно че
самите те са зло или са опасни,  а възобновяване на поклонението пред Създателят  Бог,  който поставя
контекста за правилна наслада и употреба на създадения ред, без опасността да се покланяме на творението.
Нашето живеене вътре и употребата на пространството, времето и материята, трябва постоянно да бъде
сравнявано с историята на Исус, с начина, по който той е живял в пространството, времето и материята като
Превъплътеният  Син;  с  неговата  смърт,  която  осъжда  всяко  идолопоклонство  и  грях;  и  с  неговото
възкресение,  в  което  пространството,  времето  и  материята  са  обновени  в  неговото  тяло,  очаквайки
окончателното обновяване на всички неща. Опасността от идолопоклонство и правилната реакция на нея
стои  като  написано  с  червени  букви  предупреждение  относно  това,  което  сега  ще  дойде.  Църквата  е
призована  към мисията  на  използването на  възкресението на  Исус  и  чрез  това  използване  -  да  очаква
окончателното ново творение. Как може да изглежда това?

СПРАВЕДЛИВОСТ
Първата важна категория, която искам да изследваме е справедливостта, правосъдието. Аз използвам

тази дума като стенографски знак за намерението на Бога, изразено от Битие до Откровение, да поправи
целия свят – един план, който е изпълнен славно в Исус Христос, във висша степен в неговото възкресение
(извършено след неговата победа над силите на злото и смъртта на кръста) и сега трябва да бъде прилаган в
света. Ние не можем да се освобождаваме от сегашната отговорност, както се опитват да правят мнозина
християни,  особено  сред  някои  части  от  фундаментализма,  като  обявяват,  че  светът  сега  е  в  такъв
безпорядък и нищо не може да бъде направено за подобряване на положението, до връщането на Господа.
Това е класически дуализъм. Много хора приемат това с ентусиазъм. Това не оставя на църквата да прави
нищо сега, освен да се грижим за наранените според възможностите си, докато очакваме напълно различен
вид спасение.

Въпреки че, когато казваме, че има има повече от едното, отколкото от другото, това не е връщане към
старото социално евангелие. По-точно, това означава съзнателно да живеем между възкресението на Исус в
миналото и създаването на Божия нов свят в  бъдещето.  Това е  причината,  поради която теологията на
либералния  модернизъм,  в  най-добрия  случай,  винаги  се  бори  за  изпълнението  на  своите  социални
програми,  докато  едната  й  ръка  е  вързана  зад  гърба  й.  Разбира  се,  някои  християни  са  говорили  за
възкресението  като  начин  за  подсилване  на  един  дуализъм,  който  ги  оставя  без  никаква  социална
загриженост. Но това винаги е отвратително извращение. Точно защото Исус Христос възкръсна от смъртта,
Божият нов свят винаги нахлува  в  настоящето и християнската работа  за  справедливост в  настоящето,
например, сегашните кампании за опрощаване на световните дългове на неразвитите държави към богатите
държави и на екологичната отговорност, приемат формата, в която се изявяват. Ако Исус остави тялото си в
гроба и ако ние трябва да направим същото, както са мислили много теолози от миналото поколение, тогава
ние сме лишени от основанието и енергията за нашата работа за донасянето на реални, телесни и конкретни
знаци на надежда в нашия сегашен свят.

Замислете се за садукеите. Те са били могъщ елит в света, в който е живял Исус. Били са поддържани
от Римската империя и са се наслаждавали на богатство, обществено положение и престиж в юдейското
общество. Изглежда, че тяхното отричане на възкресението и на какъвто и да е бъдещ живот след смъртта
се е основавало на вярата им, че учението за възкресението е модно нещо, което е изобретено от късните
пророци, като Даниил; те твърдели, че това учение не може да бъде намерено в Петокнижието на Моисей.

Фарисеите се противопоставяли на това виждане, както и самият Исус, с неговия цитат от Изход,
където Бог обявява, че той е Богът на Авраам, Исаак и Яков. Сега, когато Исус цитира този стих той не
просто намира неочаквано решение на проблема, посочвайки откъс от Книгите на Моисей, в който говори
за патриарсите, все едно че те все още са живи и следователно се подразбира, че те все още очакват своето
окончателно възкресение. Целта, заради която Бог казва на Моисей, че той е Богът на Авраам, Исаак и Яков
е,  да подчертае това, което той ще каже в следващите няколко стиха:  че той е чул плача на хората си в
робството и идва долу да ги спаси, и да ги отведе в тяхната обещана земя. (Бележка на автора: Марк 12:18–27 и паралелните

текстове, отнасящи се за Изх. 3:6; see RSG, 416–29.)
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В света на 1-я век, в който са живели Исус, фарисеите и садукеите, учението за възкресението е било
революционно учение. То е говорело за Божията решимост да донесе нов Изход, истинско завръщане от
заточението, да донесе великото освобождение от потисничеството и робството, освобождението, за което е
копнеел народа на Израел.  А истинската причина, поради която садукеите се противопоставяли на това –
зад димната завеса на теологичния довод и на глупавите истории на жената със 7-те съпрузи – е била, че те
са знаели, че учението за възкресението е заплаха за тяхн  а  т  а   собствен  а   по  зиция  . Те знаели, че това означава,
че Бог преобръща света с главата надолу. А хората, които вярвали, че Бог ще преобърне света с главата
надолу  –  хора  като  Мария  с  нейния  „Магнификат“  (Лука  1:46-55),  знаели,  че  Бог  сваля  владетели  от
престолите им и издига скромните и кротките – че те не трябва да бъдат мудни и колебливи, а трябва да се
включват  в  някои  дейности  за  промяна  на  сегашния  свят.  Но  те  не  правят  това  като  терористите-
самоубийци,  които се взривяват,  вярвайки във  възкресението и се  радват  повече,  че  умират  за  каузата,
защото са щастливи, че напускат сегашния пропаднал свят и избягват в славно бъдеще. Обратното е вярно –
хората, които вярват във възкресението, които вярват, че Бог ще направи изцяло нов свят, в който всичко ще
бъде подредено правилно, са неудържимо мотивирани да работят за този нов свят   сега, в настоящето  .

Ако това е било вярно даже за фарисеите, даже още преди някой наистина да е бил възкресен от
смъртта, колко много повече вярно трябва да бъде то за нас, които празнуваме и обявяваме не само, че Исус
е бил възкресен от смъртта, но и че той е единственият, който по този начин е бил официално обявен, че е
Господ на целия свят?  Светът вече е бил преобърнат с главата надолу:  това е била целта,  която е била
постигната чрез Великден. Няма смисъл да чакаме, докато Бог евентуално направи нещо различно в края на
времето. Бог е донесъл своето бъдеще, в настоящето е донесъл бъдещето, в което светът ще бъде подреден
правилно. За това се молим ние всеки ден, когато казваме Господната Молитва: „Да дойде твоето царство,
да бъде твоята воля на земята, както е тя на небето.“ И поради това, по-нататък тази молитва продължава да
се моли за хляба и прошката, което според мен е мястото, в което темата за справедливостта  идва най-близо
до днешния наш свят.

Още веднъж има две крайности, към които християните имат склонността да се плъзгат. Като начало,
има хора, които обявяват, че ако Исус е истинският революционер, тогава единствената християнска задача
да изграждаме царството тук на земята,  е чрез социална, политическа и културна революция. Уви, това
социално  евангелие  (както  то  е  наричано),  не  успя  в  продължение  на  около  един  век  да  достави
подобренията  в  света,  които  обещава,  откакто  то  беше  проповядвано  в  тази  съвременна  форма.  Бяха
извършени огромни подобрения; условията на живот на хората се подобриха в огромни мащаби, въпреки че
е трудно да се каже каква част от тези подобрения се дължаха на християнската работа и каква част от тях  -
на други влияния. Но ние все още продължаваме да сме разпокъсан, изплашен и разнебитен свят. Даже в
богатият Запад има много места, където условия за  живот, като описаните от Дикенс или по-лоши, все още
съществуват и още по-отвратително е, че повечето от тях са извън погледа и ума на изкуствено изискваните
луксозни медии.

В другия край на таблицата се намират онези хора, които обявяват, че не може да бъде направено
нищо преди връщането на Господа, когато всичко ще бъде поправено. Силите на злото са твърде окопани и
нищо друго, освен велик апокалиптичен момент на божествена мощ не може да се справи  с тях или да
промени начинът, по който са изградени дълбоките структури на нещата.  Този вид дуализъм вирее много
ефективно  в  обществата,  където,  въпреки  че  несправедливостта  може  да  бъде  видяна  и  назована ,  е
политически неприятно да бъде направено каквото и да е за това.  (Коментар: Тези хора си казват: „Наистина е

опасна и мръсна работа да изчистваме мръсотията от сегашните Авгиеви обори. По-добре е да не се захващаме с това.“ Д.Пр.)
Тази гледна точка казва: „Ние ще се занимаваме с истинската задача на евангелието – ще спасяваме души за
бъдещия свят. Ние даже ще участваме в почистването, в помощните дейности, ще се грижим за хората,
които са на дъното на социалната стълба. Но няма да правим к  а  квото и да е относно структурите, които са  
ги  поставили  там  и  продължават  да  ги  държат  там.  Този  вид  дуализъм  прогонва  продължаващата
изцерителна дейност на Отец от света, който той е направил, прогонва Синът от света, на който той вече е
Господ, прогонва и Духът от света, в който творението пъшка в родилни мъки.

Нито една от тези две гледни точки не започва да работи за справедливостта – в какъвто и да е смисъл
– да изпълнява казаното от Павел – да се държим здраво и непоколебимо да вършим работата на Господа,
защото в Господа нашата работа не е напразна. Общоприетото ранно християнско вярване е, че Исус вече е
показал публично, че е Той е Месията на Израел, че е Христос и че е истинският Господ на света чрез
своето възкресение.  Както видяхме,  това  е  част от целия смисъл на християнската история.  И ако ние
вярваме в нея и се молим, както той ни е научил, за дойде Божието царство на земята, така както то е на
небето,  няма начин ние да оставаме доволни от голямата несправедливост по света. Трябва да признаем,
както прави втората гледна точка, че окончателното поправяне на всички неща наистина очаква да дойде
последния ден.  Следователно,  трябва да  избягваме арогантността  или триумфализма на  първата  гледна
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точка, представяйки си, че ние можем да построим царството чрез собствените си усилия, без да се нуждаем
от по-нататъшния велик божествен акт на новото сътворение. Но трябва да се съгласим с първата гледна
точка, че вършенето на справедливост на земята е част от християнската задача и поради това ние трябва да
отхвърлим дуализма на втората гледна точка, която казва, няма никакъв смисъл във всяко опитване.

Доколкото мога да видя, главната задача,  която трябва да бъде изпълнявана от нашето поколение,
подобно  на  темата  за  забраната  на  робството  и  на  търговията  с  роби  преди  2  века,   е  огромната
икономическа небалансираност на света, чийто главен симптом е абсурдният и неизплатим Трети световен
дълг. (Коментар: „Трети световен дълг“ – това е дългът на развиващите се държави по света за заеми, получени от развитите
държави. Пред 2010 обема на този дълг е бил около 4 трилиона долара, равняващ се на 25% от БНП на държавите-длъжници.
Д.Пр.). През последните години много пъти съм говорил за това и имам усещането, че някои от нас, подобно
на старият Уилбърфорс  по темата за робството, станаха досадни и отегчителни на хората, говорейки едно и
също нещо, докато най-накрая смисълът бъде схванат и светът бъде променен. 

Има голям брой добри книги на тази тема, тя е разглеждана от много на брой гледни точки и аз не
искам сега да привеждам аргументи за твърдението си. Просто искам да отбележа убедеността си, че това е
най-важната морална тема на съвремието. Важността на секса е огромна, но световната справедливост е
още по-важна, многократно по-важна.  Сегашната система за световен дълг е истински морален скандал,
малка мръсна тайна – или по-точно – огромна мръсна тайна – на привлекателния и лъскав, изкуствено
изискан Западен капитализъм. Каквото и да ни струва, ние сме длъжни да променим тази ситуация или ще
бъдем осъдени от последващата история заедно с онези, които са поддържали запазването на търговията с
роби преди 2 века и с хората, които подкрепяха нацизма преди 70 години. Толкова сериозно е това. 

Не мога да изложа аргументите тук; само искам да направя четири кратки коментари, в светлината на
темата,  която  изследвахме  в  тази  книга,  за  природата  на  обсъжданията,  в  които  ще  участвате,  когато
повдигнете въпроса. (Знам това твърде добре: всеки път, когато пиша на тези теми, някои коментатори,
обикновено в САЩ, ми пишат, за да ми кажат, че трябва да се ограничавам до разглежданията на ученията
на Исус и Павел и да не се меся в икономиката и политиката. За щастие, има много други хора, както в
САЩ, така и в други държави, които ме окуражават да продължавам да говоря.)

Първо, обърнете внимание как реториката, употребявана редовно против опрощаването на световните
дългове, повтаря доводите, които са били използвани против премахването на робството. Прочетете книгите
на квакера от 18-я век Джон Уулман (1720-1772). Прочетете отново историята на живота на Уилбърфорс
(1759-1833).  (Бележка  на  автора: See  Eric  Metaxas,  Amazing  Grace:  William  Wilberforce  and  the  Heroic  Campaign  to  End  Slavery  (San  Francisco:

HarperSanFrancisco, 2007). Снизходителното, съблазняващото и понякога открито заплашителното отношение,  което
те трябвало да понасят; тонът на гласа,  който казва:  „Ние знаем как работи света,  не ни занимавайте с
морални аргументи“; могъщите интереси, които агитират против тях: всичко това днес е обичайна практика,
когато световната Западна империя се защитава против призива за справедливост.  Но с всеки нов ден, с
който отлагаме  да  се  включим в  бор  б  ата  за  справедливост,  няколкостотин деца  умират  .  И  това  е  само
началото.

Следователно,  трябва да се научим да разпознаваме сложните аргументи против опрощаването на
Третия световен дълг и да ги виждаме такива, каквито те наистина са. Хора ви казват, че това е сложна и
многостранна тема. Да така е; така е било и с робството. Така е и със всички големи морални проблеми. Но
остава в  сила факта,  че  това,  което се  случва  сега,  се  добавя към кражбата  на силните от слабите,  на
богатите от бедните. Аз внимателно подбирам думите си; четете литературата и ще видите. Ако полицейски
служител  залови  крадец  и  за  това  има  стабилни  доказателства,  служителят  не  се  нуждае  от  сложни
доказателства, за да обоснове мотивите за кражбата, сложността на кражбата и жертвите на преплетените
икономически ситуации или за каквито и да е друго извъртане; важното нещо е да се преустанови кражбата
и това да стане веднага. В светлината на това, ние трябва да се научим да разпознаваме сложните истории,
разказвани от хората със законни интереси,  като приличащи много на сложните истории, разказвани от
садукеите, за да покажат колко е невъзможно да вярваме във възкресението. Отговорът на Исус е бил
откровен и право в целта: вие грешите, защото не знаете Библията и не знаете Божията сила (Марк 12:24).
Ние  трябва  да  отговаряме,  че  понеже вярваме във  възкресението на  Исус  и  че  то  е  едно исторически
доказано събитие, ние вярваме, че живият Бог вече е започнал процеса на новото сътворение и това, което
може да изглежда невъзможно на от гледната точка на хората, е възможно за Бога.

Следователно, когато хората възразяват, както те правят,  на мен и на други хора, които твърд  им  , че
богатите  хора  стават  още  по-богати,  а  бедните  хора  стават  още  по-бедни  –  когато  ние  твърдим,  че
богатството никога се  засища,  че защитниците на държавното планиране и решенията на глобалистите
просто ще лишат бедните хора от човешкото им достойнство и от работни места, за да изкарват прехраната
си и че всичко това ще окуражава бедните хора да започнат греховно да завиждат на богатите, на нас ни
възразяват с лениво избягване на неотложността на решаването на проблема и с едно контра-продуктивно
упование в Цезаря, а не  в Бога. Искам да заведа такива коментатори в лагерите за бежанци, в села, където
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деца умират всеки ден; в градове, където повечето възрастни вече са умрели от Спин и да им покажа хора,
които не са получили енергията да бъдат завистливи, които не са мързеливи, защото използват цялата си
налична енергия, за да чакат на опашка за вода и да се грижат един за друг, които знаят много добре, че не
се нуждаят толкова от подаяния, а се нуждаят от справедливост. Аз знам и такива хора знаят до мозъка на
костите си, че богатството не е игра, в която печалбата на едната страна в сделката е загуба на другата
страна  в  сделката,  но  четенето  на  събраните  съчинения на  Фридрих  Хайек  (Коментар:  1899-1992,  виден
австрийски  икономист  и  философ,  работил  и  живял  в  Англия,  носител  на  Нобелова  награда  за  икономика.  Книгите  му  са
отпечатвани в милионни тиражи. Д.Пр.) в удобното кресло в САЩ просто не дава отговор на моралните въпроси
на 21-я век.  (Бележка на автора: For example, F. A. Hayek, The Road to Serfdom: Text and Documents, ed. Bruce Caldwell (Chicago: University of Chicago Press,

2007).
Второ, връщам се към нещо, което казах преди малко: начинът, по който либералната теология на

миналия век, отричайки телесното възкресение, се присъедини към силите на садукеите в държането на
Бога на една ръка разстояние от нас и по този начин лишава от всякакъв шанс теологично основаната
работа за Божия нов свят и за идването на царството на земята така, както то е на небето. В това има и
голяма ирония, тъй като и социалното евангелие на либерализма също поддържа съвременните отричания
на Божията дейност в историята, въпреки че тъкмо телесното възкресение е това, от което те се нуждаят
като тяхна основа. Днес наследниците  на тази либерална теология се стремят да омаловажават Библията,
обявявайки,  че  тя  поддържа робството и други порочни неща,  защото те не харесват  това,  което казва
Библията за други теми, като например, сексуалната етика. Но ако избутате Библията от масата, вие просто
заговорничите  с  езическата  империя,  лишавайки  себе  си  от  достъпа  до  книгата,  която  е  източник  на
царството, което вие критикувате. Садукеите не са знаели за Библията или за Божията сила; поради това те
са отричали телесното възкресение и са подкрепяли Римската империя.  (Бележка на автора:  За употребата на думата
„садукеи“ като нарицателно име за едно интелектуално движение в рамките на германското Просветление,  което възприело тезата на Спиноза в подкрепа на
атеизма, която разчиствала пътя за хората да правят това, което им харесва, виж Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity,

1650–1750 (Oxford: Oxford University Press,2001), 154, 367, and elsewhere.).
Трето, погледнете към представата за огледало, което отразява образа: тази толкова консервативна

теология,  особено  в  САЩ,  където  тази  представа  се  цени  много,  също  служеше  за  подсилването  на
господството на Запада. Годините на Студената война дадоха възможност САЩ да си изгради образа,   че те  
са Божият отговор на комунизма. Там голям брой консервативни църкви все още живеят с вярата, че това,
което е добро за САЩ е добро за Бога – вследствие на което, например, ако тяхната държава трябва да
причинява повече киселинни дъждове поради това,  че трябва да запази произвеждането на автомобили,
тогава  Бог  трябва  да  е  щастлив с  това  и  всеки,  който говори  за  замърсяване  на  околната  среда  или е
разочарован,  че  президента  не  подписа  протокола  от  Киото,  по-някакъв  начин  такъв  човек  е  анти-
християнин  или  просто  пропагандира  „прекръстен  неосоциализъм,“  както  ме  обвини  един  коментатор.
Необузданата вяра в грабването (Коментар: Вярата, че при второто си идване Господ ще грабне верните си хора и ще ги

заведе на небето, далече от пропадналата земя. Д.Пр.)  силно подкрепя тази гледна точка, както видяхме по-рано.
Армагедон идва, следователно защо трябва да се грижим в какво състояние е нашата планета? Иронията се
състои  в  това,   че  тези  американски  църкви,  които  най-гласовито  протестират  против  учението  на
дарвинизма в техните училища, често, в своите политики, подкрепят един вид икономически дарвинизъм –
че на световните пазари оцеляват само най-подходящите, както и военната сила.

Четвърто, например, силната вяра в телесното възкресение на Исус сред консервативните християни
на много места по  света и по-точно – в САЩ, е извадила това вярване от неговия библейски контекст и
вместо това го е поставила в друг контекст. Днес за много консервативни християни вярата в телесното
възкресение на Исус обяснява всяко със свръхестествено Божие дело в света, легитимирайки една реалност,
в която има богати и бедни – иначе казано, един дуализъм – в който свръхестественото е реалния свят, а
природния и истински наш свят е вторичен и до голяма степен – неподходящ. 

По този начин е  заявявано,  че възкресението е  православно вярване,  което се  противопоставя  на
либералния модернизъм, но това, което получавате е консервати  в  ен модернизъм  , който оставя недокоснато
модернистичното виждане за разделението между небето и земята, и    всъщност   подсилва   това виждане за
разделението. Разбира се,  от тази гледна точка е важно това, което е свръхестествено,  важ  ен   е тези вид  
евангелско „спасение,“ което отрича света. Всеки опит да работим за Божията справедливост на земята,
такава каквато тя е на небето, е осъждана като нещо, което се опитват да правят онези порочни либерали,
които  се  противопоставят  на  свръхестественото.  Тази  представа  е  пълен  антипод  на   смисъла  на
възкресението  и  защитавайки  православната  позиция  на  Великден,  през  последните  няколко  години  аз
разбрах, че много либерали всъщност атакуват не самият Великден, а привържениците на грабването и на
социално консервативните политици, които защитават това виждане. Уви, това заплетено изопачаване на
евангелието не се среща само във фундаментализма в САЩ.

И така, от двете страни вътре в така наречената християнска култура – от едната страна хората, които
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отричат  телесното възкресение  и  по този  начин  отсичат  клона,  от  който трябва  да  израсте истинската
християнска работа за справедливостта, а от другата страна, хората, които вярват в телесното възкресение,
но го използват, за да подсилват своята теология, която отрича този свят – ние намираме очевидно мощни
основания да не правим нищо за окаяното състояние на този свят и да оставяме нещата да вървят по техния
си път, което разбира се, означава – да позволяваме на силните да побеждават. Отново подразбиращият се
социален дарвинизъм. Ние знаем докъде ни дове  д  е това преди 100 години, когато проповедниците в Англия  
и Германия официално обявяваха, че няколко добри войни са може би Божият начин да направи човешката
раса да е по-подходяща и по-силна. Докато научаваме уроците за Божието бъдеще,    нека да не забравяме  
трагичните уроци от собственото ни минало.

Моделът,  който  представих  в  тази  книга  говори  убедително  против  тези  две  крайности.  Това  е
мястото, където истинската библейска теология може да излезе от гората и да изненада както тези, които
мислят, че Библията е неуместна или опасна за политическия морал, така и онези, които мислят, че ако
човек  сериозно  възприема  Библията,  това  означава  той  да  е  консервативен  както  политически,  така  и
теологично. Истината е много по-различна – както би трябвало да се досещаме от проповядването на самия
Исус за царството, а да не споменавам за неговата смърт като фалшив бунтовен цар. Неговото възкресение и
обещанието за Божия нов свят, който  идва заедно с възкресението, създава една програма за промяна и
предлага да ни направи годни да я изпълняваме. Тези, които вярват в евангелието нямат друг избор, освен
да   вървя  т след Исус  .

А ако хора ви кажат,  че  в  края на краищата,  няма много неща,  които могат  да бъдат  направени,
запомнете  какъв е  отговорът.  Какво бихте казали на  някои хора,  които казват,  прави  лно  ,  че  Бог  ще ги
направи изцяло свети във възкресението и че те никога няма да достигнат това състояние на цялостна
святост преди това – и които след това продължат и кажат – вече неправилно, че поради това няма никакъв
смисъл даже да се опитваме да живеем свят живот преди да дойде този момент? Вие ще трябва да настоите
за някакъв вид пусната вече в действие есхатология. Ще настоите, че новия живот на Духът, в подчинение
на властта на Исус Христос, трябва да извърши коренна промяна в поведението в настоящия живот, докато
очакваме идващия живот, въпреки че знаем, че никога няма да бъдем завършени и цялостни преди второто
идване на Господа. Това  е урокът на Рим. 6. Добре, приложете същото и за Рим. 8!

Как да отговорите на някой,  който казва,  правилно, че светът  няма да бъде изцяло справедлив и
праведен, докато не дойде новото творение и който стига до заключението,  неправилно, че няма никакъв
смисъл да се опитваме да донасяме справедливост на света (или в този смисъл – екологично здраве, друга
тема, за която няма място тук) преди връщането на Христос? Отговорът, от всичко, което съм казал дотук:
настоявайте за пусната вече в действие есхатология (Коментар: Че чрез възкресението на Исус, Божието царство вече

навлиза в нашия свят. Д.Пр.), за коренната промяна на начина, по който ние се държим като общност по целия
свят, очаквайки да дойде денят, в който Бог ще бъде всичко във всичко, въпреки че сме съгласни, че до този
момент ние не можем да бъдем завършени хора. Това е предизвикателството. Възкресението на Исус ни
насочва  към това  и  ни дава  енергия  да  вършим това.  Нека  да  преодолеем нашата  изненада,  че  такава
надежда ще бъде  поставена пред нас и да започнем да изпълняваме тази задача с молитва и мъдрост.

КРАСОТА
Една  очевидно  доста  различна  тема  се  появява  като  част  от  работата  на  мисията  в  рамките  на

теологията на новото творение.  Вярвам,  че да се  отнасяме сериозно както към творението,  така и към
новото  творение  е  начинът  да  разбираме  и  осъществяваме  естетическото  усещане  и  вероятно  -  даже
творчество сред днешните християни. Осмелявам се да кажа, че красотата е важна почти толкова, колкото
духовността  и  справедливостта.  (Бележка  на  автора:  On  this  theme,  see  my  Simply  Christian:  Why  Christianity  Makes  Sense  (San  Francisco:

HarperSanFrancisco,  2006),  part  1.)  Разбира се,  ако трябва да избирате между красиво робство и грозен Изход,  вие
трябва да изберете Изхода, но както е казал Уилям Темпъл в друг (но сходен) контекст, за щастие, ние не се
налага да правим този избор.

Рим.  8,  със  неговата  богата  теология  на  новото  творение,  ни  предлага  начин  за  оценяване  на
природната красота. Павел казва, че творението пъшка в родилни мъки, очаквайки раждането на Божия нов
свят. По-рано в тази книга аз предположих, че красотата на сегашния свят прилича донякъде на красотата
на чашата за причастие, която сама по себе си е красива, но е още по-натрапчиво красива с   това, с което ние  
знам, че тя е предназначена да бъде изпълнена; или с красотата на цигулка, която е красива, но е още по-
красива, защото знаем музиката, която е способна да произведе. Друг пример може да е годежният пръстен,
който е създаден за да радва окото, но е създаден и за още по-голямата наслада на сърцето заради това,
което той обещава. Сега искам да развия това по-нататък относно новата творческа способност, към която
вярвам, че християните са призовани, когато установим, че сме уравновесени между сегашното творение и
новото творение.

Мисля, че ни се отдалечаваме от старото разделение, в който очаквахме, че добрите християни не
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могат да бъдат добри художници и че добрите художници не могат да бъдат християни. Благодарение на
Бога, сега ние имаме някои чудесни християни, които са художници, композитори, скулптори и даже поети,
които показват пътя напред. Имаме даже някои блестящи теоретици, като Джереми Бегби  (Коментар: 1957,

виден теолог и музикант, професор, архиепископ на Английската църква. Д.Пр.) и неговия проект, започнат през 1997 –
„Теология  чрез  изкуството,“  който  допринесе  толкова  много  в  тази  област.  Искам  да  направя  едно
предложение относно мястото, на което творчеството в изкуството принадлежи, на което принадлежи това,
която най-общо наричаме човешка култура – вътре в отрасъла на науката за църковната мисия,  вътре в
картата на творението и на новото творение.

Вярвам, че творчеството в изкуството е част от това, че ние сме направени по Божия образ и че самите
ние  сме  творци  или  най-малкото  –  копировачи.  Необикновената способност  да  раждаме  нов  живот,
върховно постижение на която разбира се е да създаваме деца, но и милиони други начини, е централна
способност за изпълнението на поръчението, което човешката раса получава в Бит.1 и 2. Да придаваме
смисъл и да  възхваляваме красивия свят чрез създаването на художествени произведения, които сами за
себе си са красиви – това е част от призива да бъдем управители на творението, каквато например е била
способността на Адам да даде имена на животните. Следователно, истинското изкуство само по себе си е
отговор на красотата на творението, което от своя страна е пътепоказател към красотата на Бога.

Но ние не живеем в Райската градина и изкуството, което се опитва да прави това, бързо става лишено
от сила и банално. (Църквата не притежава монопол за кича или за сантиментализмът, но ако искаме да го
намерим, църквата е най-лесното място, от което можем да започнем.) Ние живеем в паднал свят и всеки
опит да се включим в някоя форма на пантеизма, на обожествяване на творението, все едно че самото то е
бог,  винаги  се  сблъсква  с  проблема  на  злото.  В  това  място  изкуството,  подобно  на  философията  и
политиката, често се люшва до другия край и непоколебимо отговаря на грозотата с още по-голяма грозота.
(Това  отразява  предполагаемото люшване  в  гръцката  трагедия  от  Софокъл,  който описвал света  такъв,
какъвто би трябвало да бъде, до Еврипид, който описвал света такъв, какъв е.) Сега ние имаме епидемия от
това в света на английското изкуство, един вид брутализъм, който виждайки реалността, просто изобразява
нейната безплодност и отегчение. Тук ние се връщаме при грешката на тези, които отказват за признаят
наличието на злото от едната страна и от другата страна - на онези, които не виждат нищо друго, освен зло.

Това предоставя чудесна възможност на християните за една обобщена гледна точка към света и с
теология, както на сегашното творение, така и на новото творение, за да намерят пътя напред и може би – да
водят  по  пътя  напред,  отвъд  такова безплодно  и  безизходно  положение.  Когато  четем  Рим.8  ние
установяваме, че Павел потвърждава, че цялото творение стене в родилни мъки, докато копнее за своето
изкупление.  Творението е добро,  но то не е Бог. То е красиво, но неговата красота сега е мимолетна. То
страда от болка,  но тази болка е отнасяна в самото сърце на Бога и е става част от болката на новото
раждане. Красотата на творението, на която изкуството отговаря и която се опитва да изобрази, да имитира
и да подчертае, не е просто красотата, която то притежава в себе си, а е красота, която то притежава с оглед
на това, което е обещано да бъде налято в него: връщаме се при чашата за причастието, при цигулката и при
годежния пръстен. 

На нас ни е възложено да описваме света не просто такъв, какъвто той трябва да е, не просто такъв,
какъвто  той е,  но като такъв – единствено чрез Божията милост! - какъвто един ден той ще бъде. И ние
никога не трябва да забравяме, че когато Исус възкръсна от смъртта, като образец, като пръв пример и като
личност, произвеждаща сила за цялото ново творение, белезите от гвоздеите не са били просто видими на
ръцете и краката му.  Те са били признаците,  по които той е бил разпознаван. Когато изкуството влезе в
хармония както с раните на света, така и с обещанието за възкресение, и когато то се научи как да изразява
и на отговоря едновременно и на двете неща, ние ще бъдем на пътя на свежото виждане и на свежата мисия.

Една пародия на всичко това се намира в страстното вярване на много художници и писатели от
последното поколение,  че единственото истинско изкуство е изкуството, което е политически обвързано.
По-точно,  марксистите,  които  мислеха,  че  те  са  схванали  смисъла,  който  нито  сантиментализма,  нито
брутализма  ще  могат  да  схванат,  а  само  есхатологията  в  процеса  на  нейното  реализиране.  Ако
християнските художниците могат да зърнат истината, на която марксисткото виждане е пародия, те могат
да намерят път напред, за да възхваляват красотата, без да изпадат както в пантеизъм, така и в цинизъм. За
това е нужно сериозно въображение, което е подхранвано чрез размишление и молитва в основата на кръста
и пред празния гроб, въображение, което ще съзре мистерията на Божията присъда над злото и Божието
утвърждаване,  чрез  възкресението,  на неговото красиво творение.  В най-висшата  си проява,  изкуството
привлича вниманието не само към начина, по който нещата са показани такива, каквито са, но и към начина,
по който нещата ще бъдат, когато земята биде изпълнена със знанието на Бога така, както водите покриват
морето. Това остава една изненадваща надежда и може би художниците ще бъдат най-добри в изразяването
както на надеждата, така и на изненадата.
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ЕВАНГЕЛИЗЪМ
Ако се включваме в работата на новото творение, в стремежа да донасяме предварителни знаци за

Божия окончателен нов свят в настоящето,  чрез справедливост,  красота и милион други начини (в тази
книга няма никакво пространство за нещо повече, а и справедливостта и красотата също призовават за по-
цялостно отношение), тогава в центъра на картината стои личният призив на евангелието на Исус към всяко
дете, жена и мъж.

Думата евангелизъм все още продължава да предизвиква тръпки по гръбнака на много хора. За това
има много причини. Някои хора са били изплашени от плашещо или агресивно говорене или от нетактично
и обидно поведение,  или от притесняващото и наивно представяне на евангелието.  Други никога не са
изстрадвали такива унижения, но са чували или чели за тях и са радостни, че имат добро извинение да
изразят презрение към целия евангелизъм – все едно, че поради това, че някои хора евангелизират по лош
начин, никой никога изобщо не трябва да прави това. И разбира се, много хора в медиите все още объркват
думата  евангелист (човек,  който  проповядва  евангелието)  с  думата  евангелски (човек,  който  вярва  в
определени учения по определени начини) и вследствие на това объркват евангелизъм (проповядване на
евангелието) с евангеликализъм (широка коалиция  от евангелисти, които членуват в различни християнски
официални деноминации). Тук не е мястото да обсъждаме много теми, свързани с  природата на самия
евангелизъм или кое се счита, че е проповядване на евангелието, или връзката на евангелизма към мисията
като абстрактни категории – въпреки че се надявам, че тази част ще даде храна за мислене по всички теми.
Вместо  това,  аз  искам  просто  да  покажа  как  моделът,  който  подкрепям  в  тази  книга,  моделът  на
изненадващата надежда,  която намираме във възкресението на Исус и в изследването в Новия Завет на
неговата  значимост,  ни  дава  нова  перспектива  относно  какво  всъщност  може  да  е  евангелизма  и
следователно – как човек може да се отнася към евангелизма.

Разбира  се,  голяма  част  от  евангелизма  се  съдържа  във  вземането  на  традиционната  рамка  на
очакването на небе и ад и убеждаването на хората, че е време да обмислят варианта за отиване на небето и
да го сграбчат, докато все още имат шанс. Това, което им пречи да отидат на небето е грехът; решението е
предоставено в Исус Христос; единственото, което те трябва да направят, е да го приемат! Днес милиони
християни са християни, защото са чули това съобщение и са отговорили на него. Следователно, дали аз
казвам – понеже считам, че този начин на представяне на нещата е  в най-добрият случай изкривен – тези
хора са били измамени или са направили грешка?

Не!  Бог  славно отдава  почит на  всички начини за  обявяване на добрата новина.  Нито за  миг  не
предполагам, че моят начин на проповядване или говорене на хората за Бога е съвършен и безгрешен, но
въпреки това (аз вярвам), че Бог милостиво отдава почит поне на някои неща, които правя. Няма никакво
съмнение, че той би бил много по-почитан,  ако аз бях правил това по-добре и с повече молитви. Няма
никакво съмнение, че недостатъците в моето проповядване и в други мои представяния е възможно да се
изявят в християнският живот на тези, които са стигнали до вярата вследствие на това и не се съмнявам, че
всички ние трябва да изглаждаме и подобряваме това, което правим, заради нашите слушатели и за възхвала
на Бога.  Но както знае всяко поколение,  важно е  не качеството на проповядването,  а  вярата  в  Бога.  И
разбира се,  моленето,  което върви заедно с проповядването.  Първият път,  когато проповядвах истинска
проповед, моят наставник ми даде един добър съвет: твоята молитва и твоята проповед трябва да са с една и
съща продължителност. Вие не искате да установите, че куцате, понеже единия ви крак е по-къс от другия.
Бог работи в резултат от молитвата и вярата, а не на техниката и интелигентността.

Но нищо от това не е извинение за неразбирането на това, което се случва, когато евангелизираме  или
не оформяме добре начина, по който правим това в съответствие с цялото библейско евангелие. Поради
това,  нека да започнем с последното твърдение и да кажем ясно веднага:  евангелието в Новия Завет  е
добрата новина,  че Бог (създателят на света) най-после става цар и че Исус, когото Бог е възкресил от
смъртта, е истинският господар на света. Има хиляди различни начини да кажем това, в зависимост от
началната  точка  на  подготовката  на  аудиторията  по  темата  и  какъв  е  конкретния  случай.  (Сравнете
различните видове говорене на тази тема в Деяния на апостолите!). Някои хора ще знаят кой е Исус, други
ще имат само смътна представа за него; някои ще чуят думата Бог и ще си представят някакъв старец с бяла
брада, а други ще си представят, че това е някакъв вид небесен газ. Почти всички ще се нуждаят от помощ
за да разберат смисъла на това послание в един или друг момент.

Силата  на евангелието се  намира не в предложението за  нова  духовност или за  някакво духовно
изживяване, не в заплахата от огъня в ада (със сигурност не в заплахата, че ще бъдат „оставени  отзад“),
която може да бъде премахната само, ако слушателят направи отметка в съответното квадратче на анкетната
карта, ако каже тази молитва, ако вдигне ръка в знак на съгласие или по какъвто и да е начин, а в мощното
обявяване, че Бог е Бог, че Исус е Господ, че силите на злото са били победени, че е започнал новият Божий
свят.  Това съобщение,  потвърдено като факт от състоянието,  в което се намира света,  е един призив за
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начин, който е различен от начинът,  по който вие може би харесате живота си, емоциите си и банковата си
сметка. Разбира се, след като веднъж обявлението на евангелието бъде съобщено, по какъвто и да е начин,
това означава веднага, че всички хора навсякъде са поканени с радост да влязат, да се присъединят към
празненството,  да открият прошката за миналото си, да намерят изумителна съдба в Божието бъдеще и
конкретна работа, която да изпълняват в настоящето. И в това радушно посрещане и покана може да има
всякакви емоции и накрая ще бъдат изцяло включени и  всички надежди на човека.

Но как може църквата да обяви, че Бог е Бог, че Исус е Господ и че самите сили на злото, на покварата
и на смъртта са победени и че този нов Божий свят е започнал? Това не изглежда ли смешно? Добре, щеше
да е смешно, ако това не беше се случвало. Но ако църквата работи по теми, към които и ние сме гледали –
ако тя е активно включена в търсенето на справедливост в света, както в целия свят, така и на конкретното
място и ако църквата радостно прославя Божието добро творение и неговото спасение от тлението чрез
изобразителното  изкуство  и  музиката  и  ако  в  допълнение,  самият  вътрешен  живот  на  църквата  дава
всевъзможни признаци, че това ново творение наистина се случва, създавайки нов вид общество – тогава
внезапно обявяването на евангелието придобива огромен смисъл.

Тогава какво обяснение можем да дадем, вътре в тази теология на новото творение, на това, което се
случва, когато евангелието пусне корени? Благодарение на Бога, това се случва отново и отново: хората
откриват, разпалвано вътре в тях, усещането, че това придобива смисъл, че те наистина вярват в него, че
това променя начина,  по който те  мислят и усещат всевъзможни други неща, че присъствието на Исус
внезапно става реалност за тях, че четенето на Библията става вълнуващо занимание, че те не могат да
вземат достатъчно от  християнското поклонение пред Бога и от общуването с другите християни. Ние
използваме различни думи за този момент или за този процес (при някои хора това се случва светкавично;
при други хора то отнема дълго време): преобръщане на посоката, което означава правенето на обратен
завой, за да тръгнем да вървим в обратната посока; възстановяване, което означава ново раждане; „влизане в
Христос,“ което означава присъединяване към семейството, което получава името и характера си от самия
Христос. Новия Завет говори за такъв човек, че той „умира с Христос“ и е „възкресяван заедно с него“
(Рим.6, Кол.2 и 3), преминаване през водата на кръщението като знак и средство на изоставяне отзад на
стария живот и започването на нов живот, за идентифициране със смъртта и възкресението на самия Исус.
И в рамките на голямата картина на новото творение, което ние очертахме изцяло, това, което можем да
кажем е следното: такъв човек е жив, дишащ малка частичка от „новото творение“ – това ново творение,
което вече е започнало да се случва във възкресението на Исус и което ще бъде завършено, когато Бог най-
накрая направи новото небе и новата земя и ни възкреси, за да участваме в този нов свят. Павел е казал това
така: „Ако някой е в Христос, той е ново създание“ (2Кор. 5:17).

Излагането на същността по този начин избягва три проблема, в които евангелизма може да попадне.
Първо, това изяснява, че превръщането в християнин не означава да казваме, че този свят, който Бог е

направил, не е добър. Разбира се, това означава човек за загърби всички поквари, в които е пропадал както
света, така и всеки отделен човек. Понякога християните ще трябва да кажат твърдо „не“ на нещата, които
сами по себе си не са зло (например, алкохола) за да осигурят чисто пространство между себе си и навиците
и  образците  на  живот,  които  преди  са  ги  държали  в  хватката  си.  Но  когато  мислим  в  рамките  на
изискванията на новото творение, това избягва проблема, че в някакъв момент можем да си представим, че
човек може да забрави за земята и да се фокусира в небето.

Второ, гледането на евангелизма в светлината на обявяването на Божието царство, на това, че Исус е
Господ на света и на последващото ново творение, избягва още от самото начало всяко предположение, че
главното или централното нещо, което се е случило е, че новият християнин влиза в частна връзка с Бог или
с  Исус  и  че  тази  връзка  е  главното и единствено нещо,  което е  важно.  (Някои съвременни популярни
християнски песни изглежда, че предполагат това твърде често, все едно че главното нещо в евангелието е
било, че Исус може да заеме мястото на моят любим или любима.) Възприемането на евангелизма и на
всеки  повярвал  нов  християнин  в  рамките  на  изискванията  на  новото  творение  означава,  че
новоповярвалият знае още от самото начало,  че той или тя е част от Божия проект за царството,  което
разперва  ръце  далеч  отвъд  „аз  и  моето  спасение“  и  прегръща  или  по-точно  е  прегръщан  от  Божиите
намерения за целия свят. Тогава заедно с обръщането на този човек към Бога ще вървят, поне по принцип,
призивът да намери къде в рамките на целия проект този човек може да даде своя собствен принос. (Фактът,
че намирането на тази работа, която ще работи често пъти отнема време, за да се появи, това не означава, че
няма нещо, което човек трябва да очаква още от самото начало.)

Трето, поставянето на евангелизма и обръщането на човека към Бога в контекста на новото творение
означава, че новоповярвалият, който е чул посланието в рамките на суверенното и спасяващото господство
на самия Исус,  никога няма да бъде склонен да мисли, че християнското поведение – на отричането от
нещата,  които  смаляват  човешкото  процъфтяване  и  Божията  слава  и  приемането  на  нещата,  които  ги
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подсилват – е една добавка по избор или че е нужно просто да се възприемат някакви странни правила и
наредби.  В  миналото  някои  видове  евангелизъм  внушаваха,  че  основното  нещо е  човек  да  каже,  че  е
повярвал в Исус и е станал християнин, да се моли с определена молитва, която гарантира,  че той със
сигурност върви по пътя към небето – но пропускаха да споменат за мъките на пасторите и учителите,
които след това се опитваха да обясняват на такива християни, че фактът за вървенето след Исус означава
точно това –  вървене след Исус – а не да поставиш отметка в квадратчето на въпросника, край което е
написано „Исус“  и след това да оставаш пасивен, все едно че си направил всичко, което трябва да бъде
направено. По-точно, да говорим, че Исус е Господ и за новото творение,  което е резултат от неговата
победа на Голгота и на Великден, веднага предполага да признаем, че той е Господ и да вярваме, че ще
бъдем преоформени от него, знаейки, че независимо от това, че това преоформяне ще е болезнено понякога,
това ще е пътят не към принизяваме или ограничаваме човешкото съществуване, а към истинския човешки
живот в настоящето и към завършен и прославен възкресен човешки живот в бъдещето. Както е и с всяка
друга страна на новото творение - ще има изненади по пътя. Но християнската етика само ще спечели, ако
бъде разбирана като един израз на християнската надежда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следователно,  мисията  на  църквата  трябва  да  отразява  и  да  бъде  формирана  от  надеждата  за

бъдещето, такава каквато тя е представена от Новия Завет. Вярвам, че ако разглеждаме тези три области:
справедливост, красота и евангелизъм – в хармония с очакването, че накрая Бог ще поправи всички неща в
целия свят, за да отговарят на неговия първоначален проект, ние ще установим, че те се сглобяват точно
помежду си и че всъщност всички те са част от някакво по-голямо цяло, което е посланието за надежда и
нов живот, които идват с добрата новина за възкресението на Исус.

Аз вярвам,  че това  е  фундамента  за  работата  в  ежедневния живот на църквата.  Моето собствено
призвание ме отведе в една област в моята страна, където, според много хора, има дефицит на надежда.
Едно неясно усещане за несправедливост е надвиснало над много хора в обществото във формата на полу-
оформена вяра, че рухването на индустрията през миналия 20-ти век се дължи на нечия грешка и че трябва
да бъде направено нещо за поправянето на тази грешка. Това усещане е много различно от усещането, че
светът е длъжен да ви осигури прехраната. Това е отражение на факта, че когато през последните няколко
поколения е била изградена голяма индустриална компания, работеща за един или два важни разклонения
на  промишлеността, а после тези видове промишленост са били преустановени, не защото предприятията
са били неконкурентни или защото работниците са били неквалифицирани, или мързеливи, а защото те не
подхождат на по-големите стратегически планове на хора, чиито лица никога не са били видени в областта,
тогава  има  един  тих  гняв,  има  едно  усещане,  че  има  някаква  грешка  на  структурно  ниво.  Човешките
общества  не  трябва  да  работят  по този начин,  а  ако  те  работят  така,  тогава  трябва  да  бъдат  задавани
въпроси. Част от задачата на църквата трябва да е, да вземе това усещане за несправедливост, да го осмисли
и започне да говори за него, да помага на хората както да го изговорят, а когато те са готови, да превърнат
това в молитва (изненадващо е, че когато се озовете в такова положение, много от псалмите внезапно стават
подходящи!).

А после задачата продължава с работа на църквата в цялото местно общество, да насърчава програми
за по-добри жилища, училища и обществени услуги, да окуражава създаването на нови работни места, да
организира акции, да пропагандира и да работи с местните власти и общински съвети, и накратко казано, да
подпомага надеждата на каквото и да е ниво. И част от разсъждението на тази книга е, че когато това бъде
правено, то не е нищо друго, освен изненадващата надежда на евангелието, надеждата за живот след живота
след смъртта. То е пряк резултат от това: от надеждата за живот   преди   смъртта  .

Втората отличителна черта на много общества както в постиндустриалният Запад, така и в много по-
бедни части на света е грозотата. Наистина, някои общества успяват да поддържат нива на изобразително
изкуство  и  музика,  често  пъти  вкоренени  в  културата  на  народа,  което  обогатява  даже  и  най-бедните
области.  Но  страдащата  от  безпомощност  и  безразличие  следвоенна  архитектура,  придружена  от
пасивността, раждана в продължение на десетилетия от телевизията, доведе до положението, че за много
хора светът изглежда почти не предлага нищо друго, освен мрачни градски пейзажи от едната страна и
безвкусно забавление от другата страна.  А когато хората престанат да бъдат заобиколени от красота,  те
престават да се надяват. Те възприемат посланието с очите и ушите си, послание, което шепне, че те нямат
голяма стойност, че те всъщност не са цялостни хора.

За  обществата,  които  са  в  опасност  да  тръгнат  по  този  път,  посланието  на  новото  творение,  на
красотата на сегашния свят, вземана и пренасяна в красотата на бъдещия свят – като част от тази красота е
точно изцелението на сегашното страдание – идва като изненадваща надежда. Част от ролята на църквата в
миналото  е  била  –  и  може  и  трябва  отново  да  бъде  –  да  насърчава  и  поддържа  красивия  живот  и
естетическия смисъл на всяко ниво, от музиката, правена в селската кръчма до пиесата, играна в местното
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основно  училище,  от  курсовете  по  рисуване  и  фотография  във  все  още  съществуващите  класове  по
изкуство,  от  симфоничните  концерти (да,  те  са  се  случвали даже в  концлагерите;  колко изобретателни
можем да  бъдем ние?)  до  скулптури,  направени от  дървета,  изхвърлени от  морето на  брега.  Църквата,
понеже тя е семейството, което вярва в надежда за ново творение, трябва да бъде мястото във всеки град и
село, където е показвано новото творение пред цялото общество, сочейки към надеждата, която, като всяка
красота, винаги идва като изненада.

И разбира се, евангелизмът, който ще разцъфти най-добре, ако църквата посвети себе си в работата за
справедливостта  (да  работи  за  подреждането  на  нещата  в  обществото)  и  да  работи  за  красотата
(подчертавайки славата на творението и тази слава, която все още не е разкрита): евангелизмът винаги ще
идва като изненада. Мислите ли че има и още нещо? Мислите ли, че има нов свят, който вече е започнал и
работи чрез изцеляване и прошка, чрез ново начало и нова енергия? Да, отговаря църквата и това се случва,
когато хората се покланят на Бога, по чийто образ са създадени, когато те вървят след Господа, който понесе
техните грехове и възкръсна от смъртта, когато в тях живее неговия Дух и по този начин дава нов живот,
нов път в живота, нова жажда за живот. Често пъти е посочвано, че някои от местата, в които има най-
голяма липса на надежда не са  индустриалните запустели места или мрачните пейзажи, лишени от красота,
а местата, в които има твърде много пари, твърде много висша култура, твърде голям излишък от всичко
друго, освен вяра, надежда и любов. В такива места и при тъжните хора, които живеят в тях, както и при
тези, които установяват, че са изтормозени от обстоятелства, които са извън техния контрол, посланието на
Исус и на неговата смърт и възкресение идва като добра новина от далечна страна, новина на изненадваща
надежда.

Това е добрата новина – справедливост, красота и над всичко Исус – това църквата е призована да
живее и да търси, да донася в реалността, във всяко място и във всяко поколение. Как би могъл да изглежда
живота в църквата, ако той е формиран от тази мисия, формирана от надежда?

Глава  14

Променяне на църквата за мисията (1) -  Библейски корени

ВЪВЕДЕНИЕ
Ако днешната и утрешната църква трябва да се включи в този вид мисия, стремейки се както да

прилага  в  живота постижението на  Исус,  така  и  на неговото възкресение,  и  по  този начин да  очаква
финалното обновление на всички неща, самата тя трябва да бъде обновена, начините й на работа трябва да
бъдат променени и да бъде оформена за изпълнението на тази мисия. Как ще изглежда всичко това?

Същественото  е  да  отговорим  на  този  въпрос  в  хармония  с  библейското  свидетелство  за
възкресението и за начинът, по който в самата Библия, това свидетелство е било директно превърнато в
мисия и в живот на църквата. Поради това настоящата глава ще изследва накратко евангелията, Деяния на
апостолите  и  писмата  на  Павел,  имайки това  предвид и  в  последната  глава  ще приложим изводите  от
изследването към специфичната тема за живота на църквата. (Бележка на автора: Черновата на тази глава беше написана, преди да
бях прочел C. J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative (Downers Grove, IL: InterVarsity Press Academic, 2006). С тази книга той продължава

да се утвърждава като един от водещите съвременни изследователи на библейското мисионерство.)
Напоследък голяма част от разговорите за промяната на църквата за мисията неизбежно и правилно е

свързана с практическите въпроси за църковния живот: за преструктуриране на работата на свещениците и
на миряните, за начините на работа с цел по-добро подпомагане на мисията, към която сме призовани. Аз
няма да се занимавам с последиците от това. Вместо това искам да подкрепя тази нужна и съществена
задача, като изложа това, което изглежда, че ще бъдат библейските и духовни приоритети на църква, която е
преместила фокуса си върху мисия, формираща надежда. Ако го няма това виждане, винаги ще присъства
опасността  от  чистия  прагматизъм.  А с  прагматизма  често  пъти  върви  опортюнизма  –  напредването  в
изпълнението на програмите да бъде извършвано не чрез придържане към изпълнението на заповяданата
цел на мисията, а към използването на един или друг от старите образци на църковния живот, за които сега
се губи мотивацията за тяхната употреба. Моята задача в тази глава и в последната е по-скоро да посоча
някои фундаменти: първо в Библията, а после и в някои важни области на християнското живеене.

ЕВАНГЕЛИЯТА И ДЕЛАТА НА АПОСТОЛИТЕ
Първото и може би най-очевидно значение на възкресението на Исус, което изплува много енергично

от  всичките  четири  евангелия  е,  че  Бог  е  потвърдил  правотата  на  Исус,  който  е  обявил  идването  на
царството и е умрял като представител на Израел. Това може да звучи очевидно, но съдейки от реакциите,
които често съм получавал, когато казвам това нещо, аз мисля, че то не е достатъчно признато. В краткото и
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може би съкратено описание на Марк няма никакво разбиране за „Исус е възкресен, следователно наистина
има живот след смъртта“;  вместо това там се казва: “Исус е възкресен,  затова е по-добре да отидете в
Галилея  и  да  го  видите  там“  (виж  Марк  16:6-7).  За  всеки,  който  е  прочел  цялото  евангелие,  силното
заключение е: „Исус е възкресен, както той ви каза, че ще се случи; иначе казано, всичко, което той каза за
идването на царството чрез неговата собствена работа, чрез неговата смърт и възкресение, се оказа вярно.“
Възкресението завършва поставянето на началото на Божието царство. Според виждането на Марк, то е
най-малкото част от това, което Исус е подразбирал, когато казал, че някои от хората, стоящи с него, никога
няма да вкусят смърт, преди да „видят Божието царство, дошло със сила“ (Марк 9:1). Това ни насочва към
по-подробно  изследване  в  другите  евангелия.  Възкресението  не  е някаква  изолирана  странност,  която
доказва колко мощен и даже, колко очевидно своеволен може да бъде Бог, когато пожелае.  Нито пък то е
начин, който показва,  че  наистина има небе,  което ни очаква след смъртта.  Възкресението е решаващо
събитие, което демонстрира,    че началото на Божието царство наистина е било започнато на земята,  
както то е на небето.

Когато се  обърнем към евангелието на Матей,  ние установяваме,  че тук той отива  по-далече  – и
наистина е  твърде  възможно и в  оригиналният текст  на  Марк да  е  имало нещо нещо подобно.  Когато
учениците  отиват  в  Галилея  и  виждат  там  Исус,  те  му се  покланят  (въпреки,  че  някои,  интересно,  се
съмняват);  това е  кулминацията на христологията,  която е била изграждана в цялото евангелие.  Исус е
потвърден като Емануил, като човекът, който е „Бог с нас.“ Но няма и никакво схващане, че това, което се е
случило на Исус е нещо прекрасно или че целта на всичко това е, за да може той да каже: „Следователно,
ако продължавате на имате същото поведение, вие ще бъдете способни да се присъедините към мен на
небето някой ден.“  Обратното е вярно. Точно както Исус е учил последователите си да се молят Божието
царство да дойде на земята, както е на небето, по същия начин сега той твърди, че цялата власт на небето и
на земята е била дадена на него и въз основата на това, той заповядва на учениците да отидат и да правят
това  да  се  случи  –  иначе  казано,  да  работят  като  представители  на  тази  власт .  Това,  което  остава
подразбиращо се в евангелието на Марк, поне такова, каквото го имаме,  е направено категорично ясно в
Матей:  възкресението    не означава бягство   от  света;  то означава    мисия към света  ,  основаваща се  на  
господството на Исус над света.

Ние  вече  започнахме  да  разбираме  как  работи  вододелът.  Ако  възкресението  е  събитие,  което
наистина се е случило (в някакъв смисъл) във времето и пространството, както и в материалната реалност
на тялото на Исус, то оказва влияние върху други събития, които трябва да се случат. Но ако това е само
така наречено духовно събитие, в което  или участва Исус, който сега е жив в някакво небесна област, или
просто в това събитие участва ново усещане за вяра и надежда в нашите умове и сърца,  единствените
събития, които ще се случат, са различни форми на лична духовност.

Следователно,  Матей ни дава  ясно представа  за  това,  какво  означава  възкресението:  сега  Исус  е
коронован като Господ на небето и земята. Неговото царство е регистрирано. И това царство трябва да бъде
задействано  от  неговите  последователи,  призовани  от  всички  народи  за  покорна  преданост  към  него,
маркирана чрез кръщение. Последните стихове на евангелието обобщават важните теми на евангелието:
Емануил, Бог с нас, сега е Исус с нас до края на старото време, времето, когато новата ера, началото на
която беше поставено във възкресението, завърши своята трансформираща работа в света

Това ни отвежда при евангелието на Лука и по-специално – при чудната история на двамата ученици
на пътя за Емаус. Има много неща, които могат да бъдат казани за Лука 24, но в този момент аз просто
привличам вниманието към отговора, който тази глава дава на въпроса: „Следователно, какъв е смисълът на
това, че Исус е бил възкресен с тяло от смъртта?“  (Бележка на автора: For other reflections on Luke 24, see, for example, my The Challenge of

Jesus  (Downers  Grove,  IL:  InterVarsity  Press,  2000),  chap.  7.)  Най-големият и най-важен въпрос е, че с възкресението на Исус
цялата история на Бога и Израел, и на Бога и света, трябва да бъде разказвана по нов начин. 

Това  отново  е  водораздел.  Без  възкресението  има  един  начин  за  разказване  на  историята;  с
възкресението има изцяло друг начин. Без възкресението историята е незавършена и потенциално трагична
драма, в която Израел може да се държи за надежда, но с нарастващо усещане, че описанието на историята
излиза  извън  контрол.  Без  възкресението  даже  историята  на  Исус  е  трагедия,  със  сигурност  според
разбиранията  на  1-я  век,  както  двамата  ученици  на  пътя  за  Емаус  са  знаели  това  много  добре.  Но  с
възкресението има нов начин за  разказване  на  цялата  история.  Възкресението не  е  просто изненадващ
щастлив край за една личност;  то е повратна точка за ц  я  лата епоха  .  То е точката, в която всички стари
обещания най-накрая са се оказали верни: обещанията за непоклатимото царство на Давид; обещанието за
завръщането на Израел от най-великия изход за всички тях; а зад това отново, доста ясно в Матей, Лука и
Йоан, обещанието, че всички народи сега ще бъдат благословени чрез потомството на Авраам. Лука казва,
че ако Исус не беше възкресен, всичко, което имате са надежди, които са пораснали и още веднъж са били
разбити. Без никакво съмнение, учениците щели да продължат да се надяват, защото те били вярващи юдеи,
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но ако Исус не е възкресен, не се се случило нищо, което да покаже, че техните надежди може в края на
краищата да бъдат осъществени. Но ако Исус е бил възкресен, тогава Стария Завет трябва да бъде четен по
следния  начин:  като  история  на  страдание  и  оправдание,  на  изгнание  и  възстановяване,  разказ,  който
достига  кулминационната  си  точка  не  в  превръщането  на  Израел  в  най-важен народ,  който  побеждава
останалата  част  от  света  в  неговата  собствена  игра,  но  в  страданието  и  оправданието,  в  изхода  и
възстановяването, на Месията – не само са самия него, а з  а  щото той носи спасителните обещания на Бога  .
Ако пратеникът, който носи жизнено важни новини падне в река и бъде спасен, той е спасен не само заради
себе си, но и заради съдбата на онези, които очакват с отчаяна надежда неговото даващо живот съобщение.
Лука казва, че ако Исус е възкресен, той наистина е бил и е Месията; а ако той е Месията, той е Божият
пратеник,  обещания  от Бога  приносител,  който носи обещанията,  дадени на Авраам,  Моисей,  Давид и
пророците – обещания не само за Израел, но също и за целия свят.

Поради  това  и  произтичащо  от  това,  Стария  Завет  трябва  да  бъде  разглеждан  като  част  от
Християнското Свето писание. Аз уважавам хората, които наричат Стария Завет с името Юдейско Писание,
за  да  признаят,  че  те  продължават  да  са  Писания  на  живеещо  с  вяра  общество,  което  е  различно  от
християнството. Но Лука настоява, че понеже Исус наистина е бил възкресен от смъртта, древните писания
на Израел трябва да бъдат четени  като история,  която достига кулминацията си в Исус и тогава те ще
произведат своя правилен плод не само за Израел, но и за последователите на Исус, а чрез тях – в целия
свят.  Поради това,  когато Исус се  появява пред учениците си в горната стая в  Лука 24:36-49,  неговото
отваряне на техните умове за да разберат писанията (ст.44-46) са последвани от новата заповед: „че трябва
да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от
Йерусалим“ (ст.47).  Това не е нищо друго, освен юдейската надежда. Тя е вплетена в Писанията още от
самото начало и в нея се казва, че когато най-накрая Бог направи за Израел това, което ще направи, тогава
народите на света ще дойдат,  за да имат дял в благословението.  Наистина,  това е едно от централните
ключове за отключването на теологията на Новия Завет.

Разбира се, ако Исус не е възкресен от смъртта, ние можем да приеме, че има два вида религии или
вяра: християнска вяра, която вярва, че е получила достъп до Бога чрез Исус и юдейска вяра, която вярва, че
е получила достъп до Бога отделно от Исус (и може би все още очаква да дойде друг Месия).  Но и двете
тези вери щяха да са много по-различни от истинското християнство и истинския юдеизъм. Ако, водени от
желание  да  бъдете  справедлив  към  юдеизма,  вие  превърнете  както  християнството,  така  и  юдеизма  в
примери  за  религия,  в  начин  на  подреждане  на  вашата  собствена  духовност,  вие  може  да  сте  повече
политически  неутрален,  но  ще  извършите  извращение и  на  двете  действителни  духовни  семейства  на
вярата. Но ако Исус е възкресен от смъртта, тогава Писанията са достигнали своята цел в него и сега е
време за  мигът,  който псалмистите и пророците  са  копнеели да видят  -  когато народите на  земята  ще
донесат своите скъпоценности с вярност и подчинение на помазаният от Бога цар, Месията  на Израел. 

Следващият въпрос: „Как християнството продължава да се свързва с юдеизма, който не признава
Исус като Месия?“, разбира се е важен. Той е задаван в Новия Завет, поне от Павел. Ние не можем да
позволим на присъщата ни чувствителност по тази тема да ни попречи да говорим за възкресението на Исус
и да приемем последствието,  което идва  в  резултат  от  това.  За  Лука,  смисълът на възкресението е,  че
дългата история на Израел,  най-важният разказ в Библията, е достигнал своята цел и кулминация и сега
трябва да роди, както винаги е било очаквано, мисия за целия свят, в която народите са призовани да се
откажат  от  тяхното идолопоклонство  и  да  намерят  прошка за  греховете.  И Лука  загатва,  че  трябва  да
направят това, защото в Исус ние виждаме истинския Бог в човешка форма, реалността, в която всички
идоли са пародии и истинската прошка на греховете чрез кръста, реалността, в сравнение с която всички
жертвоприношения,  са символи и сенки. Иначе казано, за Лука възкресението не е нито някакво странно
чудо, което съживява Исус, но няма никакъв друг смисъл, нито е знак, че всички ние ще отидем на небето,
когато умрем, а то е изпълнение на древните библейски обещания и и поставя началото на Божията мисия
за целия свят.

Всички тези три теми достигат до тяхното най-пълно изложение в евангелието на Йоан, където те са
изложени в последователност на сцените, които са както вълнуващи, така и майсторки описани.  (Бележка на
автора: For more detail here, see my Challenge of Jesus, chap. 8;RSG, chap. 17; and, in a different genre, Easter Oratorio, music by Paul Spicer, words by Tom Wright, recorded by

the Birmingham Bach Choir and available from Farringdon Records: see www.easteroratorio.com.) Йоан 20 и 21 ни представят двете важни теми:
новия ден и новата заповед.

Йоан 20 подчертава два пъти (в ст.1 и 19),  че Великден е първия ден на новата седмица.  Йоан е
подредил евангелието си така, че последователността на пътепоказатели стигат до кулминацията на кръста
при  шестия  ден  на  седмицата  и  неговото  поставяне  в  гроба  на  седмия  ден,  изпълняваща  ролята  на
седмицата на старото творение;  а новия Великден играе ролята на началото на новото творение. Светът,
чрез който са били направени всички неща е бил направен сега светът, чрез който всички неща ще бъдат
направени отново. Без изобщо да е странно или изолирано свръхестествено събитие, което се е случило
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като знак за това, което Бог би могъл да направи, ако пожелае, но обикновено не пожелава, възкресението
на Исус трябва да бъде считано,  че е  началото на новия свят,  на първия ден от новата седмица,  което
разкрива прототипа на това, което Бог ще постигне в останалия свят. Мария предположила, че възкресеният
Исус е градинарят; всъщност, основателно е да бъде направена тази грешка, защото подобно на Адам,  на
Исус е възложено да подреди Божият нов свят. Той е дошъл да изскубе тръните и плевелите, и да посади
вместо тях мирта и кипариси, както е обещал и Исая в великолепната си картина на новото творение, което
ще се появи като резултат от Божието Слово, идващо като дъжд или сняг на света. (Бележка на автора: Ис. 55:11–13.).

Тази картина почти няма нищо общо с представата, че възкресението ни показва, че  ние „отиваме на
небето, когато умрем“, а има много общи неща с новата заповед към учениците, те да бъдат за света това,
което е бил Исус за Израел: „Както Отец изпрати Мен, така Аз изпращам вас.“ (Бележка на автора: Йоан 20:21.)  И
както е и в Лука, тази заповед е придружена от необходимото снаряжение: за да бъдат представители на
Исус  в  света,  последователите  му  се  нуждаят  и  им  е  бил  даден  неговият  собствен  Дух.  Великден  и
Петдесятница  са  взаимносвързани.  Великден  упълномощава  последователите  да  изпълнят  една  задача;
Петдесятница им дава нужното снаряжение, за да изпълнят задачата.

По-точно, както започнахме да разбираме в предишната глава, Исус призовава последователите си
към нов вид познание. (Бележка на автора: For an interesting statement of a similar set of questions, see J. L. Martyn, “Epistemology at the Turn of the Ages,” in
Christian History and Interpretation: Studies Presented to John Knox, ed. W.R. Farmer, C. F. D. Moule, and R. R. Niebuhr (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), 269–

87.) На друго място съм писал за това, което наричам епистемология на любовта. Ние традиционно мислим,
че знаем за обективността и субективността и се стараем да бъда обективни, като се откъсваме от нашата
субективност.  Това  не  може  да  бъде  направено и  едно  от  постиженията  на  постмодерността  е  да
демонстрираме  това.  Това,  което  сме  призовавани  на  правим и  това  заради  което  сме  екипирани   във
възкресението, е знание, в което ние сме включени като субекти, но като самопожертв  у  вателни субекти  , а не
като субекти, които се стрем  я  т към собствена изгода  : иначе казано, вид знание, което е форма на любовта.
Историята  на  Тома  демонстрира  тази  трансформация  на  знанието.  Той  иска  знание,  което  може  да
контролира, той търси обективно доказателство и всичко, което върви с него. Но когато Исус се изправя
пред него и му предлага доказателството, което е поискал да види, неговите твърди съмнения се превръщат
във вяра и изповед: „Господ мой и Бог мой!“ (Бележка на автора: Йоан 20:28.)

После историята на Петър в Йоан 21 отваря различно ниво: най-важният въпрос, повтарян като ехо
през вековете в ушите на всички, които са се борели и са пропадали в своето ученичество е: „Обичаш ли
ме?“

Това ни връща обратно при Людвиг Витгенщайн, с когото се срещнахме в началото на тази книга и
при неговото прочуто изказване, че „любовта е тази, която вярва във възкресението.“ Най-прочутата книга
на Витгенщайн, „Трактат по логика и философия“ е била публикувана през 1921  (Коментар: Витгенщайн,1889-
1951.  Написана е  пред  1918,  докато  е  бил  войник  през  Първата  световна  война и  е  единствената  му  книга,  която  е  била
публикувана докато е бил жив. Д.Пр.) и е останала като един от най-оригиналните и провокативни текстове във
философията  не  само  в  съвременността,  но  според  някои  хора  –  и  през  всички  векове.  Витгенщайн
подрежда бележките си със строго и логично номериране: 1, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.2, 1.21, после 2 и т.н.
Всъщност № 1 се разполага само на половин страница, а № 2 – на цели пет страници, № 3 – на девет
страници и т.н. Книгата има общо шест части и завършва една под-част с № 6.54. После, многозначително,
част № 7 се състои само от едно изречение: „Това, за което не можем да говорим, трябва да го отминем в
тишина.“ (Бележка на автора: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Routledge & Kegan Paul, 1974), 74.)

Разбира  се,  Витгенщайн  е  бил  евреин  и  е  бил  човек  с  изключителна  култура  и  високо  морално
съзнание. Притежавал е съвършен музикален усет, съвършено око на архитект и силно изразена духовност.
Не мога да твърдя, че разбирам всичките 6 части на Трактата, но знам какво е направил Витгенщайн в това
последно  изречение.  Мисля  си,  че  той  преднамерено  и  съзнателно  е    подражавал  на    модела  в  Бит.1  :
знанието, подобно на творението, в началото е малко, но е бременно и се усъвършенства в сложността,
докато стигне до пълната си висота на шестия ден, в денят, в който били създадени хората по Божия образ.
После,  на  седмия  ден,  тишина:  почивка,  бременна  пауза  –  иначе  казано,  „сабат,“  събота.  Витгенщайн
загатва, че  някои неща отиват отвъд говоренето и философията и за тях човек може и трябва да остане
мълчалив. Това, което искам да предположа, с огромно безразсъдство, е че във възкресението на човека е
дадено началото на ново познание, на нова епистемология, на нов вид говорене, на Слово, родено отново
след смъртта на цялото човешко знание и говорене, на цялата човешка надежда и любов, след безмълвната
почивка на седмия ден в „съботата“ в  гроба.  Не знам дали някой християнски философ е замислял за
напише след-Витгенщайнов „Трактат за възкресенска философия,“ започвайки с № 8; но предполагам, че да
се опитаме да направим такова нещо би означавало да се отнесем сериозно, в рамката на самата наука на
знанието, към това, което казва Йоан в глави 20 и 21.

Връщайки се обратно към текста, от който направихме това отклонение, ние намираме в Йоан 21
(една от най-вълнуващите и трудни за разбиране глави в цялата Библия) една многопластово изложение на
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новата заповед, която вече е била обявена  в 20:19-23. Учениците отишли да ловят риба, но не хванали
нищо. После Исус им помага да направят огромен улов, но продължава да възлага на Петър да бъде пастир,
а не рибар. Тук има много неща, които се случват тук, но центърът е призива към нов начин на живот, на
нова прошка, на нова плодородност, на нов вид вървене след Исус, който ще бъде по-обширен и по-опасен,
отколкото е бил преди. Всичко това се намира на   м  илиони мили от казаното в химните  ,  които говорят, че
възкресението на Исус е увереност за нас, че ще имаме безопасна и щастлива почивка на небето. Вярно е
обратното.  Възкресението  на  Исус  ни  призовава  към  извършване  на  опасни и  трудни задачи на
земята. 

В тази история ловенето на рибата изглежда символизира това, което учениците, както и другите хора
по света ще вършат по всякакъв начин, а пасторското задължение изглежда е символ на новите задачи вътре
в новото творение. За да превърна това в метафора, на мен ви се струва, че е добре значителна част от
работата на църквата сега да бъде фокусирана в „ловенето на риба“ и в оказването на помощ на другите
също да „ловят риба,“ вместо да се фокусира върху пасторската работа. Да, има задачи, които трябва да
бъдат изпълнявани, за подпомагаме на сегашния свят да бъде по-добър. Исус ще ни помогне да направим
това.  Ние трябва да работим в партньорство с по-широкия свят.  Но ако само се опитваме да правим с
другите хора това, което правим и сега,  ние ще няма да изпълним наистина    важната   задача  . Както е и с
видението на Исая в Храма, както е и с много други сцени както в Библията, така и в съвременността,
трасформацията на Петър от рибар в пастир се осъществява чрез неговото осъзнаване на собствения му
грях и в неговото получаване на прошка, когато Исус с трикратното си повторение на въпроса се връща при
трикратното отричане на Петър и след това предлага прошката си точно във формата на променен живот, за
който е дадена нова заповед. Он  ези, които не искат да отговорят на този въпрос, който изследва човека до  
дъното на сърцето му и да му отговорят, може да останат доволни, като помагат на света в неговото   лов  ене  
на риба. А тези, които установят, че възкресеният Исус ще се вкорени в техният бунт, отричане и грях, и им
предлага любов и прошка, може да установят, че самите те са пратени да бъдат пастири, а не рибари. Нека
тези, които имат уши, да слушат.

Всичко това става видно по една дузина начини в Деяния. Когато предстояло Исус да бъде взет от тях
за последен път, учениците все още продължавали да си представят, че те на първо място са центърът на
цялата негова мисия. „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?“ (Бележка на автора: Acts 1:6. On Acts, see

my Acts  for Everyone (Louisville,  KY: WJKP,  2008). Когато този стих бива четен, често пъти хората считат, че отговорът на
Исус означава: „Не, вие сте хванали тоягата от погрешния край“; иначе казано, „Вие сте изостанали и все
още мислите за царство, за Израел и всичко това; вместо това, вие имате да вършите друга работа.“ Но аз
предполагам, че ако разберем смисълът на царството и на Израел и какво казва отговорът на Исус за това,
тогава можем да видим, че неговият отговор всъщност е: „Да! - но то няма да изглежда така, както вие си го
представяте; то ще изглежда много по-различно.“

Учениците са предполагали, че възстановяването на царството на Израел ще означава някакъв вид
национално превъзходство, може би военно поражение на враговете на Израел. Но Исус е мислел само за
изпълнението на  много закъснелият Божий план за Израел и за царството. Сега Исус бил възкресен от
смъртта  като Мисията на Израел, а Мисията на Израел, както са подчертавали псалмистите и пророците, е
истинския Господ на света. „Той ще владее от море до море и от Ефрат до краищата на света“ (Бележка на

автора:  Ps.  72:8;  cf.  the  visions  of  worldwide  Davidic  kingship  in,  for  example,  Isa.  9,  11,  42,  etc.) Разбира се, това истинското послание на
историята на възнесението, което последвало веднага след това: както всеки римлянин знаел, онзи, който се
възнася на небето бива коронован като небесен Император.

А  как  този  император  ще  управлява  своята  световна  империя?  Неговите  куриери  и  пратеници
трябвало да отиват до всички територии, на които той вече е коронован като Господ и да занасят добрата
новина за неговото възнесение и за неговото мъдро и справедливо управление. Той казва: „Вие ще бъдете
свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята .“ (Деян.1:8) И
това е  точно моделът,  който срещаме навсякъде в Деяния на апостолите.  Апостолите не предлагали на
хората нова религиозна опитност, въпреки, че и това щяло да се случи. Те не им казвали, че сега те могат да
отидат на небето, когато умрат, въпреки че те щели да отидат, ако вярват и ще чакат там, докато дойде
самото възкресение. Нито пък те им казвали, че Бог е извършил едно необикновено чудо, което показва
колко могъщ е той, въпреки че той е могъщ. Учениците трябвало да отидат и да кажат на света, че Исус,
Месията на юдеите, е истинският Господ на света и да ги призоват към покорно вярване. И те правели точно
това.

Забележете как формата на книгата Деяния изработва това от гледната точка не толкова на това, което
ние наричаме религия, а на онова, което наричаме политика. В първата половина на Деяния, до гл.12 се
разказва, как Исус е бил обявен, че е възкресеният Месия, Христос, Царят на юдеите и то под носа на
юдейските власти и по-специално – на семейството на Ирод. Най-накрая Ирод Агрипа, който заповядал да
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бъде убит Яков и се опитал да убие и Петър, изпил една доза мегаломания и помислил, че е станал бог, като
гръцки принц или римски император, и умрял веднага. (Тази случка е била описана и от Йосиф Флавий и е
ясно  доказана  в  историческата  наука)  (Бележка  на  автора:  Josephus,  Antiquities  19.434–50.)  После,  във  втората  част  на
книгата, Павел винаги пътува, противопоставяйки се на империята на Цезар с новината за новия Господ и
накрая се озовава в Рим, под носа на Цезаря и там проповядва Божието царство, открито и безпрепятствено
(виж Деян.28:31). Не би могло да има по-ясно изложение за намерението: земните царства сега са изискани
като царство на Бога на Израел и на неговия Месия, Христос.

А основата на това обявление е възкресението на Исус: не неговите притчи, не неговите изцеления,
даже не неговата жертвоприносителна смърт, колкото и важна да е всичко това както тогава, така и сега.
Възкресението  на  Исус  означава,  че  сега  той  е  седи  на  престола  като  Господ.  (Между  другото  ние
забелязахме, че въпреки че тази последователност на мисленето създава съвършено, макар и изненадващо
усещане  в  света  на  юдеизма  през  1-я  век,  обратния  начин  на  мислене  изобщо не  работи.  Някои  хора
предполагаха, че църквата първо е започнала да вярва, че Исус е бил поставен на трона като Господ и после
се отказала да вярва, че той е бил възкресен от смъртта. Това твърдение не би имало никакъв смисъл в този
свят.) Целият смисъл на възкресението се състои в това, че  положението  както в Израел, така и в света,
започва да се подобрява, след един продължителен труден период и на хората трябва да бъде казано за това.
С една поразителна фраза Лука казва, че садукеите били възмутени, защото апостолите „проповядваха в
Исус възкресението на мъртвите“ (Деян.4:2). В много от съвременните преводи казаното в тази фраза  е
смекчено и обезсилено, примерно по следния начин: „обявяваха възкресението на мъртвите поради Исус,“
внушавайки, че апостолите са казвали, че поради възкресението на Исус, другите хора сега могат да бъдат
възкресени да живеят. Те биха могли да казват и това, но не това е същността на това, за което говори Лука.
Смисълът  е,  че  апостолите  са  обявявали,  че  във  Великден  „възкресението  от  смъртта“  всъщност  е
започнало. Великден  е  бил  началото  на  Божия  нов  свят,  началото  на  дългоочакваната  нова  епоха,
възкресението на мъртвите.

После, по драматичен начин Павел застава в Ареопага в Атина, където, в една пиеса на Есхил 6 века
преди това, Аполон заявил, че „когато човек ум  ре   и неговата кръв се пролее на земята,   няма възкресение  .“
И на  същото това място,  според Деян.17,  Павел  заявил,  че сега  всички размишленията и  загадките на
езическата теология и философия могат да бъдат поставени на друга основа, защото единственият истински
Бог е разкрил себе си и своя план за целия свят, чрез назначаването на един човек, който ще бъде съдия на
целия свят и е удостоверил това чрез възкресението на този човек от смъртта. (Бележка на автора: Acts 17:31. See Aeschylus,

Eumenides 647f. (discussed in RSG, 32). Възкресението прави следното: то поставя началото на новия свят, в който, поради
спасението и справедливите присъди на Исус, юдейският Месия, всичко останало ще бъде виждано в нова
светлина.

Естествено и основателно, всичко това отправя огромни въпроси за нас. Те са написани кратко и ясно
в едно писмо, което получих преди 1-2 години, след като протестирах за начинът, по който представата за
Божието  царство  беше грижливо  и  преднамерено  направена  като недостъпно  –  и  аз  искам  да  кажа  –
буквално недостъпно – от телевизионната серия на ББС, наречена „Божият син.“ Авторът на писмото беше
улучил право в целта. Той беше написал: „Тъй като е ясно, че след   като са минали    2000 години и няма  
никаква следа от ново царство, може би е по-  добре   за Исус престане с това  .“ Добре, зависи какво искате да
кажете.  В този разговор хората  имат склонността  да говорят за  кръстоносните походи и  за  испанската
инквизиция, и да внушават, че всичко, което християнска църква някога е вършила, може да бъде обобщено
чрез тези две чудовищни уродливости. Разбира се, това е нелепо, но църквата от много дълго време е била в
отбранителна  позиция  и  ние  сме  забравили  как  да  даваме  правилният  отговор.  Но  можем  просто  да
забележим два  поразителни  урока  от  последните  25  години  от  световната  история.  Приемаше  се  като
даденост, която не се нуждае от доказване, че комунизмът в Източна Европа рано или късно ще се разпадне
под тежестта на собствената си тегло, но е много показателно, че това нещо, което постави железният лост
под комунизма, за да бъде съборен, беше безстрашното свидетелство на полският Папа и на хората, които се
окуражиха  от  неговата  вяра  и  надежда.  Приемаше  се  и  като  даденост,  че  апартейда,  расовата
дискриминация,  не би могла да трае вечно,  но е много показателно,  че в центъра на това движение за
неговото мирно премахване,  вместо с кръвопролитие,  което всички коментатори очакваха и на което се
надяваха много от живеещите в условията на апартейда,  беше един чернокож африкански архиепископ
(Коментар:  Дезмънт Туту. Д.Пр.), който ежедневно прекарваше първите 3 часа от деня си в искрена и гореща
молитва.  Кой би си помислил сега,  30 години по-късно,  че ние ще видим,  че работи една Комисия на
истината и примирението, за да донесе изцеление на тази измъчена Южноафриканска държава?

Сега, разбира се, все още има много болезнени теми в света, много от които, като положението в
Северна Ирландия, донесе срам за църквата. Разбира се, всеки има правото да направи друго обяснение на
тези или други събития  и  да  пренебрегне  доказателството,  което твърди,  че  Исус  е  Господ.  В края на
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краищата неговата позиция на Господ винаги е демонстрирана чрез вярата и е била видима чрез нея. Даже
редките поразителни чудеса, които апостолите извършвали, не са убеждавали всеки човек по тяхното време,
че Исус е Господ. Това не е начин на измъкване. Разликата между царствата по света и Божието царство е
точно в това, че Божието царство идва чрез смъртта и възкресението на неговия Син, а не чрез неприкрита
демонстрация на груба сила или богатство. Но аз се радвам, че не се налага само да говорим за Св. Францис
или Майка Тереза, или даже за Уилям Уилбърфорс, а можем да говорим напълно правдоподобно и в нашето
сегашно време за силата на царството на възкресения Исус да побеждава гордите и потиснически режими,
да дава надежда на смирените и бедните и да прави това със забележителна въздържаност, с достойнство,
справедливост и мир. И, в по-малък мащаб, има разбира се стотици и хиляди неща, които ежедневно са
извършвани от църквата, в името и със силата на възкресения Исус. Аз имах привилегията да бъда в един
неделен ден през 2001 в  катедралата Southwark и да видя с  очите си как Нелсън Мандела откри нов
комплекс от сгради, който разшири многократно възможността на катедралата да работи с бездомните и с
младите  хора,  в  който  имаше  и  една  зала,  наречена  на  името  на  архиепископ   Дезмънт Туту:  един
поразителен символ, в сърцето на Южен Лондон, където живеят хора от много националности и раси, за
силата на възкресението в общество, което често пъти е било неспокойно и разделено.

Евангелията  и  Деяния на апостолите подреждат сцената.  Но нашият главен говорител за  ранната
църква е Св. Павел и сега, когато започваме да разглеждаме неговите писма, ние ще видим, че той просто не
само е съгласен с авторите на евангелията относно основното значение на възкресението;  той превръща
това в освежителен призив към сегашното живеене в настоящето.

ПАВЕЛ
Ние вече изследвахме силната надежда на Павел за възкресението на тялото. Видяхме и че той може

да говори вълнуващо за междинното състояние между смъртта и възкресението: видяхме от думите му, че
желанието му е „да си отида и да бъда с Христос, което е много по-добре“ (Фил. 1:23 – мой превод). Ясно
е, че тази вяра се основава не само на вярванията от неговото юдейско възпитание, колкото и важни да са
били те, но и се основава върху вярата във възкресението на самия Исус.

Но, подобно на авторите на евангелията, Павел не счита, че възкресението просто означава, че ние
получаваме уверението, че ще бъдем с Христос след като умрем и за финално възкресение след това. За
него смисълът на Възкресението по никакъв начин не е ограничен само до надеждата отвъд гроба. Подобно
на  авторите  на  евангелията,  Павел  счита,  че  възкресението  на  Исус  е  началото  на  нов  свят,  на  ново
творение, в което Исус вече управлява и царува като Господ. Никой не може да обвини Павел, че не е бил
наясно  за  парадокса,  свързан  с  правенето  на  такива  твърдения.  Някои  от  неговите  най-поразителни
твърдения по тази тема са били написани от затвора. И в този контекст, Павел е  този, който подчертава най-
поразително,  какво означава възкресението не просто конкретно за за света, колкото и важно да е това за
общия контекст, но и за обикновения живот на всеки християнин, независимо дали е дете, мъж или жена.

Започваме с великото твърдение на Павел за новия свят в 1Кор.15:12-28. Той се бори да вкара това
твърдение в главите на бившите коринтянски езичници, много от които демонстрирали, че не могат напълно
да разберат смисъла на евангелието относно това, което е казано за възкресението на Исус. Най-важното се
съдържа в ст. 17: ако Месията не е възкресен, тогава вашата вяра е напразна и безплодна и „вие сте още в
греховете  си.“  Иначе  казано,  с  възкресението  на  Исус  е    изгрял  новият  свят  ,  в  който  прошката  на
греховете не е само лично изживяване;  възкресението е факт, който се отнася за космоса. Грехът е
основната причина за смъртта; ако смъртта е победена, това трябва да означава, че грехът е бил премахнат.
Но ако Месията не е бил възкресен, ние все още сме в свят, в който грехът е върховния цар и е непобеден,
така че фундамента на християнската ни вяра, че Бог е премахнал греховете ни в Христос е илюзорен и е
напълно откъснат от реалността.

След това Павел описва новия свят в един поразителен откъс в ст.20-28.  Стилът на писане тук е
типично  труден  за  разбиране,  но  централните  твърдения  са  силни  и  ясни.  Юдейското  очакване  за
възкресението – възкресението на всички Божии хора в края на времето – е било разделено на две части:
първо предварително вкусване, после ще дойде останалото. Месията е бил възкресен като начало на общото
възкресение; тези, които Му принадлежат, ще бъдат възкресени при неговото финално появяване (ст.23).
Тогава и само тогава, ще бъде завършено осъществяването на победата, която той е спечелил на Голгота и
на Великден. Това е времето, когато всички врагове, включително и самата смърт, ще бъдат поставени под
краката му,  в изпълнение на обещанието в Писанията (ст.24-26).  Но обърнете внимание на ст.25а:  „Той
трябва да царува докато...“; иначе казано, той вече царува, въпреки че ние все още не можем да видим
пълния резултат от това царуване. (Бележка на автора: Евр. 2:8., и Пс. 8.) А ако запитаме как изобщо е възможно да бъде
доказана правотата на такова възмутително твърдение – че Исус вече е цар на света, въпреки че Цезар все
още съществува и смъртта продължава да вилнее – тогава може да има само един отговор: възкресението.

По такъв начин Павел стои твърдо на същата позиция, както и авторите на евангелията. За Павел
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основният смисъл на  възкресението на  Исус е,  че Божият нов свят е  бил роден чрез това събитие,
отдавна обещаният нов свят, в който завета ще бъде обновен, греховете ще бъдат простени и с който самата
смърт ще бъде премахната. Възкресението нито е изолирано явление,  нито е нетипично божествено чудо,
нито  само е обещание за вечен живот отвъд гроба.  По-точно, то е решаващ старт на управлението на
Юдейския Месия над целия свят, в който греховете вече са опростени и обещанието на окончателният нов
свят на справедливостта и на нетленния живот, е гарантиран  о  .

Тогава,  какво  ще  означава  това  за  нас?  Ние  можем  да  бъдем  подготвен  да  се  съгласим,  че
възкресението на Исус е отворило нова епоха в историята на света. Но даже това се нуждае от известна
работа.  Както видяхме преди малко,  анти-християнското говорене в западния свят през последните 200
години правеше всичко възможно да отрече това нещо. Повечето от нас реагират като „кучето на Павлов,“
т.е. с придобит рефлекс на твърдението, което прави Новия Завет за сегашното царство. Ние инстинктивно
искаме да говорим за двусмислията в договореностите за основите на християнската вяра, постигнати под
натиска на император Константин на Никейския събор пред 325 година, за мълчаливото одобрение от много
църкви на зверствата  през  20-я  век и за  много други между тези  две  дати.  Но ние  не  би трябвало да
позволяваме  на  правилното  разкаяние  за  миналата греховност  да  се  превърне  във  фалшива скромност
относно необикновените постижения на църквата както в миналото, така и сега. Хората като Уилбърфорс и
Туту са реални и те са важни, както и милиони други, които са по-малко известни, но по същия начин са
знаци за странното царуване на Исус над света. Ние сме призовани да живеем вътре в света, където тези
неща са възможни и да бъдем представители на такива неща, доколкото те се намират в обсега на нашия
призив. Но за Павел възкресението не се отнася само за голямо мащабната или обществена работа. То е   за  
личният и  интимният живот на възкресение,    към който всеки от нас  е  призован  .  Иначе  казано – за
кръщението и светостта.  Това е мястото,  в  което неговата стимулираща заповед става  притеснителна и
неприятна за нас: време е да се събудим.

Първият важен откъс в това отношение е направен в Рим.6. Тази глава следва директно след едно от
великолепните общи описания на всички Божии спасителни процеси. В края на Рим. 5 той пише:  както
грехът царуваше в смъртта, така милостта ще царува чрез праведността във вечен живот чрез Исус
Христос, нашия Господ“(ст.21 – мой превод). Има нов Божий свят и въпросът е, къде ние принадлежим в
него? Ние срещаме този  въпрос в Рим.6:1 „Какво ще кажем? Ще продължим ли в греха, за да може да
изобилства милостта?“ (мой превод). Дали ние сме само зрители в Божията велика драма, които седят
край страничната черта на игрището, непроменени от великата картина? Ако Бог се наслаждава да донася
милост на грешниците, както винаги правилно подчертават християнските евангелисти, ще продължаваме
ли да бъдем грешници, за да получаваме повече милост? Отговорът на Павел е ясен: със сигурност, не! Ние
сме  обвързани  в  нашето  кръщение  да  бъдем  възкресени  хора.   Ст.2-4  описват  основния  принцип:  в
кръщението ние умираме с Месията и биваме възкресени с него за нов живот. После, в типичен негов стил,
по-нататък в ст.5-7 Павел обяснява какво има предвид. Ние бяхме насадени със Христос в неговата смърт,
следствие на което нашата стара самоличност, нашето старо аз, беше разпънато на кръст заедно с него. А
ако това наистина е така, това означава, че грехът вече няма никаква власт над вас, няма никакви официални
права над вас. Вместо това (ст.8-10), ако Христос е бил възкресен от смъртта и ако вие сте в Христос – чрез
кръщение като член на неговите хора – тогава това означава, че и вие също, в него, сте били възкресени от
смъртта. Много хора са предполагали, че Павел е искал да каже, че това е само едно бъдещо усещане, но
смисълът на казаното в ст.11 е, че това също е и сегашно изживяване: вие трябва да прибавите това към
общата сума, когато правите сметката си, „смятайте себе си“  (Бележка на автора:Това би могло да звучи, все едно, че то е само
едно мнение, което все още може да е фалшиво, но от друга страна Павел подчертава, че то неизбежно е истина за хората, които са в Христос. Това трябва да бъде

„пресметнато,“ защото то не е очевидна истина, но щом бъде пресметната общата сума, тя ще докаже, че казаното от Павел е истина.) мъртъв за греха
и жив за Бога в Христос, Исус. Това е основата, върху която Павел може да продължи в следващия пасаж за
да инструктира слушателите си да не позволяват на греха да царува в сегашните им тела.

Ние можем да обобщим това по следния начин. Революционният нов свят,който започна ВЪВ (а не
„с“) възкресението на Исус – светът, в който Исус царува като Господ, който е спечелил победата над
греха и смъртта – има своите предни фронтови постове в тези хора, които в кръщението са участвали в
неговата  смърт  и  в  неговото  възкресение.  Междинното  състояние  между  възкресението  на  Исус  и
обновлението на целия свят,  е обновлението на хората – на вас и на мен! -  в нашия собствен живот на
подчинение тук и сега.

Преди да коментираме по-нататък това, ние забелязваме, че същото нещо е подчертано и в Кол.2 и 3.
Започваме с 2:12: „в кръщението“ – което съответства на разпъването на кръст на Исус (т.е. това е белегът
за влизането в заветните хора на Бога) – „вие бяхте погребани с Христос; и бяхте също възкресени с него
чрез вярата в силата на Бога, който го възкреси от смъртта“ (мой превод). Павел счита, че кръщението е
свързано с вярата в силата на Бога да възкресява, защото основното изповядане при кръщението е: „Исус е
Господ,“ и вярата, която се основава на това изповядане е посланието на евангелието, че Бог е възкресил
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Исус от смъртта. (Бележка на автора: виж Рим. 10:9–10.). После той продължава да описва последиците от това, че сме
умрели с Христос: юдейските закони и правила вече нямат никаква влас над вас (Кол.2:16-23).

Но в началото на Кол.3 той се фокусира върху това, какво всъщност означава да участваме тук и сега
във възкресението на Христос. Павел подчертава, че ако вие сте възкресен в Христос – иначе казано, ако
вие чрез кръщение и вяра сте възкресена личност, живееща в новия свят, който е започнал на Великден, ако
сте стимулиран от силата, която е възкресила Исус от смъртта – тогава вие имате отговорност да участвате в
сегашния възкресен живот на Исус. „Ако тогава, вие сте възкресени с Христос, търсете това, което е горе;
настроите мислите си към нещата, които са горе, а не за нещата, които са на земята.“ Няма никаква полза
просто да казваме: „Аз б  я  х кръстен; следователно Бог е щастлив с мен  ,  такъв, какъвто съм.“ Логиката на
Павел е следната:  „Вие бяхте кръстен; следователно Бог ви призовава да умрете за греха и да живеете
възкресения живот.“

На това място се изправяме един проблем, с който е най-добре да се справим директно и веднага. Той
има две проявления: единият е на улично ниво, а другият е по-прикрит. За да ги разгледаме, ще трябва да се
замислим малко по-задълбочено за  смисъла  на  думата  „небе“  и  на  идеи като  „нещата,  които са  горе.“
Проблемът на уличното ниво е старото съгласие, изразено във фразата, характеризираща някой човек: „той е
толкова  фокусиран в небето,  че  ние  нямаме н  и  каква  земна  полза  от  него  .“  Аз казвам,  че  това  е  старо
съгласие; не съм го чувал наскоро, може би защото сега много християни имат обратната склонност и често
са толкова фокусирани в земните неща, толкова са концентрирани в практическите детайли, в болтовете и
гайките, че човек се чуди дали небето има някаква полза от тях. Но не това е важното. Съгласието работи
само ако се предполага, че небето и земята са толкова отдалечени едно от друго, че нямат нищо никаква
връзка помежду си. Но в Библията небето и земята са направени взаимно едно за друго. Те са два близнаци,
две взаимносвързани сфери на една обща, създадена от Бога реалност. Ние истински разбираме земята,
само ако сме също толкова запознати с небето. А значението на възкресението на Исус и на промененото
тяло, което той притежава сега е, че той е еднакво   у   дома си както на  небето, така и на земята  , и може да
преминава удобно между тях, плъзвайки се през тънката завеса, която ни отделя от заслепяващата ни Божия
реалност. Това, както видяхме в гл. 7, е част от сърцевината на смисъла на възнесението.

Второто, по-прикрито проявление на проблема е един вид израсла версия на уличното ниво и то е
следното: „Това говорене за възкресението в настоящето не означава ли, че ние принизяваме възкресението
до  някакво  духовно  преживяване?  Това  не  е  ли  вяра  в  някаква  гностическа  система,  която  принизява
физическото тяло, включително и тялото на възкресения Исус?“ Не. Страхувам се, че умовете ни така са
настроени от гръцката философия, независимо от това, дали сме чели нещо за нея или не, че ние мислим, че
по дефиниция небето е нематериално, а земята по дефиниция е недуховна и нямаща нищо общо с небето.
Но това  е  изцяло неприемливо.  Част  от  важното постижение на превъплъщението,  което после е  било
празнувано във възкресението и във възнесението е,  че небето и земята сега са съединени заедно с една
неразкъсваема връзка и че ние по право сме граждани и на двете места едновременно. Ние можем, ако
изберем, да скрием размерите на небето и да живеем като хора,  които вярват,  че земята е плоска,  като
материалисти. Ако направим това, ние ще вярвам в система, която ще се влошава, ще изсъхне и ще умре,
защото земята получава живота си от небето. (Бележка на автора: Кол. 3:5–9.).

Но  ако  фокусираме  вниманието  си  в  небесното  измерение,  от  това  ще  последват  всякакъв  вид
положителни и практични резултати. В Кол.11 Павел вижда единството на църквата, което преминава през
културните  и  етническите  граници,  като  един  от  първите  резултати.  В  следващия  откъс  той  изброява
всякакъв вид други неща, които трябва да се появят в живота на всеки, които наистина настройва своя ум да
мисли за света, който сега е основен дом на Исус, за света, който е замислен да излекува и да възстанови
нашия  сегашен  свят.  Във  всеки  случай  това,  за  което  говори  той  е  действителна  сегашна  физическа
реалност  ,   която сега е вплетена с живота на небето  . Част от привикването да живеем в света след Великден
– част от привикването да позволяваме на Великден да променя живота ви, отношенията ви, мисленето ви и
поведението ви – е привикването към космологията, която сега е показана в истинския й образ. Повтарям,
небето и земята са направени едно за друго и в някои места те са взаимно свързани и си взаимодействат .
Исус  е  връхната  такава  точка.  Като  християни  ние  сме  замислени  да  бъдем  такива  точки,
произхождащи от него.  Духът,  тайнствата и Библията са  ни дадени,  с  цел този двоен живот на Исус,
едновременно небесен и земен, да стане и наш живот, още сега, в настоящето.

Всичко това ни отвежда до нашия последен откъс, написан от Павел. Ефесяни е съпътстващо писмо
на  Колосяни  и  тук  намираме  стимулиращата  инструкция,  взета  вероятно  от  някое  ранно  християнско
стихотворение или химн: „Събуди се, спящи, възкръсни от смъртта и Христос ще ти даде светлина!“
(Еф.5:14 – мой превод) Иначе казано, време е да се събудим!  Да живеете на нивото на ненебесния свят
около вас е все едно, че спите; още по-лошо, все едно че вашето спане е метафора – че вие всъщност сте
умрели. Лъжата, кражбата, сексуалната неморалност, лошият характер и т.н. (Павел е направил списък на
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тях в един смайващо кратък откъс) (Бележка на автора: Еф. 4:21–5:20.) са форми на смъртта, както на човека, който ги
върши, така и на всички хора, които са в досег с техните действия. Това са форми на мъртвешки сън. Павел
казва: време е да с събудите. Съживете се за реалния свят, за света в който Исус е Господ, за света, в който
ви отвежда вашето кръщение, за света, на който вие твърдите че принадлежите, когато казвате в кредото, че
Исус е Господ и че Бог го е възкресил от смъртта. Всички ние от време на време имаме нужда от някой
(приятел, духовен съветник, странник, проповед, стих от Библията или просто вътрешен подтик на Духа)
който казва: „Време е да се събудиш! Достатъчно си спал! Слънцето е изгряло и навън денят е чудесен!
Събуди се и промени живота си!“

Следователно, посланието на Великден не е, че веднъж Бог е направил вълнуващо чудо, но после е
решил да не прави други такива чудеса, нито че има блажен живот след смъртта към който да се стремим.
Посланието на Великден е, че Божият нов свят е бил разкрит в Исус Христос и сега вие сте поканени да
принадлежите на него. И точно защото възкресението е телесно, въпреки и с променено тяло, силата на
Великден да променя и да изцелява сегашния свят трябва да бъде задействана както на макро-ниво, чрез
приложение  на  евангелието  към  големите  проблеми  на  смета  (а  ако  съветският  комунизъм  и  расовото
разделение не попадат в тази група, аз не знам какво друго попада), както и в интимните детайли на нашия
ежедневен живот. Християнската святост се състои не в опити, колкото и упорити да са те, да бъдем добри
хора, а в научаването да живеем в новия свят, създаден от Великден, в новия свят, в който ние публично
влязохме чрез нашето кръщение. Има много други неща на света, за които ние не можем да направим нищо,
освен да се молим. Но има едно нещо на света, една част от физическата реалност,  за която можем да
направим нещо и това е създанието, което всеки от нас нарича „себе си.“  Личната святост и световната
святост взаимно си принадлежат. Тези, които са будни за едното може да установят, че са призовани да се
събудят и за другото. И това ни отвежда точно в следващата и последна глава.

Глава  15

Променяне на църквата за мисията (2) -   Да живеем в бъдещето

ВЪВЕДЕНИЕ – ДА ПРАЗНУВАМЕ ВЕЛИКДЕН
Как можем да се научим да живеем като напълно будни хора, като хора на Великден? Имам да направя

няколко стимулиращи предложения за това. Започнах да вярвам, че много църкви година след година просто
изхвърлят  Великден  като  боклук;  искам да  помоля  да  помислим отново как  правим това,  с  цел  да  си
помогнем взаимно, като църква и като отделни хора, за да живеем съобразно това, което изповядваме. По-
точно,  тук  говоря,  имайки  предвид  църквата,  която  познавам  най-добре.  Мисля,  че  църквите,  които
празнуват Великден по други начини ще бъдат способни да направят подходящите настройки и да вземат
нужните мерки, за да ги приложат с техните собствени ситуации.

Като начало, замислете се за самият Великден. Това е огромна крачка напред, тъй като сега много
църкви практикуват Великденски нощни бдения, както православната църква винаги е правила, но в много
случаи те са твърде скучни. Великден е празник на необузданата възхита от Божията творческа сила – може
би това не е много характерно за англичаните, но поне можем да викаме „Алилуя,“ вместо да казваме това
тихо и кротко, почти шепнешком; трябва да запалим всички свещи в сградата, а не само няколко; трябва да
дадем на всеки мъж, жена, дете, котка, куче и мишка да държат по една горяща свещ; трябва да имаме
истински голям огън, като огънят, който палим на двора или на полето за изгаряне на отпадъците; и трябва
да пръскаме наоколо вода, както правим, когато подновяваме клетвите си при кръщението.

Всяко отстъпление от това е стъпка към неосезаемо, безплътно или трудно разбираемо Великденско
преживяване, а смисълът на Великден е, че той не е нито безплътен, нито трудно разбираем. Това е празник
на излизането на реалният Исус от реалния гроб и задействането на началото на реалното Божие ново
творение.

Но  моят  най-голям  проблем  започва  в  понеделник  след  Великден.  Аз  считам,  че  е  абсурдно  и
неоправдано, че ние трябва да прекараме 40 дни и да спазваме Великденски пости, размишлявайки какво
означава това, да проповядваме за отричането от себе си, да бъдем поне малко тъжни и после да доведем
всичко  това  до  един  връх  със  Страстната  седмица,  която  на  свой  ред  стига  кулминация  във  Велики
четвъртък и Разпети петък...и после, след една доста странна Свята събота,  ние имам само един ден за
празнуване.

Добре. Неделните дни след Великден все още се намират в сезона на Великден. По време на тях ние
все още четем Великденски текстове и пеем Великденски химни. Но самата седмица след Великден не
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трябва да е време, през което всички свещеници въздъхват с облекчение и си почиват. Това трябва да е 8-
дневен празник, с шампанско,  сервирано след сутрешната молитва или даже преди нея, с много викове
„Алилуя,“  с  още  химни  и  вълнуващи песни.  Учудващо ли  е,  че  на  хората  им е  трудно  да  вярват  във
възкресението на Исус, ако ние не хвърляме шапките си във въздуха?  Учудващо ли е, че на хората им е
трудно да изживяват възкресението, ако ние  не сме жизнерадостни в нашите литургии?  Учудващо ли е, че
светът  не  обръща  голямо  внимание,  ако  Великден  е  празнуван  просто  като  еднодневно  щастливо
завършване, прикрепено към 40-те дни на пост и меланхолия? Отдавна сме закъснели с критичния оглед на
начина, по който спазваме Великден в църквата, у дома и в личния си живот, в цялата система. И ако това
означава за преосмислим някои обичани много навици, добре, не е ли време да се събудим? Събуждането
винаги  идва  като  изненада.  И  докато  говорим  за  това,  може  би  е  добре  да  напишем  някои  по-добри
Великденски химни и да  се  погрижим да изберем много от добрите химни,  които вече  са  написани и
празнуват същността на Великден, а не се отнасят към него просто като наш входен билет за блажения
живот в бъдещето.

Интересно е, че повечето от добрите Великденски химни се оказва, че са написани още от времето на
ранната църква, а повечето от лошите химни са написани през 19-я век. Ние трябва да направим стъпки за
празнуване  на  Великден по нови и  творчески начини:  в  изкуството и  литературата,  в  детските  игри и
поезията, в музиката и танците, в празниците и камбаните, в специални концерти, с всичко, което се сетите.
Това е нашият най-велик празник. Ако премахнете Рождество Христово, от библейска гледна точка вие
ще изгубите две глави от евангелията на Матей и Лука, нищо повече. Ако премахнете Великден, вие няма да
имате Новия Завет; няма да имате християнство; както казва Павел, вие все още ще бъдете в греховете си.
Не  би  трябвало  да  позволяваме  на  светския  свят  с  неговите  разписания,  навици  и  псевдо  религиозни
събития, и с неговите сладки Великденски зайчета, да ни отклонява от правия път. Това е нашият най-велик
ден. Ние трябва да го празнуваме по специален начин!

По-конкретно, ако Великденските пости са време, през което ние се отказваме от правенето на много
неща, то Великден трябва да е времето, през което ние трябва да правим нови неща. Шампанско за закуска
– добре, разбира се.  Християнската святост никога не е било считано, че трябва да бъде просто негативна.
Разбра се, от време на време вие трябва да „изскубвате плевелите“ от градината; понякога пълзящия по
земята  бръшлян  ще  изисква  сериозно  копаене,  за  да  го  премахнете.  За  вас  това  е  смисълът  на
Великденските пости. Но вие не искате просто да превърнете градината в оголена земя, където не расте
нищо. Великден е времето да посеете нови семена и да направите няколко нови присадки. Ако Голгота
означава  убиването на  тези  неща в  живота  ви,  които трябва  да  бъдат  премахнати и ако вие  искате  да
процъфтявате  като  християнин  и  като  истински  човек,  тогава  Великден  трябва  да  означава  насаждане,
поливане и упражняване на нещата в живота ви (личен и обществен), който трябва да цъфти., да изпълва
градината с багри и аромат, и в подходящото време да ражда плод. Четиридесетте дни на Великденския
сезон, до възнесението, трябва да бъдат времето през което да уравновесяваме Великденските пости чрез
започването на нещо ново,  на изпълнението на някаква нова задача или начинание,  на нещо полезно и
плодотворно, предназначено за изгода на другите. Може да сте способен да правите това само за 6 седмици,
така  както  бихте  могли  да  живеете  без  да  пиете  бира  или  да  пушите  само  през  6-те  седмици  на
Великденските пости. Но ако наистина започнете да правите това, то може да ви даде да помиришете нови
възможности, нови надежди и нови начинания, за които преди никога не сте мечтали. Това може да донесе
нещо от Великден във вашия вътрешен живот. Това може да ви помогне да се събудите по изцяло нов начин.
И това е смисълът на празнуването на Великден.

ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И МАТЕРИЯ: ТВОРЕНИЕТО Е СПАСЕНО
На  това  място  трябва  да  видим един  сериозен  сегашен  проблем.  Много  от  местата  в  Западните

църкви, където възниква нов живот с идването на млади хора в църквата и всякакъв вид нова енергия,
музика и инициативи, са също и места, където хората преднамерено изоставят повечето от традиционните
практики на църквите от основното течение – църковни сгради, литургии, начини на молитви и даже, в
някои  места,  отслужване  на  Господната  трапеза  (или  извършвани  само  понякога  и  то  по  нерешителен
начин). Според мен, това произлиза от един вид късен протестантизъм в културата на Западната църква,
едно подразбиращо се вярване, че сградите, литургиите и т.н. в самата си природа са недуховни, че не са
вдъхновени от Бога и са окарикатурени и следователно, колкото по-малко ги използваме – толкова по-добре.
Много хора в по-новите църкви, които тръгнаха по този път и по-новите изразни средства от този вид вътре
в традиционните деноминации, наистина установиха,  че техните традиционни църкви наистина са били
лишени от живот. Такива хора, които откриват радостта на новия живот в Христос за себе си, с готовност
изоставяха всичко, което сега те считат, че е досадно, спокойно и даже недуховно. Всъщност, за много хора
свежите  изрази  на  вярата  означаваха:  няма  църковни  сгради,  няма   формални  църковни  служби,  със
сигурност – няма  литургии, няма  фиксирано време и дни на събиранията и няма тайнства (поне, няма
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формално отслужване на Господна трапеза; там ще има различни видове псевдо тайнства, но това е друга
история.) Може би някои читатели, стигнали най-после до главата за формирането на църквата за мисия
очакват, че аз ще се съглася с този непреклонен на популярно ниво протестантизъм (който е това, което е).

Ако наистина е такова очакването им, аз се страхувам, че ще ги разочаровам. Нека го кажа ясно. Аз
съм изцяло привърженик на смесената икономика в богослужението. Ние живеем в разностранно общество
както локално, така и глобално, и ще бъде глупаво да предполагаме, че която и да е страна или форма на
богослужението  ще  подхожда  на  всички  богомолци,  които  ние  се  надяваме,  може  да  поискат  да  се
присъединят към нас. Но логиката на новото творение ме насочва към това, което се надявам, че са полезни
размишления, чиято цел е не да обезкуражавам ентусиазма от новите очаквания на християнския живот, а
да напомня на хората, че не трябва да изхвърлят обеления банан заедно с кожата му. Както се казва в една от
най-великите притчи на Исус, винаги има опасност някое растение да израсне много буйно,  но да няма
дълбоки корени, така както има и растения, които имат много дълбоки корени, но позволяват други неща да
ги  задушават.  Иначе  казано,  няма  да  е  добре,  както  да  се  придържаме  робски  към  старите  форми на
църквата,  така също и робски да възприемаме  всяка традиции и настояване за  постоянно обновление.
Трябва да държим погледа си фокусират в надеждата, която е поставена пред нас и във възкресението на
Исус, което е нашата стартова платформа и трябва да променяме редът на богослуженията и на работата ни
в света по съответния начин. 

Тогава  нека да си  припомним коя е  стартовата  ни точка.  Сътвореният  ред,  който Бог започна  да
спасява във възкресението на Исус е свят, в който небето и земята са проектирани не да бъдат отделени, а
да се съберат. В това събиране заедно, това „твърде добро,“ което Бог е казал за цялото творение (Бит.1:31),
ще бъде подсилено, а не отменено. Новият Завет никога не си е представял, че когато дойдат новото небе и
новата земя, Бог всъщност ще каже: „Е добре, в края на краищата това първо творение не беше толкова
добро, нали? Не се ли радвате, че ние се отървахме от цялото това пространство, време и материя?“ По-
точно, ние трябва да очакваме свят, в който сегашното творение, което си представяме с всичките тези три
измерения,  е  подсилено  и  издигнато  в  Божийте  по-големи  намерения,  но  без  никакво  съмнение    не  е  
изоставено.

Какво се случва в живота на църквата, когато мислим че пространството, времето и материята са били
обновени, а не изоставени? 

Доскоро обновлението и потвърждаването на пространството със сигурност включваше, заедно  с
други неща, свежо разбиране на келтската традиция за „тънките места,“ за местата, където завесите между
небето и земята изглеждат почти прозрачни. Това всъщност е друга характерна черта на много по-широката
теология на място, което е било обект на сериозна заплаха на Запад от началото на Просветлението. (Бележка

на автора: See particularly John Inge, A Christian Theology of Place (London: Ashgate, 2003). Ние имаме спешна нужда повторно да схванем
тази теология преди (ще използвам една очевидна метафора), всички древни дървета да бъдат отсечени, за
да се отвори място за търговски център и паркинг, точно когато хората започват да разбират колко много
сянка  предлагат  тези  дървета  през  лятото,  колко  много  плодове  донасят  през  есента  и  колко  красиви
изглеждат през пролетта.  Исус наистина обявява,  че  Бог призовава хората навсякъде по света да му се
покланят с дух и истина,  но не ограничава това поклонение да бъде извършвано само на една или друга
свята  планина.  (Бележка  на  автора: Йоан 4:24.).  И  това  не  противоречи  на  правилната  теология  на  Божията
претенция,  че  целия  свят  му  принадлежи,  която  се  очаква  в  твърдението  за  мястото  за  поклонение  и
молитва. Църковните сгради и други места, където, според  фразата на Томас  Елиот „молитвите са били
валидни,“ не са някакви места, които са отдалечени от света, а са предмостие в света, начин на предявяване
на претенция за собственост на част от даденото от Бога пространство за негова прослава, докато дойде
денят, когато целия свят ще се вълнува от неговите думи.

Тогава също е дуалистично безумие просто да обявяваме без много шум (както много хора се опитват
да правят днес, уж в интерес на някаква мисия, а всъщност в интерес на дуализма - или на бързата печалба),
че старите църковни сгради и други като тях, са несъответства  щ  и на днешната и утрешната мисия на Бога  .
Разбра  се,  в  много случаи църковната  сграда  е  изпълнила  своето предназначение  и  сега  може да  бъде
разрушена или предоставена за алтернативна употреба. Но много хора днес преоткриват, че наистина има
такова нещо като места, които са осветени от продължителната им употреба за молитва и богослужение,
места в които, без да сме в състояние да обясним това, хора от всякакъв вид установяват, че молитвата е по-
естествена и че там Бог може да бъде опознат и усетен по-лесно. Ние трябва да размишляваме усилено и
дълго върху темата за мястото и пространството, да мислим в хармония с Божието обещание за обновяване
на цялото творение, преди да изоставим местоположението и територията на църквата. Да, териториалните
претенции могат да станат идолопоклоннически или оскърбителни – както, например, когато църква, която
отдавна е изоставила каквато и да е преструвка, че е част от православното християнство, се опитва да
използва неговите канонически сили, за да настоява за някакъв вид териториални права или когато малък
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брой хора се придържат към сграда поради сантиментални причини, дълго след като тя е престанала да
обслужва своето местно общество. Но отговорът на злоупотребата не е дуализъм,   а правилната употреба  .

Обновяването и възстановяването на времето се осъществява поне в три форми.
1. Това е било драматично символизирано през  6-я век, когато Дионисий  (Коментар:  470-544,  наричан

Дионисий Незначителният, монах от днешна Добруджа – намираща се Румъния и България,  член на гръцка общност,  която
живеел в град Томис, днешна Констанца. Д.Пр.) изобретил схема за отбелязване на времето за целия свят, начална
точка на която е била (предполагаемата) дата на раждането на Исус.  Фактът,  че тази схема все още се
използва почти навсякъде по света, въпреки неуспешните опити, като опита на Френската революция да я
измести, станаха известни преди няколко години по време на 2000-та година, но в голямата си част са били
отхвърляни. (Бележка на автора: See my book The Millennium Myth (Louisville, KY: WJKP, 1999).) Подобно на голяма църковна камбана,
която  бие  над  заспал  град,  всеки  път,  когато  някой  постави  дата  на  нещо,  датата   говори  за  
господството на Исус, независимо от това дали хората чуват звука на каманата, или не.

2. По-конкретно, времето на църквата, дългият разказ на църковната история и на традицията, която е
произлязла през това време, трябва да бъде възприемана сериозно във всяка основана на есхатологията и на
гледната  точка  за  мисията  на  църквата.  Още  веднъж  ще  кажа,  че  ние  трябва  да  се  пазим  от
идолопоклонството и от превръщането в „свети“ някои неща, които някога са били неутрални, а сега са
неуместни. Човек трябва да знае, че църквата е направила и казала както много тъжни и грешни неща, така
и  много  мъдри  и  добри  неща.  Но  историята  на  църквата  е  история  на  начините,  чрез  които  въпреки
глупостта,  неуспеха  и  очевидния  грях,  Божието  бъдеще  вече  е  нахлуло в  това  време,  което за  нашите
праотци е било настоящето време и те са ни оставили като наследство тази частица от миналото, която е
пълна не само грешни и формирани от културата стилове на живот, но и образци на ново тв  о  рение  , които
вече, от нашата собствена гледна точка, са вплетени в историята – така да се каже,  това са частици от
Божието бъдеще, които вече са частици от нашето минало.

Разбира  се,  от  най-голяма  важност  е  ние  да  различаваме кое нещо в  традицията  трябва  да  бъде
считано, че е пример за добро дело  и кое друго нещо трябва да бъде считано, че е пример за лошо нещо. Но
е грешка да изхвърляме изцяло традицията, само защото тя е традиция, която трябва да капитулира пред
постмодернизма и пред един вид ултра-протестантизъм, които отсичат дървото от корена, защото вярват, че
дърветата трябва да бъдат изцяло видими и очевидно плодоносни, и никаква част от тях не трябва да е
заровена в мръсната почва.

3. По-конкретно, евангелията (особено евангелието на Йоан) и практиката на ранната църква (както е
в писмата на Павел) отразяват най-ранното разбиране на църквата, че първият ден на седмицата  ,   денят на  
Великден, (Коментар: В продължение на много векове, неделният ден е бил първия ден от седмицата. След Просветлението и
поради нежеланието на атеистите да признаят, че има Бог, е била направена промяна и сега в повечето държави (с изключение
на САЩ и някои други) понеделник е първия ден от седмицата. Д.Пр.) се превърнал в   знак в сегашния свят и в неговата  
преходност,  че животът на идващата епоха вече е дошъл. Неделният ден,  спазван като възпоменание за
Великден още от денят на самото възкресение на Исус (ако се замислите, даже самият този факт е доста
забележителен феномен), не е просто наследство от викторианските ценности,  а е вечен знак,  радостно
подновяван седмица след седмица, че цялото време принадлежи на Бога и стои под обновеното господство
на Исус Христос. (Бележка на автора: Виж Йоан 20:1, 19; 1Кор. 16:2.).

Разбира се, преклонението пред Бога трябва да се извършва и през всичките 7 дни, а не в един от 7-те
дни. Много християни ще установят, поради всякакви причини, че в неделният ден е трудно да присъстват
на дълги църковни служби. Но ние трябва да си припомняме, че най-ранните християни са живеели в свят, в
който неделния ден е бил първия работен ден от седмицата, и е приличал много на нашите понеделници  и
че те са ценели неговия символизъм толкова високо, че са били готови да стават от сън още по-рано както за
да  празнуват  още  веднъж  Великден,  така  и  да  предвкусват  и  да  очакват   финалният  Осми  ден  на
Сътворението, началото на новата седмица, денят, в който Бог ще поднови всички неща.

Разбира  се,  най-спорна  в  триото  пространство-време-материя  е  разбира  се,  е  самата  материя,
материалът от който (както протестантската традиция винаги правилно е предупреждавала) се правят и
идолите. Но въпреки това отново, ако не искаме да станем жертва на Платонизма, като отречем добротата на
самото творение, най-важното е да разберем отново както телесното превъплъщение и възкресение на Исус,
така  и  обещанието,  че  самото  творение  ще  бъде  обновено,  освободено  от  смъртта  и  тлението  (и
следователно  вероятно,  както  се  твърди  в  забележителния  въображаем  свят  на  К.  С.  Луис  „Великият
развод,“ обновеното творение ще бъде по-твърдо и по-реално, отколкото сегашното). Точно в тази рамка на
мисленето  класическите  тайнства  на  християнството  –  кръщението  и  Господната  трапеза  -  стават
разбираеми.

Разбира се, тайнствата  могат да се изродят в чисто суеверие и идолопоклонство. Но ние никога не
трябва да забравяме какво се е случвало, когато израелтяните позволявали това да се случи с Ковчега на
завета, отнасяйки се към него като към някакъв магически талисман,  на който трябва да бъде обръщано
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внимание само когато ние се сражаваме зле в битката (виж 1Ц. 4-5). Ковчегът бил пленен и израелтяните
изгубили битката. Но когато филистимците поставили ковчега в храма на техния бог Дагон, статуята на
Дагон паднала с лице към земята пред ковчега.  Злоупотребата    с   тайнствата    не отменя тяхната правилна  
употреб  а  .

Поредица от християнски поколения се борели да намерят езика и да се отнасят справедливо към
реалността на това, което се случва в кръщението и при отслужването на Господната трапеза. Вероятно не е
изненадващо, че те в повечето случаи са се проваляли поради факта, че тайнствата са проектирани да бъдат
техния собствен език, напълно непреводим, въпреки че ние можем да опишем какво се случва, гледано от
различни гледни точки,  всяка от които е неподходяща. (Спомнете си какво каза балерината,  която беше
помолена да обясни смисъла на един танц. Тя отговори: „Ако това можеше да бъде обяснено с думи, тогава
нямаше да има нужда той да бъде изигрван.“) Но да бъдат отменени, да бъдат превърнати в нещо, което не е
важно  или  да  се  съмняваме  в  тайнствата  (и  в  привидно-тайнствени  ритуали  като  паленето  на  свещ,
покланяне, миене на крака, издигане на ръце във въздуха, да правим с ръце кръстни знаци и т.н.), мислейки
си че такива неща могат да бъдат суеверие или идолопоклонство, или че някои хора могат да предположат,
че правейки това, те превръщат Бога в техен длъжник, прилича на отхвърлянето на сексуалните отношения
между съпруга и съпругата въз основата, че същият този акт в други обстоятелства е неморален. (В това
отношение винаги се забавлявам, когато посещавам църкви, които грижливо са изоставили всички белези
на  професионалното  богослужение  от  миналата  епоха  –  църковен  хор,  облечен  в  мантии,  процесии,
прожектиране на текстове и клипове на екран и т.н. В това няма нищо лошо. Всичко може да бъде правено
за прослава на Бога. Но подразбирането, че по-старите стилове на богослужение са нещо по-малко духовно,
а съвременните стилове на богослужение с използването на електроника е по някакъв начин по-достойно, е
чист културен предразсъдък и си заслужава да бъде посрещнат със смях, винаги, когато се появи.)

Опитайте  се  да  гледате  на  това  по  следния  начин  (в  момента  съкращавам,  защото  по-дългото
изложение може да предизвика спорове): в Господната трапеза хлябът и виното идват  при нас като част
от Божието ново творение, творението, в чиято реалност Исус вече участва чрез възкресението . Те
говорят  мощно,  така  както  шифрованите  действия  могат  да  говорят  (независимо дали  е  ръкостискане,
целувка, скъсване на договор или каквото и да е друго), както за смъртта, която той е изстрадал, чрез която
идолопоклонството и греха са били победени, така и за неговото бъдещо идване, в което създанието ще бъде
обновено (1Кор.11:26). Ние се храним от тази реалност, въпреки че може да ни е трудно да си представим
какъв вид реалност е тя. Знаенето, че по такъв начин ние сме обновявани като хора на Исус, които живеят и
работят в напрежение между Великден и  финалното обновление, ни прави способни поне да се отпуснем и
да се наслаждаваме на всичко, което тайнствата имат да ни предложат.

Следователно,  ако  църквата  трябва  да  бъде  обновена  в  нейната  мисия  точно  в  и  за света  на
пространството, времето и материята, ние не можем да пренебрегнем или да считаме, че същия този свят не
е важен. Вярно е обратното - ние трябва да твърдим, че сегашния свят е важен за Божието царство, за
господството на Исус и за силата на Светия Дух, поради което тогава можем да отидем в света и да работим
за това царството, обявявайки това господство и последващата промяна чрез тази сила. Вие не учите хората
да пеят чрез старателно изхвърляне на всичките си музикално инструменти. Следователно, на структурно
ниво мисията на църквата трябва да включва признанието, че цялото наше сегашно пространство, време и
материя не е обект  на изхвърляне, а на спасяване.

Живеенето между момента на възкресението на Исус и моментът на финалното събиране заедно на
всички неща, които са на небето и на земята, означава да празнуваме Божието изцеление на неговия свят, а
не Божието изоставяне на този негов свят; Божието спасение на пространството като небе и земя, които още
веднъж се съберат; Божието спасение на времето, както годините, седмиците и дните говорят на езика на
обновлението;  и  Божието  спасение  на  самата  материя,  в  тайнствата,  които  на  свой  ред  сочат  към
обновяването на живота на хората, които са били измити в кръщението и са били хранени с Господната
трапеза. Въпреки тенденцията в някои части на появяващата се църква да омаловажава пространството,
времето и материята, аз оставам убеден, че пътят напред означава да преоткриваме истинската есхатология,
да преоткриваме истинска мисия, вкоренена в очакването на тази есхатология и да преоткриваме формите
на църквата, която изобразява това очакване.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ И МИСИЯ
Тогава как ще изглежда църквата, когато тя премине от обновяващо поклонение в обновена мисия?

Надявам се, че казах достатъчно, за да стане ясно, че мисията на църквата не е нищо повече или по-малко от
работа в света, в силата на Светия Дух, на телесното възкресение на Исус и вследствие на това – очакването
да дойде времето, когато Бог ще изпълни земята със своята слава, трансформирайки старото небе и старата
земя  в  ново  небе  и  нова  земя,  и  възкресявайки  децата  си  от  смъртта,  за  да  населят  и  да  управляват
освободения свят, който той е създал.
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Ако това е така, мисията трябва спешно да бъде възстановена от нейната продължителна шизофрения.
Както вече казах, разцеплението между спасяването на душите и вършенето на добро в света е продукт не
на Библията или на евангелието, а на пленяването и на двете в рамките на културата на Западния свят.
Връщаме  се  към  темите,  които  обсъждахме  2  глави  по-рано  (справедливост,  красота,  евангелизъм)  с
надеждата те да бъдат обновени точно заради обещанието,  че пространството,  времето и материята ще
бъдат обновени.  Светът на пространството,  времето и материята е свят,  в който живеят реалните хора,
където се случват реалните общности, където се вземат трудни решения, където училищата и болниците
свидетелстват  за  евангелието „сега,  вече,“  докато полицията  и затворите свидетелстват „все още – не.“
Светът  на  пространството,  времето  и  материята  е  мястото,  в  което  парламентите,  градските  съвети,
съседските групи за наблюдение и всичко друго между тях са подредени и работят в изгода на по-широкото
общество,  общество,  в  което анархията означава,  че тирани и насилници (икономически, социални или
физически) винаги ще печелят,  където слабите и уязвимите винаги ще имат нужда от защита и където
следователно гражданските и политическите структури   са част от Божият проект  .

А църквата, която е обновена чрез съобщението за възкресението на Исус, трябва да е църква, която
отива да работи точно в това пространство, време и материя, и да се отнася към него предварително, като
място  на  Божието царство,  на  господството  на  Исус  и  на  силата  на  Светия  Дух.   Градските  съвети и
парламентите  могат  и  често  пъти  наистина  действат  все  пак  мъдро  (това  са  случаите  „сега,  вече“  на
евангелието, които църквата трябва да търси  за да подпомага), защото на свой ред те могат да станат и
представители на тиранията и корупцията,  поради което те винаги се нуждаят от критичен контрол и от
изискване да дават отчет (заради случаите „все още – не,“ църквата трябва  да е активна и бдителна).

По този начин църквата, която се отнася сериозно към пространството, не като към някакво убежище
от света,  а  като предмостие в  света  и директно след богослужението в олтара ще отиде да обсъжда в
градския  съвет  –  да  обсъжда  въпросите  на  градското  планиране,  на  хармонизиращата  и  очовечаваща
красота в архитектурата, на зелените пространства и на схемите на контрола по пътищата и (което не е
маловажно  в  селските  райони,  които  винаги  са  в  недоимък)  в  работата  за  опазване  на  природата,  за
творчески и здравословни методи на земеделие и животновъдство и за правилно използване на природните
ресурси.  Ако е вярно,  че целият свят сега е свята Божия земя,  както твърдя аз,  ние трябва не да сме
спокойни,  когато тази земя е плячкосвана и обезобразявана.  Това не е някаква добавка към мисията на
църквата. Това е главна мисия.

Църквата,  която  възприема  сериозно  факта,  че  Исус  е  Господ  на  цялото  време,  няма  просто  да
празнува тихо всеки път, когато пишем датата на писмо или документ, няма просто да поставя неделния ден
някъде  встрани,  колкото се  може по-далече от хората  и обществото,  като празнуване на  Божието ново
творение (както и ще изважда на показ човешката глупост в 7-дневната работна седмица), няма просто да се
стреми да подреди собствения си живот в съответствие с подходящия ритъм на богослужението и работата.
Такава църква ще търси и да донася мъдрост и свеж очовечаващ ред в ритмите на работата на офисите и
магазините, в местните власти, в гражданските празници и във формирането на обществения живот.

Тези  неща  не  могат  да  бъдат  разглеждани  като  непроменима  даденост.  Огромните  промени  през
времето на собствения ми живот – от миналото, когато целия град празнуваше Разпети Петък и Великден до
днешната ситуация, когато тези велики дни се превръщат в още повече възможности за футболни мачове и
за  още  по-често  показване  по  телевизията  на  стари  филми  (с  много  честа  липса  на  всякакъв  знак  в
телевизионните  програми  за  нещо,  което  даже  смътно  да  е  свързано  с  Исус  и  с  евангелието!)  е  един
показател  за  това,  което  се  случва,  когато  едно  общество  изгуби  корените  си  и  бъде  понесено  от
съвременните социални течения. Обявяването отново, че времето е добър Божий дар (което е представа,
която се противопоставя на виждането, че времето е просто стока, която трябва да бъде изразходвана за
наша лична изгода, което често се превръща в  нови форми за поробване на други хора) не  е някаква
добавка към мисията на църквата. Това е важно нещо.

И разбира се,  църквата  трябва да приеме сериозно фактът,  че в и чрез Исус,  Създателят Бог е
сграбчил  светът  на  материята  още  веднъж  и  го  е  трансформирал  според  своята  собствена  личност  и
присъствие и един ден ще го изпълни със своето познание и слава така, както водите покриват морето;
църквата не само ще се стреми да празнува идването на Бога в Христос в и чрез елементите на тайнствата,
но и ще тръгне директно след кръщението и след участието в Господната Трапеза, за да превърне Божието
изцеляващо и трансформиращо присъствие  в реалност, във физическата материя на реалния живот. Едно от
нещата,  на  които  най-много  съм  се  наслаждавал  заради  това,  че  бях  епископ  е,  че  наблюдавах  как
обикновени християни (не че съществуват „обикновени“ християни, но вие знаете какво искам да кажа)
директно след поклонението пред Исус в църквата, излизаха навън, за да ръководят групи за гледане на деца
на самотни работещи майки; или да организират  взаимоспомагателни каси за оказване на помощ на които
се намират на дъното на финансовата стълба, за да намерят своя път към отговорна платежоспособност; или
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да организират акции за по-добри условия за живеене, против опасните пътища, за създаване на центрове за
лечение на наркомани, за мъдри закони отнасящи се до алкохола, за създаването на добра библиотека, за
спортни съоръжения и за хиляда други неща, в които Божието суверенно управление се разширява за да се
превърне в здрава действителна реалност. Още веднъж, всичко това не е добавка към мисията на църквата.
Това е важно нещо.

Трябва  да  е  ясно,  че  този  начин  да  подхождане  към  задачите  на  църквата  в  рамките  на
пространството,  времето  и  материята  попада  директно  в  категориите,  които  използвах  преди  –  на
справедливостта и красотата. Но този начин освен това води директно в евангелизацията. Когато църквата
бъде виждана, че веднага след поклонението пред Бога, когото виждаме в Исус, отива да прави различна,
полезна  и  много  нужна  промяна  в  реалния  свят;  когато  стане  ясно,  че  хората,  които  празнуват  на
трапезата  на  Исус  са  хората,  които  са  на  фронтовата  линия  на  работата  за  премахването  на  глада  и
недостига на храна; когато хората разберат, че тези, които се молят Светия Дух да работи в тя и чрез тях, са
хората, които изгледа имат необикновени източници на любов и търпение в грижата им за онези, чийто
живот е бил увреден, наранен и посрамен, тогава не само е естествено да говорим за самия Исус и да
окуражаваме  другите  да  му  се  поклонят  и  да  установят  какво  означава  да  принадлежиш  на  неговото
семейство, но е и естествено самите хора, колкото и нерелигиозни да считат, че са, да признаят, че нещо се
случва и че те искат да са част от това нещо. В хармония с това, което е използвал авторът на Деяния на
апостолите,    когато църквата излиза извън Божието царство  ,  Божието слово се разпространява мощно и  
върши своята работа.

Разбира се,  нито един отделен човек не може да се опита да направи повече от една частичка от
мисията.  Поради това тя е работа на цялата църква,  през цялото време. Някои ще установят,  че Бог ги
побутва да работят с деца със забавено развитие. Някои - да работят с местната власт. Други ще открият
тихото задоволство в проекти, свързани с изкуството или образованието.  Всички ние се нуждаем един от
друг, за да се подкрепяме и окуражаваме. Всички ние трябва да бъдем хранени от централния живот на
поклонение пред Бога в църквата и  самият този централен живот ще бъде подхранван и обновяван, когато
приятелите на Исус се връщат от своята мисия в света, за да се поклонят. (Бележка на автора: A spectacular and deeply moving

account of Christian life in these terms is offered by Samuel Wells, God’s Companions: Reimagining Christian Ethics (Malden, MA, and Oxford: Blackwell,2006).
Значителна част от тази дейност ще  се препокрие радостно и с готовност с работата, която се върши

и то, често пъти много добре от хора, които изповядват друга вяра или са атеисти. Това е нещо, което трябва
да очакваме и да приемаме радушно, ако наистина е вярно че, (противно на всички дуализми), единственият
истински Бог е създател на всичко, който не е оставил себе си без свидетел в света. Съветът на Павел към
филипяните – въпреки че той и те страдали заради вярата си и можели да бъдат изкушени да излязат от
света и да  се отдадат на някакъв дуалистичен сектантски начин на мислене – те били оптимисти.  Той
написал: „Тези са нещата, които трябва да  обмисляте: което е истина, което е свято, което е почтено,
което е чисто, което е честно, което има добра репутация, всичко което е добродетелно, всичко което е
похвално“ (Бележка на автора:  Фил 4:8. - мой превод). И обмисляйки тези неща, ние ще откриваме все повече и повече
неща за същият създател Бог, когото познаваме чрез Исус Христос и ще бъдем по-добре подготвени  да
работим резултатно не против света, а със зрънце от цялото доброжелателство, за всичко, което се стреми
да донесе и да подчертае живота.

Разбира  се,  същото  писмо  ни  моли  настойчиво  да  не  бъдем  наивни.  Има  изобилие  от  места  и
ситуации, където интереси за запазване на съществуващото положение, корумпирани политици и политики,
тирани, насилници и общества, които са се затворили в себе си расово или културно, които ще установят, че
свидетелстването на църквата по някои от описаните от мен начини е заплашващ и дразнещ. Това няма да е
никаква изненада за тези църкви, които самите се срещат в днешния Западен свят с политически коректната
забрана на християнските символи и празненства. Нито това ще е изненада за тези, които са е опитали да
провеждат акции за по-добри жилища, за по-добри условия за работещите в земеделието и във фабриките и
се  срещат  с  непреклонен  гняв  от  онези,  които  тихо,  но  безмилостно  експлоатират  другите  хора.  Но
забележете какво ще кажат такива хора (насилниците и експлоататорите) тогава.  Те ще казват отново и
отново на църквата да се върне при своята подходяща работа - да спасява души. Това коренно извращение
на християнската надежда е свързано точно   с пасивността  , която изоставя света такъв, какъвто той е и по  
този начин    позволява   злото да продължава да действа необуздано  . Това е мястото, където изненадата на
надеждата хваща хората без те да забележат и те реагират, казвайки ни на нас, християните  каква    те   си  
мислят, че трябва да бъде    нашата надежда   – надежда,  която ще прекъсне куража   и нуждата   да бъде
правен  какъвто  и  да  е  опит  нещата  да  бъдат  направени  по-добре  в  сегашния  свят  на  пространството,
времето и материята.

На това място църквата е длъжна да се научи на изкуството да работи съвместно с външни хора, без
това да води до компромис срещу вярата и да се противопоставя без да изпада в дуализъм. В широкия свят
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се случват добри неща и ние трябва да се присъединяваме в тяхното вършене, като същевременно винаги
оставаме нащрек за момента, когато ще бъдем помолени да направим нещо,  което е против зрънцето на
евангелието. В широкия свят се случват и порочни неща и ние трябва да им се противопоставяме, като
същевременно винаги сме нащрек за момента, когато можем да станем чисти дуалисти, оттегляйки се от
света,  (Коментар: Което не трябва да правим, често пъти прикривайки се чрез извинението, че не трябва да съдим. Д.Пр ),
който вече  е зареден с величието на Бога. И в най-добрите случаи всичко това е достатъчно трудно, още
повече сега, защото ние, жителите на Запада, просто не сме били учени на тези неща през последните два
века. Още веднъж, Уилям Уилбърфорс и други като него могат да ни научат на нещо. И внезапно всички
тези проницателни думи на Исус стават разбираеми. Време е да разберем какво ще означава, в реалния свят
на 21-я век, ние да бъдем мъдри като змиите   и да бъдем наивни като гълъбите  .

Аз доказах, че църквата, която е формирана от мисия, трябва да има мисия, която е формирана от
нейната  надежда;  тази  истинска  християнска  надежда,  която е  вкоренена във  възкресението на  Исус,  е
надеждата за Божието обновление на всички неща, за неговата победа над корупцията, тлението и смъртта,
на неговото изпълване на целия космос с неговата любов и милост, с неговата сила и слава. Аз доказах, че за
да бъде наистина резултатен в  този вид мисия,  човек трябва  да бъде истински и  радостно вкоренен в
божието обновено пространство, време и материя в живота на църквата. Няма никаква полза (още веднъж
ща използвам една метафора, която съм използвал повече от веднъж) да се опитвате да получите плод от
дърво, чийто корени периодично сте изскубвали от земята. Разбира се, аз не казвам: „Живейте добре като
традиционна църква и мисията сама ще се роди.“  Прекомерно традиционната църква се състои от твърде
много  традиция и  недостатъчно  църква.  Аз  казвам  следното:  обмисляйте  надеждата,  която  е  наша  в
евангелието; приемете, че обновлението на творението е както целта на всички неща в Христос, така и
постижението,  което вече  е  осъществено във  възкресението;  и идете  да  работите за  справедливостта,
красотата, евангелизма и за обновлението на пространството, времето и материята, като предвкусване на
финалната цел и на приложението на това, което Исус е постигнал в своята смърт и възкресение. Това е
пътят към истинската мисия на Бога и към формирането на църквата чрез и за тази мисия.

Разбира се,  всичко това означава,  че хората,  които работят  в и за тази мисия в по-широкия свят,
самите те трябва да живеят,  да бъдат за пример и да изживяват същото нещо в своят собствен живот. Няма
никакво извинение за лична набожност, която не участва в истинска мисия, така както няма извинение за
хората, които използват своята активност в социалната, културната или политическата сфера като параван,
който  им пречи  да  видят  същите  призиви в  собствения  им  живот –  призивът  на  Божието  царство,  на
господството на Исус и на упълномощаването,  давано от Духа.  Ако евангелието    не  ви променя  ,  как  
наистина  знаете,  че  то  ще  промени  каквото  и  да  е  друго  нещо?  От  гледната  точка  на  някой,  това
становище  може  да  изглежда  като  водещо  назад  до  някои  твърде  обичайни  теми.  Но  сега  искам  да
предположа, в последната част на тази последна глава, че основните отрасли на християнската духовност,
отраслите, чрез които църквата е отглеждана за изпълнението в пространството, времето и материята на
тази мисия на справедливостта, красотата и евангелизма, самите тези отрасли биват разбирани най-добре в
контекста на изненадащата надежда, надеждата, която е вкоренена във възкресението на Исус и която се
протяга, за да очаква Божието ново творение в цялата му пълнота. 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ДУХОВНОСТТА
Ограниченото място не ми позволява нещо повече от кратко скициране на шест централни страни на

християнската  духовност,  която  се  явява  в  нова  светлина,  когато  ги  виждаме  като  част  от  Божията
изненадваща надежда, като Великденски призив към нас да се събудим и да заживеем в неговия нов свят.

Ново раждане и кръщение
Един от най-впечатляващите методи на новото раждане се намира във великото начало на 1Петър. Бог

в неговата огромна милост ни е дал ново раждане за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от
смъртта (1Пет.1:3).  Възкресението на Исус е директно средство за донасяне на това ново раждане и за
неговите последиците. Всичко това се дължи на случилото се на Великден: нова реалност, която започва да
действа в света, нови вид живот, както вътрешен и нещо, което е важно –  отворен навън в святост и в
надежда за нашето собствено възкресение. Проповядването за това и изживяването на това ново раждане, е
било центъра за някои движения в християнството през годините, особено в евангелизма. Въпреки че често
е  осмивано  и  окарикатурявано  (човек  си  припомня  подигравателните  журналистически  подмятания  по
адрес на Президента Джими Картър, който „бил раждан твърде често“), новото раждане с основание запазва
централното си място в християнската вяра.

Но това,  което се оказа много по-трудно да бъде направено в тези движения,  които подчертаваха
новото раждане като жизнено важно духовно преживяване, е да представят ясно разбираема теология на
кръщението, която върви заедно с новото раждане, както това е направено в Новия Завет. Неспособността
на  евангеликализмът  (Коментар:  Движение  на  протестантски  църкви  и  на  християнски  групи,  които  вярват,  че
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преподаването  на  Библията  и  убеждаването  на  други  хора  да  се  присъединят  към  тях  е  извънредно  важно.  Д.Пр. )  да
предостави ясно разбираема теология на кръщението, остави вратата отворена за навлизането на различни
теологии на кръщението на Духа, които са характерни за Петдесятните църкви, но това е друга история.
Разбира се, кръщението е близко свързано с възкресението на Исус, по-точно  в два откъса: в Рим.6 и Кол. 2.

За да разберем смисъла на кръщението, тук и навсякъде, ние трябва да кажем нещо за теологията на
тайнствата. Аз стигнах до положението да вярвам, че тайнствата се разбират най-добре вътре в теологията
на сътворението и на новото сътворение, и на припокриването на небето и земята, която изследвах в тази
книга. Възкресението на Исус доведе до ново състояние на нещата в историята на космоса и реалността.
Божието бъдеще нахлу в настоящето и (както се случва понякога в сънищата, когато думите, които казваме
или  музиката,  която  слушаме,  се  случват  също  и  в  събитията,  в  които  участваме)  по  някакъв  начин
тайнствата  не  са  само  белези на  реалността  на  новото  творение,  но  и  всъщност  са част  от  него.
Следователно събитието на кръщението – действието, водата, потапянето в нея и излизането отново от нея,
новите дрехи – е не само пътепоказател към реалността на новото раждане, към членуването (тъй като
раждането дава право на членство) в новото семейство. Кръщението е входната врата към това членство.

Разбира се, както всички пастори от всички християнски деноминации знаят много добре, много хора,
които са били някога са били кръстени, сега изглежда, че не искат да имат нищо общо с новото семейство
или с новия живот, в който кръщението ги е въвело. Но това не е доказателство против много реалния език
на Павел за кръщението. (Нито пък това е доказателство против кръщаването на малки деца; проблемът на
хората, които са „отпаднали“ (Евр.6:6) е също толкова реален и за хората, които са кръстени, след като са
пораснали.) Всъщност, самият Павел изглежда е трябвало да се справя със същия проблем в 1Кор.10, където
някои хора,  които са били кръстени, са  отказвали да живеят по подходящият начин. Говорейки за  този
проблем, той не отрича валидността на тяхното влизане в семейството на хората на Бога, а го приема като
даденост.  Последицата е  сурово предупреждение:  Бог  ще съди хората,  които злоупотребяват с  неговата
милост и с тяхната привилегия на членове на неговото семейство.

Следователно, важното нещо е, че в простото, но мощно действие на потапянето на човек във водата в
името на истинския Бог има реално умиране на старото създание и реално възкресение в ново създание –
заедно с всичките опасни привилегии и отговорности,  които тогава придружават новия живот, който се
живее във все още не спасеният свят. Кръщението не е магия, не е някакъв вълшебен трик с вода. Но то не
е и просто едно видимо помощно средство. То е едно от нещата, заповядани от самият Исус, в което небето
и земята  се  съединяват  помежду си,  в  което ново творение,  възкресен живот,  се  появява  сред старото
творение.  Идеята  на  свързването  на  кръщението  с  Великден  винаги  е  била  и  все  още  е,  правилен
християнски инстинкт.  Така  както за много християни истината на Великден е нещо, което те съзират
понякога  случайно,  вместо  да  я  сграбчат  и  да  действат в  съответствие  с  нея,  така  и  за  много  хора,
кръщението остава в подсъзнанието, далече от погледа,  а то трябва да бъде основополагащо събитие за
цялостно сериозно християнско живеене и за цялостно умиране за греха и съживяване за живот с Христос.

Господната трапеза
От кръщението ние се придвижваме естествено към Господната трапеза. Ще скицирам три гледни

точки за Господната трапеза и ще покажа как теологията на новото творение, идваща предварително за да се
срещне с нас в настоящето,  ни прави способни да разберем по-ясно какво се случва. За много християни,
тайнствата са били твърде близо до представата за извършването на някаква състрадателна магия. Свята
личност, приличаща на жрец, мърмори магически думи и извършва магически действия; чуден вълшебен
трик е извършван, в който обикновена храна се превръща в истинско тяло и кръв на Исус Христос; още
веднъж злото е отблъснато, жертвоприношението е направено, Бог е усмирен, молитвите са изречени със
специална резултатност, властта и контролът в обществото са подкрепени, всички хора са щастливи. Това,
разбира  се  е  една  карикатура    на  онова,  в  което  са  вярвали  истинските  теолози  ,  но  такива  са  често
представите  на  обикновените  хора.  И  на  това  ниво,  църковните  тайнства  са  само  малко  по-добри  от
езическия ритуал.

Така е било, разбира се, до Реформацията, в която цялата система била променена. Един пример на
теологията на Реформацията, който бил въведен, за да се противопостави на всяко нещо, което прилича на
магия,  езичество или което е придружено от властта на проповедническата класа е,  че реформацията е
настоявала  за  отказ  от  всичко,  което  поучила  от  католическата  църква.  По  такъв  начин  радикалните
швейцарски реформатори считали, че Господната трапеза е само белег, просто напомняне за историческия
факт, че Христос е умрял заради нашите грехове. Те казвали: „Замислете се за този факт и ще получите
точно същата духовна изгода,  която бихте  получили от яденето на  хляба  –  всъщност,  много по-голяма
изгода, ако го ядете без такава представа.

По средата между привидно магическия ритуал от едната страна и само споменът от другата страна -
се  намира  една  гледна  точка,  основаваща  се  повече  на  историята,  която  ни  напомня  как  е  било
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проповядвано, че функционират юдейските свети храни (поне Пасхата, от която Господната трапеза черпи
своя произход). И до ден днешен, когато евреите празнуват Пасхата, те не считат, че вършат нещо различно
от онова, което е било извършено в оригиналното събитие. Те казват: „Това е нощта, в която Бог ни изведе
от Египет.“ Хората,  седящи около масата стават  не далечни наследници на пустинното поколение,  а са
същите хора. Времето и пространството влизат като телескоп едно в друго и стават едно цяло. В границите
на  света  на  тайнството,  миналото  и  настоящето  стават  едно.   Заедно  те  сочат  напред  към  „все  още“
бъдещото освобождение. 

Това, което се случва в участието в Господната трапеза е, че чрез смъртта и възкресението на Исус
Христос, това бъдещо измерение става ясно видимо. Ние разчупваме хляба, за да имаме дял в тялото на
Христос; правим това за негово възпоменание; за момент ставаме учениците, които са седели около масата
на Последната вечеря. Но въпреки това, ако спрем до тук, ние ще сме казали само половината от случилото
се.  За  да  направим някакъв  напредък  в  разбирането на  смисъла  на  Господната  трапеза,  ние  трябва  да
гледаме на нея   като на пристигане на Божието бъдеще в настоящето  ,  а не просто като продължение на
Божието  минало  (или  като  миналото  на  Исус)  в  нашето  настояще.  Ние  не  просто  си  припомняме
отдавнашната  смърт  на  Исус;  ние  празнуваме  присъствието  на  живия  Господ.  И  той  живее,  чрез
възкресението, точно както личност, която е преминала преди нас в новото творение, в промененият нов
свят, като личност, която самата е неговия прототип. Исус, който пожертва себе си заради нас като храна и
напитка, самият той е началото на Божия нов свят. Участвайки в Господната трапеза, ние сме като децата на
Израел в пустинята, вкусващи плод, откъснат от обещаната земя. (Коментар: Исус е маната, идваща от небето, с

която юдеите са се хранили в пустинята. Д.Пр.)  Това е бъдеще, идващо да се срещне с нас в настоящето.
Тази гледна точка е много по-полезен начин на мислене за присъствието на Христос в Господната

трапеза,  в  сравнение  с  опитите  да  предефинираме  старият  език  на  пресътворяването.  (Коментар:
Пресътворяването е католическо учение от 12 век, което обяснява как хлябът и виното  се превръщат в тялото и кръвта на
Христос. Д.Пр.) Проблемът със стария език не е, че той е давал неверен отговор, а че е правилният отговор на
погрешно зададен въпрос. Правилно е било да се подчертава действителното присъствие на Христос, но е
погрешно да се обяснява това присъствие в съответствие с разбирането на философите по онова време -
според  разбирането  на  привържениците  на  направеното  от  Аристотел  определение  за  разликата  между
същност и случайност, и на предполагаемата власт на свещеника да промени „същността“ (вътрешната,
невидима  реалност  на  обект,  като  парченцето  хляб)  и  същевременно  да  остави  „случайните“  неща
(външните видими характеристики на хляба – тегло, цвят и т.н) очевидно непроменени. Това е бил начин да
се казва онова, което е трябвало да бъде казано на език, който хората през Средновековието са можели да
разберат, но то е произвело всякакви видове погрешни разбирания и злоупотреби.

Много по-добър начин е предоставен от езика на Новия Завет за  новото творение.  Ще вземем за
пример Рим. 8 като добра начална точка: творението пъшка в родилни мъки, докато очаква спасението си.
Но една част от старото творение вече е била променена, била е вече освободена от робството на тлението, а
именно, тялото на Христос, тялото, което е умряло на кръста и сега е съживено в живот, който смъртта не
може да докосне. Исус е отишъл напред в Божието ново творение и когато ние гледаме назад към неговата
смърт чрез лещите, които самият той ни е предоставил – иначе казано, чрез храната, която той е споделил в
нощта,  когато е бил предаден – ние намираме,  че той идва да се срещне с нас в и чрез символите на
творението, хлябът и виното, които са станали част от историята на Христос, на самото събитие на новото
творение и са станали видими носители на Божия нов свят и на спасителните събития, които ни правят
способни да имаме дял в новото творение. 

Вътре в тази рамка, която е истинското Великденско разбиране на сегашното творение и на новото
творение, ние можем да разберем най-пълно смисъла на Господната трапеза като очакване на угощението,
когато  небето и  земята  бъдат  направени нови,  на  сватбената  вечеря  на  Агнето.  (Някои литургии са  се
опитвали да изразят това, но е тъжно, че те често пропадат обратно в говорене за небето, което очевидно е
далече от целта.)  Господната трапеза е нахлуване на Божието бъдеще, на Адвентното бъдеще в нашето
настояще време. Всяка Господна трапеза е малко Рождество Христово, както и малък Великден. 

Това не  е магия. Магьосникът се стреми да спечели чрез хитрост и лукавство и то, за да придобие
собствена власт или удоволствие от това, което Бог ни дава по милост, заради вярата и за да насърчава
светостта  и  любовта.  Възкресението  на  Исус  и  обещанието  за  свят,  който  е  направен  нов,  предоставя
онтологична,  епистемологична и над всичко това,  есхатологична рамка,  в която ние можем да разберем
отново смисълът на Господната трапеза. Нека да не ограбваме себе си от надеждата, която идва напред от
Божието бъдеще, за да ни поддържа в настоящето. Божият нов свят е започнал. Ако не виждаме неговото
нахлуване в сегашния свят, ние отричаме стимулиращата основа на Християнския живот.

Молитва
Третата област е молитвата. В молитвата има нещо, което казва: ние сме отворени към някой, към

нещо,  отвъд;  поне  по  принцип,  ние  сме  наясно  с  властта,  която  е  извън  обсега  на  нашата  власт,  за
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присъствието, може би даже на личност, отвъд и вероятно по-висша, отколкото нашата собствена личност.
Всяка молитва прилича на това. Поне това е началото. Но поради смъртта и възкресението на Исус и поради
нахлуването в сегашния свят на Божията бъдеща реалност, авторите на Новия Завет не искат да оставят
молитвите ни в някакво доста недодялано,  неясно и недоразвито състояние,  което е характерно за най-
елементарното ниво.

И тук можем да по посочим три различни начини за разбиране на молитвата и после ще покажем как
истинската християнска гледна точка запазва силната част във всеки от тях и същевременно ги надминава,
призована от Божието бъдеще, което е нахлуло в настоящето. (Бележка на автора:  Тук аз продължавам някои от темите, които
започнах  да  изследвам  в  моята  книга  „Просто  християнин:  защо  християнството  има  смисъл“ Simply  Christian:  Why  Christianity  Makes  Sense  (San  Francisco:

HarperSanFrancisco, 2005), chap. 12.) (Коментар: Превел съм книгата „Просто християнин: защо християнството има смисъл“ и мога

да я изпратя в PDF формат на всеки, който пожелае. Д.Пр.)
Първият начин за разбиране на молитвата е, че тя е разновидност на природата на мистицизма: да

бъдем отворени към красотата, радостта и силата на природата около нас. Тя е това щастие, неподправено и
дадено доброволно, когато зяпваме при вида на покрити със сняг планински върхове или когато стоим в
лятна нощ далече от светлините на града и  гледаме с благоговение  към звездното небе. Това се случва,
когато се влюбим силно и открием по-рано невиждана пълнота и осъществяване на егото ни чрез отказа ни
изобщо да мислим за себе си. Всяко от тези неща, както често пъти казват хората, е дълбоко религиозно
преживяване.  Всяко от тях,  ако сме ги пазили в умовете и сърцата си,  може да бъде описано като вид
молитва,  като празнуване на нещо извън самите нас и да се  чувстваме част от това  нещо,  в  един вид
свързаност,  която  е  далече  отвъд  еднообразието  на  ежедневния  живот.  Такова  усещане  на  природна
тайнственост може да бъде изключително мощно и вълнуващо, и наистина променящо живота. Някои хора
описват пламенно такива преживявания и очакват църквата да ги одобри. Но това все пак не съответства на
разбирането на Новия Завет за християнската молитва.

В другата крайност намираме един вид молитва,  която е характерна за древното езичество,  което
например счита, че молитвата е начин за отправяне на жалби към богове или богини, които са далечни, не
са добре познати, със сигурност са капризни и вероятно са злобни и отмъстителни. С такава молитва се
моли  моряк,  който  заминава  на  плаване  в  морето.  Той  посещава  храма  на  Посейдон  и  прави
жертвоприношения, за да се моли за безопасно пътуване. Той все още тайно се страхува, че и някой друг
може да подкупил по-успешно Посейдон с цел да бъде изпратен вятър, който да духа в друга посока. Или се
страхува,  да  не  би  да  е  направил  грешка  при  изричането  на  магическите  фрази.  Или  че
жертвоприношението може да е дефектно по някакъв начин, въпреки неговите най-добри усилия. Много
хора гледат на молитвата по този начин,  даже в църквата: че тя е далечен призив към някакъв безличен
бюрократ, който може да е заинтересован или не или пък може да е в добро настроение.

Между тези две  крайности,  с  елементи и от  двете,  но отивайки далече  отвъд тях,  ние  намираме
молитвения живот на древния Израел. Въпреки, че в псалмите тук-там наистина има някаква  прилика с
езичеството, никъде на друго място не съществува такава колекция. Тя прославя добротата на творението
(„Господна е земята и всичко, което има в нея“ – Пс.24:1) и признава, че небесата разгласяват Божията
слава. Но въпреки това, псалмите прославят тяхното единство не със създанието, а със създателят Бог, чиято
любов и сила са  разкрити в създанието.  Псалмистите често са  усещали,  че  Бог е  станал резервиран и
далечен, може би даже, че той е започнал да се сражава против тях. Но въпреки това, те отказвали да вярват,
даже когато викали за помощ и нищо не се случвало, че господаря е отишъл да лови риба или е някъде
далече  и  играе  голф.  Те  продължавали  да  удрят  по  вратата  му  и  да  му  напомнят  за  неговите  лични
обещания, за неговите велики дела в миналото в полза на Израел и над всичко друго – за цялата му лична
любов. И даже когато не намират начин да получат желаното разрешение на проблема (Пс.88 и 89), накрая
те се оказват в тъжното съгласие да оставят ужасната ситуация пред вратата на Бога. „Отдалечил си от мен
любим и приятел“ (Пс.88:18). Като Йов, въпреки че Бог ги убива, те ще продължат да вярват в него (Йов
13:15).

И разбира се, редом с псалмите са 20-кратните ежедневни молитви на евреина от древността до наши
дни,  както  и  във  великата  молитва  „Шема“:  „Слушай,  Израелю:  Йехова,  нашият Бог,  е  един  Господ.“
(Втор.6:4-9). Има само един Бог и той е    нашият   Бог  .  Превъзходството на нашия Бог, интимната ни
близост с Него, празнуването на Неговите дела, Завета – това са корените на библейската молитва.

Но забележете какво се случва, когато погледнем в Новия Завет, по-конкретно в светлината на смъртта
и възкресението на Исус. Ние установяваме, както и с всичко друго, че юдейската история и практика на
молитва са били префокусирани и издърпани още по-напред, чрез кулминационните и решаващи събития,
свързани с Исус. А чрез всичко това, полюсите-близнаци на природния мистицизъм и просещата молитва,
особено молитвата в беда или опасност, са събрани заедно в нова конфигурация.

Сред  великите  откъси на  молитва,  Прощалните  беседи в  Йоан 13-17 се  отличават  особено ярко,
стигайки до връхната си точка в поразителната молитва на самият Исус към Отца.  В нея има много неща за
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осмисляне, за което тук няма място, но аз искам да отбележа, че в тези глави Исус говори многократно   за  
новото взаимоотношение, което учениците ще имат с Отца   вследствие на неговото собствено   „отиване“ –
една  дума,  която  прилича  на  стенографски  знак,  обозначаващ  неговата  смърт  и  възкресение  –  и  като
резултат от неговото изпращане на Духът, неговия собствен Дух, за да бъде с тях и в тях. В тази интимност
на взаимоотношението учениците са окуражавани да се молят за  какво пожелаят – каквото и да е – в името
на Исус. „Защото самият Отец ви обича“ (Йоан 16:27).

Постепенно ние разбираме какво се случва. Необикновеното, уникално интимно взаимоотношение с
Отца, на което самият Исус се е наслаждавал, сега е отворено за всички негови последователи. Най-накрая,
в първата от главите след неговото възкресение, Исус обяснява защо и как се случва това.   Възкръсналият
Исус казва на Мария Магдалена да иде и да каже на „братята Ми,“ че „Аз се възнасям при Моя Отец, при
вашия Отец и  вашия Бог“ (Йоан 20:17). Исус, който самият е изпълнението и целта  на призванието на
Израел да бъде син на Бога - сега неговият възлюбен син споделя своя статут и изгодите от този статут със
всички  свои  последователи.  Намерението  на  Бога  за  края  –  да  привлече  хората  в  свободно  интимно
общуване  със  самия  Него,  изявено  за  да  ни  срещне  в  Исус  от  Назарет.  Това  е  още  един  смисъл  на
възкресението.

Но ако тази интимност се намира в сърцевината на гледната точка на Новия Завет за молитвата, това
не означава,  че  ние сме оставени зад сцената сами на себе си със създадения ред -  представа,  каквато
намираме в много други религии и наистина в нашето собствено преживяване. Огромната небесна сцена в
Откр.4 и 5 изобразява момент, в който църквата събира възхвалите на цялото творение и ги представя пред
Божия трон. Но в тези глави, отново, основният проблем на мистицизма на природата е назован и разрешен.
Светът не работи така, както би трябвало. Ако ние просто приведем себе си в хармония със създадения ред,
такъв, какъвто той е сега, ние приемаме смъртта: не само безжалостната конкуренция в природата, но и
космосът, който губи енергията си и потъва в студената нощ на ентропията. (Коментар: С думата „ентропия“ се
обозначава  необяснимото  разсейване  на  енергията  в  природата.  И  тъй  като  науката  твърди,  че  общото  количество  на
енергията е константна величина, а при ентропията част от нея невъзстановимо се губи, общата тенденция е към упадък на
природата. Д.Пр.)  Да, казва Откр. 5: проблемът с доброто творение е, как може Божиите предположения за
него  да  бъдат  осъществени?  Как може свитъкът,  на  който е  написана  Божията  воля,  да  бъде  развит  и
прочетен, така че това да се случи? (Коментар: Т.е. светът и космоса да бъдат спасени. Д.Пр.). Никой не е достоен
да развие този свитък. Отговорът, чрез който молитвата и поклонението на църквата и на творението са
превеждани в ново измерение, е че Лъвът, който е и Агнето, е победил, и чрез него Божиите намерения се
осъществяват. А с това, молитвата и поклонението се изявяват по нов начин. Небето и земята се събират
заедно по нов начин. Бъдещето и настоящето се събират по нов начин. В смъртта и възкресението на Исус,
новото творение е започнато,  а заедно с него и новата песен: „Достойно е Агнето,“  която се намира в
сърцевината на християнското обожание. (Откр.5:12).

По този начин ние изобщо не сме изоставили усещането на псалмистът за безизходност, на удряне с
юмруци по затворената Божия врата. Павел, в един от най-върховите моменти на всички свои писания (в
Рим.8), се спира за да каже, че  ние, християните, сме призовани да живеем между сегашното творение и
новото творение и това ни показва, как ние трябва да се молим и за какво да се молим.  Или обратното,
показателен е фактът, че през по-голямата част от времето ние не знам за какво да се молим. В Исус
ние  зърнахме за миг, че новото творение идва, за да се роди. Чрез Духът, ние усетихме нещо в неговата сила
в живота на всеки от нас.  Но това не ни даде опростен и лесен отговор на загадките и проблемите на
молитвата. По-скоро тя ни дава интимната привилегия да се наслаждаваме на интимния живот на самият
триединен Бог. Духът призовава от дълбочината вътре в нас, призовава към Отец,  призовава за болката на
света, за болката на църквата, за болката на сърцата ни. И с този призив и с отговарящата любов на Отца,
ние сме,  както казва Павел,  оформяни според образ на Христос,  Божият син (Рим.8:26-30),  този,  който
участваше в страданията на света, за да може да бъде истински застъпник за света. Връзките между Рим.8 и
Прощалните беседи в Йоан 13-17 са  много и дълбоки,  особено когато те говорят за  начинът,  по който
вътрешният живот на самия Бог, Отец,  Син и Дух, идва да се срещне с нас, излиза напред от Божието
бъдеще за да дойде там, където сме ние в настоящето.

Забележете какво се случва с всичко това. Ако бяхме казали: „Е, всичко това е малко сложно и твърде
възвишено; аз не съм сигурен дали го разбирам; аз ще остана доволен да чувствам единството с морето и
небето,  с  листата  и  любовта  в  света,  и  това  ще  е  достатъчно,  за  да  ме  предпази  да  не  пропадна  в
едноразмерния атеистичен свят,“ авторите на Новия Завет щяха да бъдат ужасени и щяха да кажат: „Как е
възможно, Божието бъдеще идва, за да ви срещне в настоящето, да промени вашата сегашна неясна молитва
и да я превърне в споделяне на неговия собствен интимен живот, а вие искате да бъдете щастливи с живота
в един неспасен свят, който е недокоснат от бъдещето, което на Великден нахлува в нашия свят?“ 

Разбира се, за това вие ще пратите висока цена.  Не можете да получите достъп до споделянето на
Божия живот и да избегнете раните. Вижте какво се случи със самият Исус. Но вижте какво се случва,
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когато основната юдейска молитва Шема влиза в Християнството и се превръща в Господната Молитва. Да
дойде Твоето царство на земята така, както е на небето. Ние не говорихме ли за това навсякъде в тази
книга? Ще откажем ли, пред последното препятствие, да завършим курса на обучението и да превърнем
нашата теология в молитва?

Библията
Четвърто, Библията. Може да изглежда странно да говорим за нея като начин за мислене как темите

на възкресението и на новото творение са отразени в християнската духовност и практика, и как нашата
надежда за бъдещето, която формира мисията ни, трябва да формира и обикновения ни християнски живот.
Но аз съм убеден, че ако не мислим за нещо подобно, ние ще разбираме неправилно Библията и вероятно
ще я използваме неправилно. (Бележка на автора:  Вижте моята книга „Библията и властта на Бога – да  стигаме отвъд Библейските войни“-

Scripture and Authority of God—Getting Beyond the Bible Wars (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006).
Библията – Стария и Новия Завет – е историята на сътворението и на новото сътворение. Вътре в тази

рамка, тя е историята на завет и на нов завет. Когато четем Библията като християни, ние я четем точно като
хора на новия завет и на новото сътворение. Иначе казано, ние не я четем като скучен, подреден списък на
правила или учения. Четем я като разказ, в който самите ние сега сме призовани да участваме. Четем я, за
да открием каква е „досегашната история,“ както и „как се предполага, че тя ще свърши.“ Казано по друг
начин,  ние живеем някъде между края на Деяния на апостолите и последната сцена в Откровение. Ако
искаме да разберем Библията и да установим, че тя върши правилната си работа в и чрез нас, ние трябва да
се научим да я четем и разбираме в светлината на цялата история.

Когато правим това – като групи, църкви и самостоятелно – ние трябва да позволим на силата на
Божието обещаното бъдеще да влезе в нас. Когато четем евангелията, ние трябва да си напомняме отново и
отново – понеже притеглянето на преобладаващата Западна култура е толкова силно, че ако не прави това,
то ще ни засмуче обратно надолу в дуализма – т.е. трябва да си напомняме, че това е историята за начинът,
по който е било установено Божието царство на земята така, както то е на небето и как чрез работата на
Исус,  който  е  осъществил  великата  история  на  Израел,  побеждавайки  силата  на  злото  и  поставяйки
началото  на  Божия  нов  свят.  Когато  четем  писмата,  трябва  да  си  напомняме,  че  те  са  документите,
проектирани за формирането и насочването на обществото на новия завет, на хората, които са призовани да
придвижват напред работата  на  новото сътворение.  Когато четем Откровение,  сега  ние  НЕ трябва да
позволяваме на удивителното небесно видение в глави 4 и 5 да ни накара да си представяме,  че това е
финалната сцена на историята, все едно че разказът просто завършва (както се казва в един химн на Чарлз
Уесли),  когато  спасените  полагат  короните  си  пред  трона.  (Откр.4:10)  Това  е  видение  на  сегашната
реалност, гледана в нейното небесно измерение. Трябва да четем до края, до последното видение в Откр.21
и 22, главите, които ни дават последния смисъл на всичко, което е било направено преди, както и на целия
канон.

По същият начин, когато четем Стария Завет, ние трябва да го четем – така както той моли да бъде
четен – като една дълга и лъкатушеща история за начинът, по който Бог избрал хора, за да изпълнят неговия
план за спасяване на творението му, а не като история за това как Бог се опитал да призове хора, които ще
спаси от този свят и как това е било осуетено, принуждавайки го да се опита да направи нещо друго (аз
знам, че това е карикатура, но в нея много хора биха видели себе си). А това означава, че въпреки че Стария
Завет трябва да бъде четен като част от „нашата история“ като християни, ние не трябва да си представяме,
че все още живеем в   онзи   момент от историята  . Самата история сочи отвъд себе си, подобно на успоредни
линии, които се събират в безкрайно богатия разказ на евангелията и на внезапното нахлуване на новия
живот в Деяния на апостолите и в писмата.   (Бележка на  автора:   След като бях  написал това,  аз  попаднах  на  следното мнение  на
Витгенщайн (който е евреин): „Стария Завет трябва да бъде считан, че е като тяло без глава; Новия Завет е главата; Деяния на апостолите: короната на главата.
Ако мисля за Юдейската Библия, за Стария Завет само по себе си, би трябвало да кажа: главата (все още) липсва от това тяло. Липсва решението на тези проблеми.
Липсва изпълнението на тези надежди. Но трябва да мисля, че главата има корона; see Culture and Value: A Selection from the Posthumous Remains, rev. ed., ed. G. H.von

Wright et al., trans. Peter Winch (Oxford: Blackwell, 1998), 40e.)
Следователно, Библията като цяло прави най-добре това, което трябва да прави,  когато е четена от

гледната точка на новото сътворение. И тя е планирана не само да ни разкаже за тази работа на новото
сътворение, все едно че я гледаме отдалече, не само за да ни предостави вярната информация за Божия нов,
възкресен живот, но и да  отглежда тази работа на новото сътворение в църквите, групите и в отделните
хора, които я четат, които определят себе си според критериите на Исус, който срещнаха в Библията, който
позволява тя да формира техния живот. Следователно, Библията е историята на сътворението и на новото
сътворение и самата тя, чрез продължаващата работа на Духът, който я е вдъхновил, е инструмент на новото
творение в живота на хората и на църквите.

Иначе казано, Библията не е просто списък на верните учения или колекция на правилните морални
заповеди – въпреки че в нея има много и от двете. Библията не е просто описание на това, което са мислели
различни хора, докато се борели да опознаят Бог и да вървят след него, въпреки че в нея го има и това. Тя не
е само описание на минали откровения, все едно, че това, което е важно, е да изследваме такива неща с
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надеждата, че едно от тях може да се отнася и за нас. Тя е книга, чийто цял разказ е за новото сътворение,
т.е. за възкресението, с цел когато всяко от евангелията завършва с възкресението на Исус от смъртта и
когато Откровение завършва с новото небе и новата земя, населени от възкресените хора на Бога, това да не
идва като изненада,  а като окончателно изпълнение на  това, за което се е разказвало в цялата история.
(Между другото, това е дълбоко лежащата причина, поради която другите евангелия не са били включени в
канона.  Това  не е  станало,  защото те наистина са  били вълнуващи или гибелни,  поради което ранната
църква ги е изключила, грижейки се за своя интерес да запази властта и контрола си. Те са били книги,
които престанали да говорят за новото сътворение и вместо това предлагали лична и отделена духовност.
Внезапният ентусиазъм към тези други евангелия в определени кръгове на Западния свят в нашето време се
дължи не на преоткриването в тези евангелия на истинско християнство, а на отчаяните опити да се избегне
християнството. Новото сътворение е много по-взискателно – въпреки че накрая, разбира се, е много по-
развеселяващо – отколкото бягството на гностицизма.)

Следователно,  точно  както  изповядането,  че  Исус  е  Господ,  прави  мъжете,  жените  и  децата  да
започнат  да вярват в  него и да му се подчиняват  в  силата  на Духът и да установяват,  че  живота им е
променян чрез неговото спасяващо господство,  така и разказването на историята на сътворението и на
новото сътворение, на завета и на новия завет, не само информира слушателите за този разказ. То ги кани да
влязат в сътворението, гарантира им тяхното членство и  ги подготвя за техните задачи в стремежа за
осъществяването  на  неговата  цел.  Всичко  това  ни  отвежда  при  едно  от  най-големите  сегашни
предизвикателства.

Святост
Пето, святост. Павел настойчиво говори за това в началните глави на 1Коринтяни и прави това, защото

християните в Коринт не разбират трудността, която те имат с възкресението. Той подчертава: „Това, което
правите  сега  с  тялото  си  е  важно,  защото  Бог  възкреси  Господ  и  ще  възкреси  и  вас  чрез  силата  си.
Прославяйте Бога в тялото си, защото един ден Бог ще прослави самото тяло. Това, което ще се окаже вярно
в бъдещето, започва да бъде вярно в настоящето, а ако не е така, на първо място възниква въпроса дали вие
наистина вървите по правилния път.“ Тук ние още веднъж строим върху основата на откъси като Рим.6 и
Кол.3 и обясняваме какво означава да живеем като част от Божието ново сътворение.

Божието ново сътворение
В Римляни е предоставен ключът за голяма част от това, ключът, който изглежда, че е бил изхвърлен в

някои от скорошните дебати. Писмото работи в контекста на сложно, но съгласувано симфонично развитие.
То не е просто поредица от твърдения, подредени едно след друго,  тук-там съдържащо някои учения и
етика. По-точно, анализът на тежкото положение на хората в 1:18-2:16 изобщо не е предназначен да бъде
гледан като  аргумент,  използван в  спор с  банда  наемни негодници на  театрална  сцена,  както често  се
предполага.  Той е  грижливо проверен и интегриран в потока на писмото.  Когато Павел размишлява  за
поведението, което се е превърнало в стандарт сред езичниците, той казва, че Бог „ги предаде на развратен
ум“ (1:28) и най-лошите неща, които той може да каже за езическата неморалност в Рим. 1 са в последния
стих, че „те не само вършат такива неща, но и одобряват онези, които ги вършат“ (Рим. 1:32). Едно нещо
е човек да бъде подмамен да извърши грях, а съвсем друго нещо е да промени моралния си компас и да
казва, че доброто е зло, а злото е добро. А този начин на мислене, този манталитет води директно  до по-
важната  заповед  в  Рим.12:2:  „Не  се  приспособявайте  към  този  свят,  а  бивайте  променяни  чрез
обновяването на умовете си“ (мой превод). Това е  есхатологията на започналото ново сътворение;  така
изглежда възкресението, когато влезе в моралния живот на вярващия човек. За Павел светостта никога не е
била свързана просто с начина, по който на вас ви се струва, че така може да живеете свято и да вярвате, че
това е начинът, по който Бог иска живеете. Нито пък светостта е само сляпо подчинение на капризни и
демодирани правила. Светостта е начин на промяна, която започва от мозъка.

Поради това, връщайки се при 1Коринтяни, възкресението – както на Исус, така и на нас самите е
това, което предоставя, в откъси като гл.5 и 6 - окончателната причина за християнското поведение. Това не
означава, че християнската етика се състои в няколко странни наредби и ограничения, които се очаква, че
християните ще спазват, докато все още продължават да живеят точно в същия свят като всеки друг човек,
както и не означава, че възкресението на Исус е просто едно много странно чудо, станало в света на старото
сътворение.  Възкресението  е  цялостно  нахлуване  в  този  свят  на  живота  на  Божието  ново  сътворение,
християнската етика е стилът на живот, които празнува и въплъщава това ново творение. Живеенето на
живот на християнска святост придобива смисъл, съвършен смисъл, вътре в Божия нов свят, светът, в който
ние сме въведени при кръщението, светът, в който ние сме хранени от Господната Трапеза.  Разбира се, ако
вие се опитвате да живеете с християнски стил на живот извън тази рамка, вие ще установявате, че това е
трудно и наистина нелепо, както би се случило с музикант от симфоничен оркестър, ако той или тя свири
своята част отделно от останалите музиканти сред трясъка и шумът от стърженето на метал в някоя фабрика
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за производство на автомобили. Разбра се, това не означава, че ние не сме призовани да репетираме нашето
ученичество в суровия свят извън църквата, който тътне така, все едно, че Великден никога не се е случил.
Но  ако  искаме  да  бъдем  верни  на  нашия  възкресен  Господ,  ние  ще  трябва  отново  и  отново  да
пренастройваме инструментите си и да репетираме още веднъж заедно с другите наши колеги от оркестъра.
Всичко това ни отвежда, според думите на Павел, при най-превъзходният начин от всички начини.

Любов
Най-накрая и като връхна точка, ние стигаме до любовта. Замислете се за прекрасната поема, която

наричаме  1Кор.13,  която  гледа  напред  към  описанието  на  възкресението  в  1Кор.15.  Самата  поема  е
завършена и изящна. Но тя говори за нещо, което е незавършено и разочароващо:

„Нашето  познание  е  непълно;  пророчеството  ни  е  непълно;  но  когато  дойде  завършеното,
непълното  се  прекратява.  Когато  бях  дете,  като  дете  говорех,  като  дете  мислех,  като  дете
разсъждавах; но когато станах мъж, изоставих детинските неща. Защото сега ние виждаме неясно,
като в огледало, а тогава ще виждаме лице в лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно,
както и аз съм бил познат.“ ( 1Кор.13:9-12 – мой превод)

Този откъс е нещо, което ние не очакваме в тази прекрасна глава. Поемата не само празнува факта, че
любовта  е  най-великото  нещо  в  Божия  свят.  Тя  не  само  обяснява  какво  ще  означава  любовта  в
безкомпромисното й  практикуване (търпение,  милост,  липса  на  завист  или самохвалство  и  т.н.).  Иначе
казано, тя не е поетичен начин, който просто дава едно правило за живеене, още една цел в нашата борба за
подчинение или даже – в стремежа ни да приличаме на Христос. Поемата прави нещо много, много повече:
тя  се  измъчва  от  факта,  че  наш  е  т  о   познани  е   за  любовта,  както  и  за  всичко  друго,  което  е  важно  ,  е
категорично непълно. Начинът, по който ние сме сега, изглежда против начинът, по който ще бъдем в Божия
проект, сегашния начин е само отчасти това, което трябва да бъдем и определе  но ние не   сме   това  , което е
предвидено да бъдем. Но Павел ни у  бежд  ава, че ние трябва да живеем в настоящето като хора  ,  които ще
бъдат направени завършени в бъдещето. А белегът на тази завършеност,  на тази бъдеща цялостност,  на
моста за преминаване от една реалност в друга реалност, е любовта.

Спомнете си  каква е била целта на цялото писмо. Младата църква в Коринт е била в безпорядък. Тя е
била измъчвана от култове на личността. Членовете й били социално разделени – богати против бедни. Те
били  духовно  разделени  –  взаимно  завиждали  на  дарбите  си.  Те  толерирали  неморалното  поведение.
(Коментар:  Може би  защото са  се  страхували  да  го  осъдят.  Д.Пр.)  Богослужението им било хаотично;  тяхното
разбиране на евангелието било несигурно. О, да, те имали енергия и подтик; те били готови да идат където
и да е, даже когато не били сигурни в коя посока вървят. Аз предпочитам да имам жива църква с проблеми,
отколкото мъртва църква,  която предлага    фалшивият   мир на  надгробния камък  ,  макар че ми позволете
бързо да добавя, че предпочитам да нямам всички проблеми на коринтяните наведнъж, за което съм много
благодарен.

Павел е описал проблемите един след друг, почти като списък за пазарене в магазина. Това е велико
обсъждане,  в  което  решението  на  всеки  проблем  е  изковавано  върху  наковалнята  на  Библията  и  на
сериозното християнско мислене. И тогава, в средата на всичко това, подобно на мелодията на Моцартовия
химн Ave Verum, който в началото си проправя пътя през шумът на работилница, докато накрая машините
замлъкват, е тихата музика на 1Кор.13. Чуйте как този текст както е преведен на стария език в превода  King
James на Библията: 

„Дори да говоря езиците на хората и ангелите, ако любов нямам, аз съм станал звънтящ месинг или
дрънчащ чинел. Дори да имам пророческа дарба и да разбирам всички тайни и цялото знание; и дори да
имам цялата вяра, така че и планини да мога да премествам,  ако любов нямам, аз съм нищо...

Любовта дълго страда и е милостива; любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее; не се
държи неприлично,  не  търси своето,  не  се  раздразня  лесно,  не  държи сметка за  зло;  не  се  радва на
неправда, а се радва в истината; понася всичко, вярва на всичко, надява се всичко, на всичко устоява...

Защото сега виждаме неясно през стъкло; а тогава – лице в лице: сега аз знам отчасти; а тогава
ще знам, даже така, както и аз съм познаван. И сега остават тези трите: вяра, надежда и любов; но
най-голямата от тях е любовта.“ (мой превод) 

Това не е просто една чудесна поема, поставена на това място в писмото, за да промени настроението.
Тази поема, както със своя тон, така и със своето съдържание, е спокойното и тихо туптящо сърце, което
придава смисъл на всичко друго. Всичко, което казва Павел в края на писмото, е събрано заедно на това
място.  Но  той  все  още  не  е  свършил.  Тази  последна  строфа  на  поемата  сочи  към  последното  велико
обсъждане в писмото, в  гл.15,  в  която Павел дава най-пълното описание от всички ранни християнски
писания   за възкресението на Исус и обяснява какво означава то  . То означава, че е сред сегашния свят е
поставено началото на нов световен ред. Божието бъдеще е пристигнало в сегашния свят в личността на
възкресения  Исус,  който  призовава  всички  хора  да  станат  хора  на  бъдещето,  хора  на  Христос,  хора,
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създадени отново в настоящето, за да участват в живота на Божието бъдеще. Нашето сегашно преживяване,
даже  нашето  сегашно  християнско  преживяване,  е  непълно.  Но  в  Христос  ние  чухме  завършената
хармония;  сега  ние  знаем как  звучи  тя  и  че  един ден ние  ще пеем в хармония  с  него.  Сегашното ни
преживяване, заедно с цялата му незавършеност, е предназначено да ни насочи към факта, че един ден ние
ще се събудим и ще станем от сън. Това, в края на краищата, е целият смисъл на възкресението.

Това  подчертаване  на  бъдещето,  подчертаването,  че  това,  което  ние  сме  сега  е  непълно  и
незавършено, превръща поемата на Павел за любовта в нещо много повече от обикновен урок по морал
(„моля ви, старайте се повече да се държите по този начин“) и я превръща в нещо изцяло странно и по-
мощно. Всички знаем, че не е добре просто да казваме на хората да се обичат взаимно. Още една проповед
да обичаме, да бъдем търпеливи, да прощаваме, може да ни напомни за нашето задължение. Но колкото и
дълго да мислим за това като за дълг, няма голяма вероятност да направим това.

Същността на 1Кор.13 е, че любовта    не е   наш дълг  ;  тя е наша съдба.  Това е езикът, на който е
говорил Исус  и ние сме призовани да говорим на същия език,  за да можем да разговаряме с него. Това е
храната, която те ядат в Божия нов свят и ние трябва да придобиваме вкус за нея тук и сега. Това е музиката,
която  Бог  е  написал  за  всички  свои  създания,  за  да  я  пеят  и  ние  сме  призовани  да  я  научим и  да  я
репетираме сега,  за да бъдем готови да я запеем, когато диригентът наклони палката си надолу.  Това е
възкресения живот и възкресеният Исус ни призовава да започнем да го живеем с него и за него още сега. И
в замяна, хората, които живеят според това правило на любовта, ще бъдат хора, които се научават все повече
и повече как да се надяват.

Това е съобщението, което лежи в основата на заповедта на евангелието да прощаваме – която разбира
се  е  също и заповедта  на  прощаваме дълговете,  за  която говорих  по-рано.  Но  прошката  не  е  морално
правило, което идва заедно с прикрепени наказания. Бог не се отнася с нас въз основата на абстрактни
закони и правила, като това. Прошката е начин на живот. Бог е пътят на живота, Бог е пътят до живота и
ако  вие  затворите  сърцето  си  за  прошката,  защо  тогава  затваряте  сърцето  си  и  за  снизхождението  и
милостта? Това е смисълът на ужасната притча в Мат. 18, за слугата, на който бил простен дълг за милиони,
но после отвлякъл свой колега в съда, за да го принуди да му върне дълг на стойност няколко стотинки. Ако
затворите капака на пианото, защото не искате да свирите за някой друг човек, тогава как може Бог да свири
за вас? 

Поради  това  ние  се  молим:  „Прости  ни прегрешенията,  както  и  ние  прощаваме на  онези,  които
прегрешават против нас.“ Това не сделка, която ние правим с Бога. Това е факт на човешкия живот. Да не
прощаваме – това означава да затворим едно умение във най-съкровената част на сърцето си,  която се
оказва, че е същото място, което може да получава Божията прошка. Оказва се, че това е същата част, която
може да научава от практиката  истинската радост и истинската  тъга.  Любовта понася всичко,  вярва  на
всичко, надява се на всичко, издържа на всичко.

Разбира се, в нашия незавършен свят милостивото предложение на Бога и неговото изискване оказват
натиск върху нас като страшни, почти заплашителни неща. Но Божието предложение и изискване не са нито
страшни, нито заплашителни. Бог в своята нежна любов копнее да ни освободи от затвора, в който сме
попаднали – затвор без обич, където ние отказваме както предложението, така и изискването да прощаваме.
Ние сме като  изплашена птичка  пред него,  която бяга надалече,  да  не би това  изискване  да ни смаже
окончателно. Но когато най-накрая се предадем – когато той ни принуди да застанем в ъгъла и най-накрая
ни вземе в ръката си – ние за  наше изумление установяваме,  че той е  безкрайно нежен и че неговата
единствена цел е да ни освободи от нашия затвор, да ни освободи, за да бъдем такива хора, каквито той ни е
създал да бъдем. Но когато летим навън в слънчевата светлина, как можем ние да не предложим същия благ
дар на свободата, на прошката, на хората около нас? 

Това  е  истината  на  възкресението,  превърната  в  молитва,  превърната  в  прошка  и  опрощение  на
дълговете,  превърната  в  любов.  Тя  е  постоянно  изненадваща,  постоянно  пълна  с  надежда,  постоянно
идваща при нас от Божието бъдеще, за да ни формира като хора, чрез които Бог може да извършва работата
си в света.
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Списък на преведените от мен книги и 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 – Чарлз Суиндъл

5. В окото на бурята – Макс Лукадо

6. Второто идване на Христос – Чарлз Спържън

7. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

8. Глад за разбиране - Калвин Милър

9. Да обичаме Бога – Чарлз Колсън

10. Да се срещнем в библиотеката – Чарлз Суиндъл

11. Давид – Чарлз Суиндъл

12. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

13. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

14. Естир – Чарлз Суиндъл

15. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

16. Здравото семейство – Чарлз Суиндъл

17. Изненадани от надеждата – проф. Райт

18. Изненадани от Библията – проф. Райт

19. Илия – Чарлз Суиндъл

20. Йов - Чарлз Суиндъл 

21. Йосиф – Чарлз Суиндъл

22. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

23. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

24. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

25. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

26. Мир с Бога - Били Греам

27. Моисей – Чарлз Суиндъл

28. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

29. Мъжки разговор – Чарлз Суиндъл

30. Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

31. Не пропилявайте живота си – Джон Пайпър

32. Нещо повече - Катрин Маршал

33. Обикновено християнство – К. С. Луис

34. Основи на християнството - Джон Стот

35. Отговори на житейските проблеми – Били Греам

36. Павел – Чарлз Суиндъл
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37. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

38. Победата на разума – проф. Родни Старк

39. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

40. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

41. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

42. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

43. Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

44. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

45. Проповеди от Чарлз Спържън - 28 бр.

46. Просто християнин – проф. Райт

47. Религиозна класика – христоматия

48. Роден отново – Чарлз Колсън

49. Свободни в Христос - Сесил Хуук

50. Свършената работа на Христос – Франсис Шейфър

51. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

52. След като повярвате - проф. Райт

53. Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

54. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

55. Тайната на щастието – Били Греам

56. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

57. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

58. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

59. Фалшифицирането на Исус – Крейг Еванс

60. Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

61. Цар Давид - Дейвид Пиърс

62. Целенасочен живот – Рик Уорън

63. Целенасочената църква - Рик Уорън

64. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхьофeр 
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