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Информация за Джон Стот

Джон Стот (27.04.1921 – 27.07.2011), свещеник в Англиканската църква
и теолог, който стана известен като лидер на световното евангелско движение и
беше  един  от  авторите  на  „Споразумението  в  Лозана“  през  1974  –
конференция, в която участваха около 2700 религиозни лидери от 150 държави,
организирана  от  комитет,  ръководен  от  американският  евангелизатор  Били
Греам.  През  1974  Стот  основа  международно  евангелизаторско  движение,
което стана известно с името „Служението на Джон Стот,“  както и „Лондонски
институт  за  съвременно християнство,“  чийто почетен  президент  остана  до
смъртта си. През 2005 списание „Time” го включи сред 100-те най-влиятелни
личности на света. Когато почина през 2011, в много големи църкви в САЩ,
Канада,  Австралия,   в  Африка,  Азия  и  Латинска  Америка  бяха извършени
погребални служби в негова памет. Написал е 50 книги. Притежавал е таланта
да  обяснява  сложните  теологични  теми  по  начин,  който  е  разбираем  от
обикновените хора.

(Коментар:  Превел  съм  няколко  негови  книги.  Можете  да  ги  намерите  на
http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр)
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Предговор
                                               

През  20-те  години  от  първото  й  отпечатване,  „Кръстът  на  Христос“  на  Джон  Стот  си  спечели
репутацията на най-уважаваната и авторитетна евангелска книга,  посветена на тази най-важна тема.  Тя
остава като еталон за работа по разглежданите в нея теми, тя вдъхновява, окуражава и информира своите
многобройни читатели. 

Според мен,  тя е неговата най-добра и най-полезна книга, която е написана във връхната точка на
неговата кариера, когато той беше на 65 години. В нейните страници ние виждаме много повече от неговия
велик писателски ум и сърце, отколкото във  всяка от многото му книги. Изглежда, че той е изчаквал за
усети, че е готов да пише по тази толкова велика тема, която му дава възможност да рафинира теологичната
прецизност, пасторската мъдрост и ораторските дарби, които е придобил през целия си живот. Ако това
предположение е вярно, без никакво съмнение си е заслужавало той да изчака.

Защо тази  книга  е  толкова  важна?  На  едно  ниво,  нейната  значимост  се  дължи  на  това,  че  тя  е
шедьовър  на  християнин,  който  е  считан  за  един  от  най-великите  християнски  автори,  говорители,
мислители и лидери на 20-я век. Джон Стот е роден през 1921, син на Сър Арнолд Стот, известен лекар,
който се отличавал със своя агностицизъм, както и с лекарските си способности. Джон Стот се обучавал в
Ръгби Скуул, където станал водач сред съучениците си. Въпреки че бил духовно любознателен, в началото
той не можал да намери никаква смислена връзка между вярата и живота. Описвайки живота си по онова
време той пише:

„Като типичен младеж, аз бях наясно за две неща относно себе си, които въпреки това, несъмнено
по онова време не бих могъл да дефинирам по този начин. 

Първо,  ако имаше Бог, аз бях отчужден от него. Опитвах се да го намеря, но изглежда той беше
обвит с мъгла, през която не можех да проникна. 

Второ,  аз бях победен. Аз знаех както какъв човек съм, така и какъв вид човек мечтаех да бъда.
Между идеалът и реалността съществуваше огромна пропаст. Аз имах високи идеали, но слаба воля.“

Все пак, това духовно безпокойство престанало, след като Джон Стот чул една лекция, която пастор
Ерик Неш произнесъл пред Християнския общество в Ръгби Скуул през 1938. Както Стот си спомня:

„До Христос ме отведе това усещане, че съм победен и отчужден от Бога, както и изумителната
новина, че Исус, чието присъствие тук на земята е потвърдено от историческата наука, е предложил да
задоволи точно тази моя нужда, за която бях наясно.“

По-нататък той разказва за своето обръщане към Бога:
„Същата вечер, коленичил пред леглото си, аз направих опит да се изповядам и „отворих врата“ за

Христос.  Не  видях  никаква  светкавица  –  всъщност не  почувствах  никакво  емоционално  преживяване.
Просто си легнах в леглото и заспах. Седмици, даже месеци след това, аз не бях сигурен какво ми се случи.
Но  аз  постепенно  израствах,  както  показва  ясно  дневникът,  който  си  водех  тогава  –  имах  по-ясно
разбиране и но-голяма увереност за спасението и за това, че Исус Христос е Господ.“

Джон Стот отишъл да учи в университета в Кеймбридж и през първата година изучавал съвременни
езици, после изучавал теология за служение в Английската църква. През 1945 станал помощник-енорийски
свещеник в Лондонска църква „Вси светии,“ която сега е здраво свързана с неговото име и служение. По
един крайно необичаен начин, Джон Стот станал енорийски свещеник на тази църква през 1950 и останал
на тази длъжност в продължение на 25 години. През това време „Вси светии“ се превърна в центърът на
енергичното служение на Джон Стот,  включващо пионерската  работа на гостуващи служби,  студентски
мисии и изтощителен график за проповядване, който го отвеждал да служи по целия свят.

Кое нещо придавало такава енергия на тази мисия? Коя била силата, която движела Джон Стот в това
служение и го поддържала във всяко отношение? Прочетете тази книга, за да намерите отговора. Джон Стот
намерил – и направил читателите си способни да намерят – интелектуалните и духовни богатства на кръста,
който  поддържа  живота  на  ученичеството,  особено  в  времената  на  тъмнина  и  трудности.  Внимателно
претеглените анализи на Джон Стот за значимостта на кръста, ни правят способни да придобием разбиране
за  това,  как  „кръста  променя  всичко,  давайки  ни  ново  богослужебно  отношение  към  Бога,  ново  и
балансирано  разбиране  за  нас  самите,  нов  импулс  да  предоставим себе  си  на  мисия,  нова  любов към
враговете  ни  и  нова  смелост,  с  която  да  посрещаме  затрудненията  на  страданието.  Крачка  по  крачка,
читателите на тази книга ще разберат, как и защо кръста стои в центъра на вярата и служението на Джон
Стот.

Но Джон Стот настоява, че важността на тази книга се дължи на темата, която е разглеждана в нея.
Няма по-велика, няма по-предизвикателна задача за християнския лидер от задачата да опише значението на
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кръста за църквата и за света. Експертното изследване на Джон Стот е оформено в четири основни части:
„Приближаване до Кръста,“ „Сърцевината на Кръста,“ „Постижението на Кръста“ и „Живеене под Кръста.“
Първата  част  предлага  едно  изследване  на  историята  на  християнството,  размишляващо  върху
забележителния начин, по който кръста станал централна тема и фундаментален образ на християнската
вяра.

За  много  читатели  обаче,   втората  и  третата  части  на  книгата  са  тези,  които  ни  отвеждат  до
сърцевината на евангелието. В едно смело, и същевременно грижливо изследване на човешката ситуация,
Джон Стот демонстрира  нашата неспособност да променим нашата собствена ситуация. Ние сме грешни
хора; как могат такива грешници да се надяват, че ще стоят в присъствието на свят и праведен Бог?  Как
можем ние да се надяваме, че ще получим достъп до такъв Бог, когато всичко в нашата природа изглежда, че
е  пречка  по  пътя  ни?  Сам  по  себе  си,  отговорът  на  Джон  Стот  е  класически,  но  той  е  и  класически
вдъхновяващ: имало е нужда от божествен избавител, който е способен да донесе Божието спасение до
човешката ситуация. В книгата си авторът казва: „Нито само Христос като човек, нито само Отец като
Бог, биха могли да бъдат наш заместник. Единствено Бог в Христос, Единствения Божий Син, станал
човек, може да вземе нашето място (на кръста).“ Кръстът е мястото, където Бог донася своето спасение и
откровение при греховното човечество. Изследването на Джон Стот се отличава с толкова ясно библейски
изложение и с такава прецизност на теологичния анализ, които малцина биха могли да постигнат. Както
сега,  така и през последните 20 години,  то е най-доброто и най-позитивното описание на класическото
евангелско разбиране за значението на кръста. 

Последната част на книгата изследва връзката между кръста и християнското ученичество в църквата
и света.  Ние  сме  призовани да „изоставим нашите  мнимо право да  вървим по нашия си път“  и да се
подчиним на властта на разпънатия Христос.

„Да се отречем от себе си, означава да се държим към себе си така, както Петър се е отнесъл към
Исус, когато три пъти се отрекъл от него. Глаголът в гръцкия текст е същият (aparneomai). Петър се
отрекъл от Исус, отхвърлил Исус и се обърнал с гръб към Исус. Отричането от себе си не означава само
да се откажем от такива разкошни неща, като шоколад, торти, цигари и коктейли (въпреки че може да
включва и това); отричането от себе си всъщност означава да се отречем от себе си, да отхвърлим себе
си и да се откажем от мнимото си право да вървим по нашия собствен път.“

Начинът по който мислим и начинът по който действаме,  трябва  да бъдат  формирани от кръста .
Въпреки че  тази  книга основно се занимава  с  теориите  на изкуплението,  Джон Стот изследва тяхното
значение  далеч  извън  традиционния  хоризонт,  изследвайки  тяхната  отражение  върху  християнското
ученичество, тайнствата  и загадките на вярата. Джон Стот се изявява най-добре, когато изследва връзката
между кръста и духовните безпокойства, и прави това може би най-добре, когато изследва начинът, по който
християните са правени способни да носят товара на кръста на страданието, чрез кръста на Христос.

Всяка книга има слабости, някои от които са съществени, а други са породени от изминалите години.
Например,  на някои места Джон Стот прави оценки на теми от библейското знание,  които може би се
нуждаят от промяна,  в светлината на последните 20 години от публикуването на  първото издание.  По
същия начин, сега се появиха нови теологични изследвания, които предизвикват обсъждане на някои неща.
По моя лична оценка, Джон Стот не би трябвало да прави никакви промени в своите основни заключения в
светлината на това, което считам, че е негово участите в тези развития. Въпреки това, би било полезно да
имаме неговия отговор по някои от тези промени в научните заключения и неговата оценка за  тяхната
значимост. От друга страна, бързите промени в културата, след времето, когато тази книга първоначално е
била написана,  може би са направили някои области от последната  част на книгата да бъдат по-малко
убедителни,  отколкото  са  били  по  време  на  нейното  първо  публикуване.  Въпреки  това,  даже  след
изминаването на тези 20 години, проницателността на отсъжданията на Джон Стот остават впечатляващи.

Следователно,  това  е  книга,  която щедро се  отплаща,  когато  бъде  прочетена.  Нейното постоянно
влияние и уместност след изминалите 20 години от първото й публикуване показват, че тя притежава всички
качества да бъде считана, че е класическа – книга, написана по време на едно поколение и предназначена за
него, която наследниците на това поколение продължават да считат, че е важна и просветляваща.

Алистър МакГрат
професор по историческа теология, 
Оксфордски университет
Октомври 2006 
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Предговор на автора  на първото издание през 1986

                     
Считам за огромна привилегия, че бях поканен от издателството  Inter-Varsity Press да напиша книга

на тази най-велика и най-славна от всички теми – за кръста на Христос. Аз излизах от един няколкогодишен
период на работа, включваща духовно обогатяване, убежденията ми бяха избистрени и укрепени, и бях
пълен с твърдото решение да изразходвам останалите ми дни на земята (тъй като знам, че цялата компания
на спасените ще прекара вечността на небето) в освобождаваща служба на разпънатия Христос.

Подходящо е книга за кръста да формира част от празненствата, посветени на Златния юбилей на
издателството Inter-Varsity  Press,  на  което (ръководени от неговите  посветени лидери  Ronald  Inchley и
Frank Entwistle), цялата християнска четяща публика е много задължена.  Защото кръстът е в центъра на
евангелската  вяра.  Наистина,  както твърдя  в  тази  книга,  кръста  се  намира  в центъра  на  историческата
библейската вяра и фактът, че това не винаги и не навсякъде е признавано, само по себе си е достатъчно
оправдание за запазването на отличително евангеликалско свидетелстване.

Евангеликалските християни (Коментар: Евангеликалското Християнство или Евангеликалското Протестантство
е световно надденоминационно движение на рамките на Протестантското Християнство, което се придържа към вярването, че
същината на Евангелието се съдържа  в учението за „спасение единствено по милост чрез вяра в изкуплението на Исус на
кръста.“ Евангекалистите вярват в централната роля на обръщането към Бога или „на раждането отново“ при получаването
на спасението, във властта на Библията като Божие откровение пред човечеството и в разпространяването на християнското
послание – Добрата новина. То съществува от 17 век до сега. Лидери на това движение са били Джон Уесли, Джордж Уайтфилд,
Джонатан Едуардс, Били Греам, Джон Стот и др. През 2016 е имало 619 мил. евангеликалски християни – около 25% от всички

християни по света.  Д.Пр.) вярват, че  в и  чрез разпъването на Христос на кръста, Бог е заел нашето място
заради нас и е понесъл нашите грехове, умирайки вместо нас със смърт, с която ние заслужаваме да умрем,
с  цел  ние  да  можем да  бъдем възстановени към неговото благоразположение  и  да  бъдем  осиновени в
неговото семейство. 

Д-р Д. И. Паркър (Коментар: 1926-2020, канадски пастор, теолог и писател. Д.Пр.) правилно е написал, че това
вярване „е отличителен белег по целия свят на евангеликалското братство (въпреки че това вярване често
пъти е погрешно разбирано и окарикатурявано от неговите критици); това вярване ни поставя в самата
сърцевина на християнското евангелие.“

Централното положение на кръста със сигурно е бил живото-определящ фактор в историята на това,
което сега е „Университетското и колежанското християнско братство,“ заедно със световната общност, с
която то е свързано - „Международното братство на Евангеликалските студенти.“ Две събития, които се
случиха по-рано през 20 век, бяха особено важни.

Първото  било  през  1910,  когато   „Вътрешно-колежанският  християнски  съюз“  в  Кеймбридж
(CICCU) (създаден през 1877)  се отдели от „Студентското християнско движение“ (основано през 1895)
(SCM). Членовете на  CICCU обмислено искаха да останат в традицията на Bilney, Tyndale, Latimer, Ridley
and Cranmer, големите имена на Реформацията в Кеймбридж. Освен това, те гледаха в миналото  с гордост и
привързаност към Charles Simeon, който в продължение на 54 години (1782-1836), като пастор на църквата
„Света Троица“ вярно разяснявал Библията и както свидетелства неговата надгробна плоча „както основа на
неговата собствена вяра, така и в цялото си служение беше решил да не познава нищо друго, освен Исус
Христос  и  неговото  разпъване  на  Кръста.“  Следователно,  не  е  изненадващо,  че  те  ставали  все  повече
разочаровани от либералните тенденции в  SCM и по-конкретно от техните слаби учения за Библията, за
кръста и даже за божествеността на Исус. 

Така че, когато  Tissington Tatlow, генерален секретар на  SCM се срещнал през март 1910 с членове на
CICCU, с гласуване било взето решение за разделението. През следващата година  Howard Mowll (по-късно
той станал епископ на Сидни и архиепископ на Австралия) станал президент на  CICCU и помогнал тази
организация да бъде подставена на здрави евангеликалски основи, от които тя никога не била преместена.“

След края на Първата световна война през 1918, много бивши военни отишли в Кеймбридж и станали
студенти. В тази ситуация CICCU станал много по-малоброен от SCM. Въпреки това, водачите на  SCM (и
по-точно  Charles Raven, декан на Емануил) правел опити за преговори с  CICCU,  надявайки се те да се
съберат отново и да предоставят липсващата топлина на просветеността на Господа и евангеликалстката
вяра.  За  да  разрешат  проблема,  Daniel  Dick  and  Norman  Grubb  (президент  и  секретар  на  CICCU)  се
срещнали с комитета на SCM в помещенията в Trinity Great Court на техния секретар,  Rollo Pelly. Вижте
собственото описание на Norman Grubb на тази важна срща: „След един час обсъждане, аз поисках  Rollo
Pelly да отговори ясно на въпроса: „Дали SCM поставя в центъра на вярата си изкупващата кръв на Исус
Христос.“  Той се  поколеба  и  после  каза:  „Да,  ние  я  признаваме,  но не  я поставяме задължително в
центъра.“ Тогава  Daniel Dick и аз казахме, че това окончателно решава проблема за нас в  CICCU.  Ние
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никога няма да се присъединим към нещо, което не вярва,  че изкупителната кръв на Исус Христос е в
центъра на неговата вяра; и ние напуснахме съвещанието.“ 

Това обсъждане не само потвърдило правилността на гласуването през 1910 за разделението, но „било
истинският фундамент за създаването на  IVF,  (Коментар:  Християнско братство на студентите по  цял  свят.

Д.Пр.), защото само няколко месеца по-късно  ние осъзнахме, че ако  CICCU беше нужен на студентите в
университета  в  Кеймбридж,  съюз  от  същия  вид  беше  нужен  да  студентите-християни  във  всеки
университет по света.“ Първата конференция за създаването на  IVF беше проведена през декември 1919 в
Лондон.

През този период  Норман Груб (1895-1993 - британски евангелист, теолог и преподавател) цитирал 1Кор.15:3-
4, като ключов текст в тяхното мислене: „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря
за  греховете  ни  според  Писанията;  че  беше  погребан;  че  беше  възкресен  на   третия  ден  според
Писанията.“ Трудно ще бъде да приведем в съгласие този текст с написаното  в раздела „Цел и Основи“ на
другия съюз  SCM, в който е включено следното твърдение за кръста: „само когато виждаме на Голгота
цената на страданието, плащана ден след ден от самият Бог за всеки човешки грях,  чак тогава ние
можем да  влезем  в  изживяването на  истинското разкаяние  и  прошка,  които ни  правят свободни  да
тръгнем по изцяло новия път на живота...Това е значението на Изкуплението .“ Но ние трябва уважително
да отговорим, че  значението на изкуплението не може да бъде намерен в нашето разкаяние, събудено от
гледката на Голгота, а в онова, което Бог е направил в Христос на кръста - той (Бог) е заел нашето място и е
понесъл нашия грях.

Това разликата между „обективното“ и „субективното“ разбиране на изкуплението трябва да бъде
направена ясна за разбиране от всяко поколение. Според д-р Дъглас Джонсън, първият Генерален секретар
на  IVF, това откритие било повратна точка в служението на д-р Мартин Лойд-Джонс, който заемал нямаща
равна на себе си позиция в евангеликалското лидерство в десетилетията след Втората световна война. Той
споделил пред няколко приятели,  че  „през  1929 в  неговата гледна точка и в  проповядването му била
извършена фундаментална промяна.“ Разбира се,  още от началото на своето служение той подчертавал
задължителната нужда от ново раждане. Но, след като  проповядвал една вечер в Бридженд, Южен Уелс,
свещеникът му направил забележка, че кръста и работата на Христос изглежда, че заемала малко място в
неговото проповядване.  Лойд-Джонс веднага отишъл при своята харесвана  книжарница за продажба на
употребявани книги и помолил книжарят да ми даде две стандартни книги за Изкуплението. Книжарят му
дал книгата „Изкуплението“ на Р. В. Дейл (1875) и „Смъртта на Христос“ от Джеймс Дини (1903). След като
се върнал у дома, той започнал да ги изучава, отказвайки да се храни и даже да пие чай, и причинил на
съпругата си такова силно безпокойство, че тя телефонирала на брат си, за да провери, дали не трябва да
повикат  лекар.  Но  когато  по-късно  се  появил,  той  казал,  че  е  намерил  „истинската  сърцевина  на
евангелието и ключът за вътрешното значение на християнската вяра.“ По този начин съдържането на
неговото  проповядване  се  променило,  а  с  това  –  и  неговото  въздействие.  Както  самият  той  е  казал,
основният въпрос   не е   въпросът на Анселм   (Коментар: Анселм Кентърберийски, 1033 – 1109, английски теолог, един от

най-прочутите богослови  на  западното християнство през  Средновековието.  Д.Пр.),  „Защо Бог е станал човек?“,  а е
въпросът „Защо е умрял Христос?“

Две неща силно ме изненадаха, поради жизнената важност на изкуплението и на разбирането за него,
което  възстановява от  погрешното  им  представяне  великите  библейски  понятия  на  „заместването,“
„задоволяването,“ и „умилостивяването“:

Първото  е,  колко    нехаресвано   продължава  да  е  това  учение  .  Някои  теолози  проявяват  странно
нежелание да го одобряват, даже когато неговата библейска основа им става ясна. Например, мисля си за
изтъкнатия изследовател на Новия Завет, методистът Винсент Тейлор  (1887–1968). Неговата прилежна и
всестранна  ерудиция  е  демонстрирана  в  трите  му  книги  за  кръста:  „Исус  и  неговото
жертвоприношение“(1937),  „Изкуплението  в  учението  на  Новия  Завет“  (1940)  и  „Прошката  и
примирението“ (1946). Той използва много прилагателни, за да опише смъртта на Христос, като например
„делегирана,“  „спасяваща,“  „примиряваща,“  „изкупителна,“  „жертвена“ и особено „представителна.“  Но
той  не  можал да  застави  себе  си  да  я  нарече  „заместваща.“  След  подробно  изучаване  на  древното
християнско проповядване и вярване,  в писмата на Павел,  в Евреи и в  Йоан, той пише за  работата на
Христос следното: „В никой от текстовете, които съм изследвал, тази негова работа не е описана като
заместваща ...  Никъде  не  намерих  някаква  подкрепа  за  такова  виждане“   (Vincent  Taylor,  Atonement,  p.258)  Не,
работата на Христос е била „служение, извършено от наше име,  но не вместо нас.“(Vincent Taylor, Atonement, p.270)
Въпреки това, даже когато Винсент Тейлор е направил тези поразяващи твърдения е ясно, че на него не му е
било лесно да ги направи. Тяхната страстност ни оставя неподготвени за отстъпленията, които после той се
чувства длъжен да направи. Той пише: „Може би най-удивителната черта на учението на Новия Завет
относно работата на Христос като наш представител е факта, че той идва толкова близо,  но без да
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пресича границите на заместващото учение. Особено в учението на Павел тази работа се намира само на
косъм от границата на заместването.“  (Vincent  Taylor,  Atonement,  p.288) От името на теолозите, изучаващи Новия
Завет той даже изповядва, че „твърде често ние се задоволяваме да отречем „заместващата работа,“ без
да я заменим с нещо друго“  (Vincent Taylor,  Atonement,  p.289)  и това е представа, която „ние може би сме по-силно
желаещи да отхвърлим, отколкото да я оценим.“(Vincent Taylor, Atonement, p.301)

Но това,  което ще се опитам да покажа в тази книга е,  че библейското учение за изкуплението  е
заместване от началото до края. Това, от което Тейлор отбягва не е самото учение, а недодялаността на
мисленето и на изразните средства на защитниците на заместващата работа на Христос на кръста, за което
самите те са били виновни.

 Втората ми изненада, с оглед на централното място на кръста на Христос е, че през последния почти
половин век не е написана нито една книга на тази тема от евангеликалски автор за сериозните читатели.
Наистина,  има  няколко  малки  книжки  с  меки  корици,  имаше  и  няколко  статии  на  изследователи  на
Библията. Искам да похваля специално отличните работи в тази област на д-р Леон Морис от Мелбърн.
Неговата книга „Апостолско проповядване на кръста“ (1955) ни направи всички ние да сме му задължени и
аз  се  радвам,  че  той  направи  нейното  съдържание  достъпно  за  обикновените  християни  в  книгата  си
„Изкуплението“ (1983). Той превърна себе си в майстор в обширната литература през вековете на тази тема
и неговата книга „Кръстът в Новия Завет“ (1965) си остава вероятно най-разбираемият наличен обзор. От
нея цитирам с одобрение неговото твърдение, че „кръстът господства в целия Нов Завет“ (стр.365).

Обаче до появата на последните публикации – книгата „Изкупителната смърт на Христос“ (1981) на
Роналд Уолас и книгата „“Празният кръст на Исус“ (1884) на Майкъл Грийн, аз не знам дали има друга
книга  за  читателите,  които  имам  предвид,  още  от  времето  на  публикуването  на  книгата  „Защо
Кръстът?“(1937) на  H. E. Guillebaud, която беше една от първите книги, публикувани от издателство  IVF.
Тя  беше  смела  работа,  която  посрещаше  „с  главата  напред“  критиците  на  заместващото  изкупление  и
задаваше три въпроса:  (1)  „Дали учението  за  изкуплението  е  християнско?“  (т.е.  дали  е  съвместимо с
учението на Исус и на неговите апостоли); (2) „ Дали учението за изкуплението е безсмъртно? (т.е. дали то е
съвместимо  или  е  несъвместимо  с  правосъдието);  (3)  „Дали  то  е  неправдоподобно?“  (т.е.  дали  то  е
съвместимо или е несъвместимо с такива проблеми като времето и прехвърлянето на вината).

Аз искам да разгледам темата по-обширно, защото това не е книга само за изкуплението, а е за кръста.
След трите встъпителни глави, които оформят Част първа, аз стигам в Част втора до това, което съм нарекъл
„същността  на кръста,“  в  която привеждам доводи за  истинско библейско разбиране на представите за
„задоволяване“ и „заместване.“ В Част трета аз стигам до трите велики постижения на кръста: спасяването
на грешниците,  разкриването на Бога и побеждаването на злото.  Част четвърта се мъчи да се справи в
области, които често пъти са изпуснати в другите книги, занимаващи се с кръста, като например, какво
означава за християнската общност тя „да живее под кръста“. Аз се опитвам да покажа, че кръстът променя
всичко. Той ни дава богослужебна връзка с Бога, ново и балансирано разбиране за себе си, нов подтик да
предоставяме себе си в мисия, нова любов към враговете ни и нова смелост да посрещаме затрудненията на
страданието. Развивайки моята тема, аз имах предвид триъгълника – Библията, традицията и съвременния
свят. Първото ми желание беше да бъда верен на Божието Слово, да му позволявам то да казва това, което
има да каже и да не го моля то да казва онова, което аз искам да кажа. Няма никаква алтернатива за точните
тълкувания на текста. Второ, аз се постарах да споделя някои от плодовете на моето четене. Докато търси да
разбере кръста,  човек не може да пренебрегне великите работи на миналото.  Да не отдаваме почит на
традицията и на историческата теология, това означава да не отдаваме почит на Светия Дух, който през
всеки век активно е просветявал църквата.   Трето, опитвах се да разбирам Библията не само в нейната
собствена светлина и в светлината на традицията, но и в светлината на съвременния свят. Питах какво казва
кръста на Христос на нас, в края на 20-я век?

Разбира  се,  когато  се  осмеляваме  да  пишем  (и  да  четем)  книга  за  кръста,  съществува  голямата
опасност  на предполагането.  Отчасти,  това се дължи на факта,  че онова,  което всъщност се е случило,
когато Бог е примирил света със себе си в Христос е мистерия, за измерването на чийто дълбочини ще ни е
нужно цялата вечност; и отчасти защото ще бъде най-непристойно да симулираме хладна безпристрастност,
докато размишляваме за кръста на Христос.  Защото искаме или не искаме, ние сме пристрастни.  Нашите
грехове  са  го  приковали на кръста.  Поради това,  вместо да  ни ласкае,  кръстът  разрушава  основите на
нашата представа, че самите ние сме праведни. Ние можем да стоим пред него само с наведена глава и с
покорен  дух.  И  ние  оставаме  там,  докато  Господ  Исус  каже на  сърцата  ни  своята  дума  за  прошка  и
приемане, и ние, сграбчени от неговата любов и изпълнени с преливаща благодарност, отидем в света, за да
живеем живота си в служба на него. 

Рождество Христово, 1985
Джон Стот
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Глава 1

Централното място на Кръста

   
Виждали ли сте  картината  „Сянката  на  смъртта“ на  Холман Хънт,  лидерът  на групата английски

художниците, известни като „Пре-рафаелисти“? Тя изобразява вътрешността на дърводелската работилница
в Назарет. Гол до кръста, Исус стои край дървено дърводелско „магаре,“ на което е поставил своя трион.
Той повдига погледа си към небето и изражението на лицето му показва страх или възторг, или и двете. Той
се протяга и е издигнал и двете си ръце над главата си. Докато прави това, светлината на вечерното слънце
струи през отворената врата и хвърля тъмна сянка във формата на кръст на стената зад него, където неговата
лавица за съхранение на инструментите прилича на хоризонтална греда, на която ръцете му са приковани
разперени. Самите инструменти ни напомнят за  гибелният чук и гвоздеите. 

Отпред, вляво от него, сред дървените стърготини е коленичила жена, ръцете й са поставени върху
сандък, в който са сложени даровете на Маговете. Ние не можем да видим лицето й, защото главата й е
обърната назад. Но ние знаем, че това е Мария. Тя гледа изплашено (или така изглежда) към сянката на своя
син на стената, която прилича на кръст. Пре-рафаелистите (Коментар: Името им произлиза от стремежа им да се
придържат към принципите на рисуване,  които са съществували преди художника Рафаел,  който според тях изопачил тези
принципи, а те искали да ги възстановят. Д.Пр.) имат репутацията, че са сантименталисти. Но въпреки това, те
били сериозни и искрени художници, а самият Холман Хънт бил решен, както самият той пише „ да воюва
със сегашното лекомислено изкуство“ и с неговото повърхностно изобразяване на банални теми. Поради
това той живял 3 години  от 1870-1873 в Святата Земя и рисувал в Йерусалим  „Сянката на смъртта,“ докато
седял на покрива на къщата си. (See Pre-Raphaelite Paintings from the Manchester City Art Gallery, where ‘The Shadow of Death’ hangs, by Julian Treuherz.).

Въпреки,  че  идеята  е  историческа  измислица,  същевременно  тя  е  теологично  правдива.  Още  от
младежките  години  на  Исус,  всъщност  даже от  раждането  му,  кръстът  хвърлял  сянката  си  пред  него.
Неговата смърт е била централна за мисията му. Нещо повече, църквата винаги е признавала това.

Представете си чужденец, който посещава катедралата „Св. Павел“ в Лондон. Тъй като е израсъл в не-
християнска култура, той не знае почти нищо за християнството. Но все пак, той е нещо повече от турист:
той проявява личен интерес и има силно желание да се учи.

Вървейки по „Флиит стриит,“ той е впечатлен от великолепието на пропорциите на сградата и се
възхищава, че Сър Кристофър Рен е можал да създаде такова здание след Големия пожар в Лондон през
1666. Докато очите му се опитват да го обхванат, той не може да не забележи огромният златен кръст, който
господства над сградата. 

Той влиза в катедралата и застава в нейния център, под купола. Опитвайки се да проумее размера и
формата  на  зданието,  той  разбира,  че  планът на  приземния  етаж,  състоящ се  от  неф (главен  кораб)  и
странични кораби, е кръстовиден. Посетителят върви наоколо и вижда, че всяка страна на приземния етаж
му прилича на маса,  на която,  забележително разположен,  стои кръст.  Той слиза надолу по стълбите в
криптата,  за да види гробниците на прочути мъже, като на самият Кристофър Рен,  Лорд Нелсън и Дук
Уелингтън: на всяка от тези гробници е гравиран или изобразен релефно един кръст.

Връщайки се нагоре по стълбите, посетителят решава да остане за  богослужението, което скоро ще
започне. Мъжът  до него носи малко кръстче на ревера си, а госпожата от другата му страна има същия
кръст на огърлицата си. Сега погледът му се спира на цветистият стъклопис на източния прозорец. Въпреки
че не може да види добре детайлите от мястото, където седи, той не може да не забележи, че на прозореца е
изобразен кръст. Внезапно богомолците се изправят. Влизат хора и свещениците, предшествани от човек,
който носи шествен кръст. Те пеят химн. Посетителят поглежда надолу към поставената там  листовка, за да
прочете началните думи на химна:

Ние пеем хваление на Онзи, който умря,
на Онзи, който умря на кръста;
Надеждата на грешника позволява на хората да се присмиват,
заради кръста ние считаме, че светът е изгубен.

От продължението на богослужението посетителят разбира, че присъства на  служба на Господната
Трапеза  и  че  тя  е  фокусирана  в  смъртта  на  Исус.  Защото,  когато  хората  около него  отиват  напред  до
парапета на Господната Трапеза, за да получат хляба и виното, свещеникът им говори за тялото и кръвта на
Христос. Службата приключва с друг химн: 

Когато гледам чудния кръст
на който е умрял Принцът на славата,
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аз считам за загуба моята най-скъпа придобивка
и изливам презрение върху цялата ми гордост.
Забравѝ, Господи, това че се хвалех;
Спаси ме в кръста на Христос, моят Бог.
Всички суетни неща, които най-много ме омайваха,
аз ги принасям като жертвоприношение на Неговата кръв.

Въпреки че сега публиката се разотива, едно семейство остава отзад. Те са донесли детето си, за да
бъде кръстено. Присъединявайки се към тях отзад, посетителят вижда, как първо свещеникът полива вода
върху детето, а после начертава с пръст кръст върху челото на детето, казвайки: „Белязвам те с кръста, за да
покажа, че ти не трябва да се срамуваш да изповядаш вярата в разпънатия Христос...“

Посетителят напуска катедралата впечатлен, но объркан. Повтарящата се настоятелност чрез думи и
символи на централното място на кръста, е поразителна. Но въпреки това, в главата му възникват въпроси.
Някои от думите, които бяха използвани в богослужението, изглеждаха преувеличени. Наистина ли заради
кръста християните считат, „че светът е изгубен,“ и „хвалят“ единствено кръста, и жертват всичко друго
заради кръста? Може ли християнската вяра да бъде вярно обобщена, че е „вярата в разпънатия на кръста
Христос“? Чужденецът се пита, ко  и   са основанията за това фокусиране в кръста на Христос  ?

Белег и символ на кръста
Всяка религия и идеология има своя видим символ, който илюстрира важна черта от нейната история

или вярване.  Например,  цветето  лотус,  въпреки че е  било използвано от древните китайци,  египтяни и
индийци, сега е свързвано с Будизма. Поради неговата кръгла форма се счита, че то изобразява всеки цикъл
на раждане и смърт или на появата на красота и хармония от мръсните води на хаоса. Понякога Буда е
изобразяван като седящ на трон в напълно разцъфнало цвете на лотоса. 

Древният юдеизъм избягвал видимите сигнали и символи, поради страхът от нарушаване на втората
от  Десетте  заповеди,  която  забранява  изработването  на  изображения.  Но  съвременния  юдеизъм  сега
използва  така  нареченият  „Щит“  или „звездата  на  Давид,“  една  звезда  с  6  лъчи,  която се  получава  от
припокриването на два еднакви равностранни триъгълници. Тя говори за Божия завет с Давид, че неговият
трон ще бъде утвърдено завинаги и че Месията ще бъде негов потомък. Другата монотеистична религия,
ислямът,  който  е  възникнал  в  Близкия  Изток,  е  символизиран  от  полумесец,  поне  в  Западна  Азия.
Първоначално изобразяващ фаза на луната, полумесецът вече е бил символ на суверенитета на Византия,
преди да завладяването й от мюсюлманите.

Светските идеологии на 20-я век също имат своите всеобщо разпознавани символи. Марксисткият
сърп и чук, е  заимстван през 1917 от съветското правителство от една белгийска картина, изобразяваща
индустрията и земеделието; и те били кръстосани, за да символизират съюза на работниците и селяните, на
фабриката и  полето.  От друга страна,  произхода на  свастиката може да бъде проследен до преди 6000
години.  Излизащите  от  нейния  център  разклонения  са  огънати  по  посока  на  часовата  стрелка,  за  да
символизират или движението на слънцето, или цикълът на четирите сезона, или процесът на творчество и
преуспяване (на санскритски думата „svasti“ означава „благоденствие“). В началото на 20-я век обаче, тя
била използвана от някои германски групи като символ на Арийската раса. После Хитлер я взел и тя се
превърнала в зловещ символ на расисткия фанатизъм на нацистите.

Следователно това,  че християнството има видим символ, не е изключение.  Но кръстът не е най-
старият символ. Поради буйните обвинения, отправяни против християните и преследването, на което те
били излагани, те трябвало да бъдат много предпазливи и да избягват парадирането със тяхната религия.
Поради това кръстът, който сега е универсален символ на християнството, в началото е бил избягван, не
само поради директното му свързване с Христос, но и заради срамното му оприличаване с екзекутирането
на обикновен криминален престъпник. (Michael Gough, Origins of Christian Art, p.18. See also J. H. Miller,‘Cross’ and ‘Crucifix’; Christian World, ed.

Geoffrey Barraclough;  and Cross  and Crucifix  by Cyril  E.  Pocknee.) Поради това по стените и таваните на катакомбите (подземни
погребални  места  извън  Рим,  където  преследваните  християни  вероятно  са  се  криели),  най-ранните
християнски символи изглежда се  били или неясно определени рисунки  на  паун (предполага  се,  за  да
символизира безсмъртието), на гълъб, на лавров венец, с който бил награждаван победителят в надбягване
или, особено,  силует на риба. Само посветените знаели и никой друг не би се досетил, че рибата ichthys
(риба) са началните букви за Iēsous Christos Theou Huios Sōtēr (Исус Христос, Син на Бога, Спасител). Но
това не останало християнски символ, защото асоциацията между Исус и рибата е само акронимна и няма
видимо значение.

По-късно, вероятно през 2-я век, преследваните християни изглежда предпочели да рисуват като свои
символи библейски теми като Ноевият ковчег; Аврам убива овена, а не Исак;  Даниил в ямата с лъвовете;
неговите трима приятели в огнената пещ; Йона повърнат от рибата;  някои кръщения; овчар, носещ агне;
изцелението на паралитика; възкресението на Лазар. Всички тези символи на Христовото спасение не са
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били обявени за престъпление, тъй като само запознатите биха били способни да интерпретират техния
смисъл. В допълнение, е бил популярен монограмът Chi-Rho (първите две букви от гръцката дума Christos)
е бил популярен тайнопис, който често е бил във формата на кръст, като понякога е имало и агне или гълъб,
стоящ пред него.                                                                                                    

Универсално приетата  християнска емблема очевидно трябва да говори за  Исус  Христос,  но има
широк кръг от възможности.  Християните можеха да изберат бебешкото креватче или яслата,  в която е
лежало  бебето  Исус,  или  пък  дърводелския  тезгях,  на  който  той  е  работил  като  млад  мъж в  Назарет,
придавайки  достойнство  на  ръчния  труд,  или  лодката,  от  която  е  поучавал  тълпите  в  Галилея,  или
престилката, която с която се е препасал, когато е измил краката на апостолите, което щеше да напомня за
неговия дух на смирено служение. Освен това е имало и камък, който, след като бил изтърколен встрани от
отвора на гробницата, която е принадлежала на Йосиф от Ариматея, е било поставено тялото на Исус и
било обявено неговото възкресение. Други възможности са били тронът, символ на божествен суверенитет,
който Йоан в своето видение на небето е видял, че Исус споделя или гълъбът, символ на Светия Дух, който
бил изпратен от небето в денят на Петдесятница. Всеки от тези 7 символи би бил подходящ като указател за
някоя страна от служението на Господа. Но вместо тях, избраният символ щял да бъде един прост кръст. От
дълбоката древност неговите две греди вече били космически символ на осите между небето и земята. Но
неговия избор от християните е имал по-специално обяснение. Те искали да отдадат почит като на нещо
централно,  на  тяхното  разбиране  за  Исус,  което  нито  е  неговото  раждане  и  младежки  години,  нито  е
неговото учение, нито е неговото служение, нито е неговото възкресение, нито е неговото царуване, нито е
неговия дар на Светия Дух, а е неговата смърт, неговото разпъване на кръста.  Кулминацията (т.е. кръстът,
към който тялото на Христос е приковано) изглежда се е появил чак след 6-я век  .  

Изглежда сигурно, че поне от 2-я век насам християните не само са чертаели, рисували и гравирали
кръста като картинен израз на тяхната вяра, а са поставяли белега на кръста и на самите себе си или на
други хора. Един от първите свидетели за тази практика е Тертилиан, юрист и теолог от Северна Африка,
която благоденствала  през 2-я век.  Той написал:

„При  всяка  крачка  напред  и  напредване,  при  всяко  влизане  и  излизане,  когато  се  обличаме  и  си
обуваме  обувките,  когато  се  къпем,  когато  седим  на  масата,  когато  запалваме  лампата,  сядаме  на
кушетката, на стола, във всички обичайни действия на ежедневния живот, ние начертаваме върху челото
си белегът (кръста).“ ( Tertullian, De Corona, Ch. III, p.94.)

Иполит (Коментар: 170-235, един от най-видните християнски теолози през 2-я век. Д.Пр.),  учен и презвитер на
църквата в Рим, е особено интересен свидетел, защото той е известен с това, че е бил „отявлен реакционер,
който в своето поколение е бил привърженик на миналото, а не на бъдещето.“ Неговият прочут трактат
„Апостолска традиция“ (215 г) „твърди категорично, че описва само форми и модели на ритуали и обреди,
които  вече са традиционни и обичаи, които  вече съществуват от дълго време и че самият трактат е
написан като обмислен протест против нововъведенията.“ (Gregory Dix (ed.), Apostolic Tradition of St Hippolytus, p.xi.)

Следователно, когато той описва някои църковни ритуали, ние можем да бъдем сигурни, че те вече са
били практикувани поне едно или повече поколения преди това. Той споменава, че знакът на кръста вече е
бил  използван  от  епископа,  когато  помазвал  челото  на  кандидата  за  свещеник  на  църквата  при
Конфирмацията и препоръчвал този знак да бъде използван в молитвата насаме: „винаги подражавайте на
него (Христос),  като поставяте искрено този знак на челото си: защото това е знакът на неговото
страдание.“  Той  добавя,  че  знакът  е  защита  против  злото:  „когато  си  изкушаван,  винаги  почтително
подпечатвай на челото си с знакът на кръста.  Защото този знак на страданието е изваден на показ и е
направен доказано против дявола, ако бъде правен с вяра, не за да може ти да бъдеш виждан от хората, а
чрез твоето знание, неговото начертаване на челото ти служи като щит.“ ( Ibid., pp.68–69.)

Не е нужно да отхвърляме този навик като суеверие. Поне в оригиналния си вид, знакът на кръста е
бил въведен, за да установи самоличността и наистина да освети всеки акт като принадлежащ на Христос.

В средата  на 3-я век,  когато друг жител на Северна Африка,  Киприян,  бил епископ на Картаген,
започнало ужасно преследване на християните от император Деций (250-251), по време на което хиляди
християни предпочели да умрат, вместо да направят жертвоприношение на името на императора. (Коментар:
Този император и неговия син загинали през 251 год. в битка срещу готите при Абритус - сегашният наш град Разград. Това е
един период от историята на Рим, в който, в продължение на един век, всеки 2 години имало нов император. А те били наричани
„войнишките императори.“ Д.Пр.)

Загрижен да подсили морала на хората си и да ги окуражи да приемат мъченичеството, вместо да
правят компромис с християнската си вяра, Киприян им припомнил церемонията на кръста: „за предпазване
на главата си нека да поставим шлема на спасението...да бъде укрепено челото ни, за да пазим невредим
Божият знак.“ ( Cyprian, Ad Thibaritanos IX). А верните християни, които се намират в затвора и рискуват да умрат  -
тях Киприян възхвалява по следния начин: „вашите чела, осветени от печата на Бога ...са запазили себе си
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за короната, която Господ ще им даде.“ ( Cyprian, De Lapsis 2)
Ричард  Хуукър,  (1554-1600),  Англикански  теолог  от  16-я  век  и  Управител  на  храма  в  Лондон

приветствал  факта,  че  ранните  бащи  на  църквата,  независимо  от  голямото  презрение  от  страна  на
невярващите към страданията на Христос,  въпреки това „избрали знакът на кръста, а не някой друг знак,
чрез който светът да може по-лесно винаги да разпознае какви са били те.“ (Richard Hooker,  Ecclesiastical Polity, Book V,

Ch.  lxv.20,  ‘Of  the  Cross  in  Baptism’)  Той знаел за откровеното противопоставяне на пуританите.  Те казвали,  че „на
кръстенето и на подобни папски практики, които Божията църква във времето на Апостолите никога не
е познавало“, не трябва да бъдат използвани, защото човешки изобретения не трябва да бъдат добавяни към
Божиите наредби и че винаги съществува опасност от суеверна неправилна употреба. Така както цар Езекия
унищожил медната змия, така кръстенето трябва да бъде изоставено. Но Хуукър защитил позицията си и не
отстъпил. В безразлични неща, които не са били в съответствие с Библията, християните са били свободни
да избират. Между другото, знакът на кръста е имал положителна полезност: той е „предупреждение за
нас...да се прославяме в служба Исус Христос, а да не свеждаме главите си като хора, които са посрамени
от тази служба, въпреки че тя ни причинява порицание и злословие от този злочест свят .“  (Ibid., Book V, Ch.

Lxv.6)
Константин,  първият  император  на  Римската  империя,  който  изповядал,  че  е  християнин,  е  дал

допълнителен импулс за употребата на символа на кръста. Според Еузебиус Памфилий (260/265 – 339/340),
по време на битката при моста Милвиан (Коментар: вижте в Интернет Battle of the Milvian Bridge. Д.Пр.) Константин
видял кръст в светлината на небето, а край него – думите  in hoc signo vinces – „побеждавай с този знак.“
Той веднага го поставил на шлема си като негова емблема и заповядал да бъде поставен върху знамената на
армията му.

Каквото и да си мислим за Константин и за развитието на християнството след него, поне църквата
вярно е запазила кръста като свой централен символ. В някои църковни традиции кандидатът, който иска да
бъде кръстен, все още е белязван с този знак, а роднините на християнин, който след като умре е погребван,
а не кремиран, е обичайно да поставят кръст на надгробната му плоча. Следователно можем да кажем, че от
раждането на християнина до неговата смърт, църквата се стреми да обяви кои сме ние и да ни пази с кръст.

Християнският избор на кръста като символ на тяхната вяра е още по-изненадващ, когато си спомним
ужасът, с който в древния свят се е гледало на разпъването на кръста. Ние можем да разберем защо думите
на Павел за кръста за много от неговите слушатели са били „глупост“ или даже „лудост.“ (1Кор.1:18, 23).
Как би могъл здравомислещ човек да се покланя като пред бог на човек, който е мъртъв и който е бил
справедливо  осъден  като  криминален  престъпник  и  е  бил  подложен  на  най-унизителната  форма  на
екзекутиране? Тази комбинация от смърт, престъпление и срам го поставя извън границата на уважението, а
да не говорим за преклонението пред него. ( See especially pp.1–10 of Crucifixion by Martin Hengel, whose original title was Mors turpissima crucis,
‘the utterly vile death of the cross’, an expression first used by Origen)

Разпъването на кръста е било изобретено от варварите в началото на познатия свят и е взето от тях
както от гърците, така и от римляните. То вероятно е най-жестокият начин за екзекутиране, който някога е
бил използван, защото той преднамерено   з  абавя смъртта, докато през това време се причинява максимално  
мъчение. Жертвата можела да страда в продължение на дни, преди да умре. Когато римляните го възприели,
те го запазили за престъпници, осъдени за убийство, бунт или въоръжен грабеж,  ако тези престъпления са
извършени от роби, чужденци или други хора, изпаднали в немилост. Поради това юдеите били възмутени,
когато  римският  генерал  Варус  разпънал  на  кръста  2000  юдеи  през  4  г.н.е.,  както  и  когато,  при
завладяването на Йерусалим, генерал Тит разпънал на кръста толкова много бегълци от града,  че  нито
(място...за кръстовете, нито кръстове за телата“ можели да бъдат намерени.  (See the accounts given by Josephus in

Antiquities xvii.10.10 and Jewish War V.xi.1)
Римските граждани не можели да бъдат осъждани на разпъване на кръста,  ос  в  ен в изключителни  

случаи   н  а държавна измяна  . В една от речите си Цицерон порицава разпъването на кръста, наричайки го
„най-жестокото и отвратително наказание.“ (Cicero, Against Verres II.v.64, para. 165). Малко по-късно той обявил: „Да
се върже римски гражданин е престъпление, да бъде бит с камшик е отвратително, да бъде убит е почти
акт на криминално убийство, да бъде разпънат на кръст  е – Какво? Няма подходяща дума, която може
да опише толкова ужасна смърт.“ ( Ibid., II.v.66, para. 170.)

Цицерон е бил още по-категоричен в своята успешна защита през 63 г.н.е. на възрастният сенатор Гай
Рабирус,  който бил осъден за  убийство:  „самата дума „кръст“ трябва  да  бъде  извадена не  само от
употреба, когато се отнася за римски гражданин, тя трябва да бъде извадена от неговите мисли, от
неговите  очи  и  от  неговите  уши.  Защото  не  само  действителното  случване  на  тези  неща  (т.е.
процедурата на разпъването на кръста) или изтърпяването им, но и самата възможност тези неща да се
случат, очакването, всъщност самото споменаване за тях, това е недостойно за римски гражданин и за
свободен човек“ (Cicero, In Defence of Rabirius V. 16, p.467). 
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Ако римляните считали, че разпъването на кръста е ужас, същото са считали и юдеите, но поради
друга причина. Те не правили разлика между „кръст“ и „дърво,“ както и между „висенето“ и „разпъването
на  кръста.“  Поради  това  те  автоматично  прилагали  към  разпънатите  на  кръста  престъпници  ужасното
твърдение на закона, който казвал, че „всеки, който виси на дърво е проклет от Бога“ (Втор. 21:23). Те не
можели да заставят себе си да вярва, че Божият Месия ще умре под проклятие, окачен на дърво. Както казал
Юдеят  Трифо  на  християнският  апологет  Джъстин  Мъченика,  с  който  участвали  в  диалог:  „Аз  съм
извънредно скептичен относно това нещо.“ ( Justin Martyr, Dialogue with Trypho a Jew, Ch. Lxxxix )

Следователно тогава, независимо дали техния произход е римски или юдейски или и двете, ранните
врагове на християнството не изпускали нито една възможност да се присмиват на  твърдението, че Божият
помазаник  и  Спасителят  на  хората  е  завършил  живота  си  на  кръста.  Според  тях,  тази  идеята  била
налудничава. Това е добре илюстрирано от една археологическа рисунка от 2-я век, която била открита в
Палатинския хълм в Рим, на стена в къща, считана от някои учени, че е била използвана за училище за
писане на документи на империята. Тя е първата оцеляла рисунка на разпъването на кръста и е карикатура.
Необработената рисунка изобразява, разпънат на кръст, мъж с магарешка глава. От лявата му страна стои
друг мъж с една вдигната ръка в преклонение пред бог. С неподравнени букви отдолу са написани думите
ALEXAMENOS CEBETE (sc. sebete) THEON – „Алексаменос се покланя пред Бога.“ Сега тази картина се
съхранява в Kircherian Museum в Рим. Какъвто и да е оригиналният вид на обвинението – „за боготворене
на  магаре“  (което  се  е  считало,  че  правят  както  юдеите,  така  и  християните),  това  е  била  идеята  за
боготворене на разпънат на кръста човек, която е била превърната в посмешище.

Същото отношение може да бъде открито и в презрението на Лукиан от Самосата, езически сатирик
от 2-я век. В „Отминаването на Перегрин“ (измислен християнин, когото той описва като шарлатанин) той
се присмива на християните, че боготворят този разпънат на кръста софист-учител и живеят, подчинявайки
се на неговите закони (стр.15).

Гледната точка на Исус
Фактът, че кръста станал християнски символ и че този християните непреклонно отказвали, въпреки

осмиването му, да го изоставят и да го заменят със символ, който не е толкова дразнещ, може да има само
едно обяснение. Той означава, че централното място на кръста произлиза от намерението на самият Исус.
Поради верността си към него, неговите последователи се държали толкова упорито за този знак. Тогава,
какво доказва това, че кръста е в центъра на гледната точка на Исус?

Единственият бегъл поглед в развитието на мисленето на детето Исус ни е даден в историята, в която
се разказва как той, когато бил на 12 години, бил заведен в Йерусалим на Пасха и след това, поради грешка,
бил  оставен  там.  Когато  родителите  му  го  намерили  в  Храма,  „седнал  между  законоучителите,  че  ги
слушаше и им задаваше въпроси,“  те го нахокали. Те казали,  че разтревожено са го търсели. А той им
отговорил с невинно изумление: „Защо ме търсите? Не знаете ли, че аз трябва да бъда в дома на моя
Отец?“ (Лука 2:41-50 – мой превод). Лука ни разказва тази история с мъчителна икономия на подробности.
Поради това ние трябва да внимаваме и да не прочитаме в нея повече от това, което самото описание ни
дава. Но имайки предвид това, ние можем да твърдим, че още на 12-годишна възраст Исус е считал, че Бог е
„Моя Отец“ и е изпитвал вътрешна принуда самият той да се занимава с делата на неговия Отец.  Той е
знаел, че има мисия. Неговият Отец го е изпратил с намерение  в света. Той е длъжен да изпълни тази
мисия; трябва да осъществи това намерение. Постепенно в описанието на Евангелието се очертава каква е
тази мисия и какво е това намерение.

Авторите на евангелията загатват, че кръщаването на Исус и изкушенията му в пустинята са били
случаи, в които той се ангажирал да върви по Божия път, а не по пътя на дявола, да върви по пътя на
страданието и смъртта, а не по пътя на популярността и аплодирането. Марк (който е бил последван от
Матей и Лука) описва точно едно следващо събитие, когато Исус започва ясно да съобщава ясно каква е
неговата мисия. 

Това е било първото  предсказание, водоразделът в неговото публично служение. Когато отишъл с
учениците  си  в  северната  област около Цезария Филипи,  в  подножието на планината  Хермон,  той ги
попитал директно, в техните представи кой е той. Когато Петър избъбрил, че той е Месията на Бога, Исус
веднага ги предупредил да не казват на никой „за него“ (Марк 8:29-30). Тази заповед е считана, че е била
предварителна инструкция за запазването на така наречената „Месианска тайна.“ Но после се случва нещо
ново:  Исус започва да учи,  че  Човешкият Син трябва  да изстрада  много неща и да бъде отхвърлен от
старейшините, от главните свещеници и от законоучителите, и че той ще трябва да бъде убит и на третия
ден ще възкръсне отново. Той говорил ясно за тези неща. (Марк 8:31-32).

Думата  parrēsia, преведена като „ясно“ означава „свободно  и открито говорене.“ За това не трябвало
да има никакви тайни. Причината,  поради която неговата Месианска мисия е била тайна е,  че нейният
характер  е  бил  погрешно  разбиран.  Популярното  очакване  било,  че  Месията  ще  бъде   революционен
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политически водач. Йоан ни казва, че по време на най-голямата популярност на Исус в Галилея, след като
нахранил 5000 души, тълпите възнамерявали да дойдат и насила да го направят цар (Йоан 6:15).  Сега,
когато апостолите ясно разпознали и изповядали кой е Исус, той можел да им обясни природата на неговото
Месианство и направил това много откровено. Петър го смъмрил, ужасен от съдбата, която Исус предрекъл
за себе си. Но тогава на свой ред Исус смъмрил Петър със строги думи. Същият апостол, който изповядал,
че Исус е Божият Месия, научавайки това поради откровение от Отца (Мат.16:17),  бил измамен от дявола
да отрече нуждата от кръста. Тогава Исус казал на Петър: „Махни се, Сатана!“ с толкова силна страст,
която трябва да е изумила слушателите му. „Ти не мислиш за Божиите неща, а за нещата на хората.“ ( Mark

8:31-33.; cf. Matt. 16:21-23.; Luke 9:22ff.).
Тази случка обикновено е считана, че е първото предсказание за страданията на Исус. Преди това е

имало леки загатвания за тези страдания (напр.  Марк 2:19-20); но в гореспомената случка говоренето е
пределно ясно.

Второто предсказание било направено малко по-късно, когато Исус минавал тайно през Галилея. Той
казал на дванадесетте ученици: „Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци. Те ще го убият, а
след три дни той ще възкръсне“ (Марк 9:31 – мой превод). 

Марк казва, че учениците не са разбрали какво им казва Исус и се страхували да го попитат. Матей
казва, че „те дълбоко се наскърбиха.“ (Марк 9:30–32; Мат. 17:22–23). Вероятно това е било времето, когато,
според Лука, Исус „решително тръгна към Йерусалим“ (9:51 – мой превод).  Той бил решен да изпълни
това, което било писано за него.

Исус направил третото си “предсказание за страданието,“ когато те вървели към Светия Град. Марк
прави това с изобразително описание на страхопочитанието, което решението на Господа предизвикало в
тях:

Те се изкачвали по пътя за Йерусалим, Исус вървял отпред и учениците били удивени, а другите,
които вървели след тях, били обзети от страх. Той отново отвел учениците настрани и им казал какво ще му
се случи. Той им казал: „Ето, ние се изкачваме към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на
главните  свещеници  и  на  книжниците.  Те  ще  го  осъдят  на  смърт  и  ще  го  предадат  в  ръцете  на
езичниците, които ще му се подиграват, ще го заплюват, ще го бият с камшик и ще го убият. Три дни след
това той ще възкръсне.“ (мой превод).

Лука добавя коментара на Исус, че „всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син ще се
изпълни.“ (Mark 10:32–34; cf. Matt. 20:17–19; Luke 18:31–34)

Това трикратно повторение на предсказанието за страданието придава една нотка на тържественост на
описанието на Марк. По този начин той  обмислено подготвя читателите си, така както Исус обмислено
подготвя  Дванадесетте  за  ужасните  събития,  които  щели  да  се  случат.  Ако  съберем  заедно  и  трите
предсказания,  най-впечатляващото нещо не  е  това,  че  Исус  ще  бъде  предаден,  отхвърлен  и  осъден  от
неговите собствени сънародници и техните водачи; не е това, че те ще го предадат на езичниците, които
първо ще му се подиграват, а после ще го убият; нито е това, че след три дни той ще възкръсне от смъртта.
Нито пък даже е това, че всеки път Исус нарича себе си „Човешкият Син“ (небесна фигура, която Даниил
видял в своето видение, която идвала в облаците на небето, на която е дадена властта, славата и суверенната
сила и получава  поклонение от народите), но въпреки това, парадоксално обявява, че като Човешки Син,
той ще страда и ще умре и по този начин с безстрашна оригиналност  съвместява и осъществява и двете
фигури на Месията в Стария Завет – на Страдащият Слуга в Ис.53 и на царуващият Човешки Син в Дан.7.

Още по-впечатляваща е решимостта  , която Исус е изразил и илюстрирал. Той казал, че е длъжен да  
страда, да бъде отх  в  ърлен и да умре. Всичко, което е писано за него в Писанията задължително трябва да  
бъде изпълнено. С тази нагласа той тръгнал към Йерусалим и повел Дванадесетте  по пътя към Храма. Той
веднага разпознал като сатанински отрицателния коментар на Петър и поради това веднага го отхвърлил.

Въпреки, че тези три предсказания оформят едно очевидно трио, поради тяхната сходна структура и
използвани думи,  в евангелията с  а описани   поне   още 8 случаи  , в които Исус загатва за своята смърт  . Когато
слизал от планината, където бил преобразен, той предупредил, че ще пострада в ръцете на своите врагове
така,  както е  пострадал и  Йоан Кръстител,  (Matt.  17:9–13;  Mark  9:9–13;  cf.  Luke  9:44  ),  и  в  отговор  на  скандалната
егоистична молба на Яков и Йоан да седят на най-добрите места в Божието царство, Исус казал, че самият
той е дошъл да служи, а не да му служат, и „да даде живота си като откуп за мнозина.“ (Mark 10:35–45; Matt. 20:20–

28). Другите 6 загатвания са били направени през последната седмица от живота му, когато се очертава, че
кръстът наближава. Исус гледал на своята смърт като връхна точка на дълговечното юдейско   отхвърляне на
Божието послание и като предсказание, че Божият съд ще сложи край на привилегията на юдейския народ.
(Mark 12:1–12; cf. Matt. 21:33–46; Luke 20:9–19.). 

После, във вторник, споменавайки за Пасхата, той казал, че ще бъде разпънат на кръста (Мат. 26:2);  в
къщата на Симон Прокажения във Витания, когато една жена изляла парфюм върху главата му, той казал, че
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по този начин тя го подготвя за погребение  (Марк.14:9-9;  Мат.26:6-13);  по време на Тайната вечеря той твърдял
настойчиво, че Човешкият Син ще си отиде точно така, както е писано за него, дал им хляба и виното като
символи  на  неговото  тяло  и  на  неговата  кръв  и  така  предсказал  своята  смърт  и  поискал  тя  да  бъде
възпоменавана. (Мат. 26: 22-25; 26-29; Лука 22:14-20; 1Кор.11:23-26). Накрая, в Гетсиманската градина Исус отказал да бъде
защитен от хора или ангели, тъй като като попитал, какво щеше да се случи, ако той бъде защитен: „ как
тогава  ще  бъдат  изпълнени  Писанията,  които  казват,  че  това (арестуването  му  и  всичко,  което  е
последвало след това) задължително трябва да се случи по този начин?“ (мой превод) (Мат. 26:47-56; Марк 14:43-50;

Лука 22:47-53;  Йоан 18:1-11).
Така авторите на Синоптичните евангелия предоставят общо свидетелство за факта, че Исус както

ясно, така и повтаряемо е предсказал предстоящата си смърт. Йоан изпуска тези точни предсказания. Но
въпреки това, той свидетелства за същия феномен, като 7 пъти споменава за „часът на Исус.“ Това е бил
часът, когато той щял да напусне света и да се върне при Отца. Нещо повече, неговият час се намирал под
контрола на Отца, така че в началото Исус казвал, че този час „все още“ не бил дошъл, а накрая той можал
уверено да каже: „настана часът.“

Когато Исус казал на майка си по време на сватбеното празненство в Кана, след като виното свършило
(Йоан 2:4); когато той казал на братята си, когато те го канели да отиде до  Йерусалим и да се рекламира
публично: „Моето време все още не е дошло“ (Йоан 7:6), повърхностното значение е ясно. Но Йоан искал
читателите му да открият по-дълбокият смисъл, въпреки, че майката на Исус и братята му не го открили.
Йоан продължава,  за да сподели тази тайна с читателите си и я използва,  за  да обясни защо очевидно
богохулните твърдения на Исус не са довели до неговото арестуване.  (виж Йоан 7:25-29; 8:12-19) Йоан коментира:
„Те се опитваха да го арестуват, но никой не сложи ръка на него, защото часът му още не беше дошъл .“
(Йоан 7:30 – мой превод; виж 8:20).

Чак когато Исус отишъл в Йерусалим за последен път, Йоан категорично подчертава, че това е така.
Когато някои гърци поискали да видят Исус, той първо им казал: „Дойде часът за Човешкият Син да бъде
прославен“ (Йоан 12:23 – мой превод) и после, след като говорил ясно за своята смърт, той продължил:
„Сега сърцето ми е развълнувано и какво да кажа? (Да кажа ли) „Отче, спаси ме от този час? Не, точно
поради тази причина аз дойдох до този час! Отче, прослави името си!“ (Йоан 12:27-28 – мой превод) След
това, на два пъти по време на Тайната вечеря той направил последни пояснения, че за него е дошло времето
да напусне този свят и да бъде прославен. (Йоан 13:1; 17:1).

Колкото и несигурни да сме се чувствали относно по-ранните намеци на неговия „час“ или „време,“
ние можем да нямаме никакво съмнение за  последните три случаи.  Защото Исус уточняващо казал,  че
неговия „час“ е времето за неговото „прославяне“,  което (както ще видим по-късно) започва с неговата
смърт и добавил, че той няма да се моли да бъде освободен от този час,  защото това е била причината,
поради която той е дошъл в света.  И наистина,  парадоксът,  който описва Йоан едва ли може да е бил
случаен,  че часът, заради който той бил дошъл на света,  е часът, в който той ще го напусне. Марк прави
нещата още по-ясни, като оприличава този „час“ с неговата „чаша.“ (Марк 14:35-36).

От това доказателство, предоставено ни от авторите на евангелията,  какво е правилно да кажем за
гледната точка на Исус за неговата собствена смърт? Няма никакво съмнение, че той е знаел, какво щяло да
се случи – не в смисъла, че всички ние знаем, че един ден трябва ще умрем, а в смисълът, че той ще се
срещне  с  насилствена,  преждевременна  и  преднамерена  смърт.  И  нещо  повече  от  това,  той  дава  три
вътрешно свързани причини за нейната неизбежност.

1.  Той  знаел,  че  ще  умре,  поради  враждебността  на  лидерите  на  юдейския  народ.  Тази
враждебност се възбудила още в началния период на неговото публично служение. Те били вбесявани от
неговото отношение към закона по принцип и особено, към съботният ден. Когато той настоял да излекува
един човек с изсъхнала ръка в синагогата в съботен ден, Марк ни казва, че „фарисеите излязоха и започнаха
да заговорничат с иродианите как да убият Исус“ (Марк 3:6 – мой превод). Исус трябва да е знаел за това.
Той е знаел много добре описанията в Стария Завет за преследването на верните пророци. (Joachim Jeremias develops

this  argument  in  Central  Message.  See  especially  p.41 ).  Въпреки,  че  е  знаел,  че  самият  той  е  нещо  повече  от  пророк,
същевременно е знаел, че не е по-малък от пророк и следователно е можел да очаква подобно отношение.
Той е бил заплаха за позицията на лидерите и съществуващите предубеждения. Според Лука, след като
неговото прочитане и тълкувание на Ис.61 в синагогата в Назарет, в което изглеждало, че той поучава, че
има божествено предпочитание към езичниците, „всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв и
като станаха, изкараха Го вън от града и го отведоха при пропастта на хълма, на който градът беше
съграден, за да го хвърлят долу.“ Лука добавя, че „Той мина между тях и си отиде.“ Но това е било само
временно спасяване. Исус е знаел, че рано или късно те ще го хванат.

2. Той е знаел, че ще умре, защото това е било написано за Месията в Писанията. „Човешкият Син
ще си отиде така, както е написано за него“ (Марк 14:21 – мой превод). Всъщност, когато се позовавал на
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свидетелството на Стария Завет  за пророците, той имал склонността,  за Месията, да съчетава смъртта с
възкресението и страданието със славата. Защото Писанията поучавали и за двете. И Господ продължил да
настоява за това и след като бил възкресен. Той казал на двамата ученици по пътя за Емаус: „Не трябваше
ли Христос да изстрада тези неща и после да влезе в Своята слава? И като започна от Моисей и от
всички пророци, им обясни какво беше казано за него във всички Писания.  (Лука 24:26-27– мой превод)
(вижте и Лука 24:44-47).

Човек би искал много да беше присъствал в това обяснение на „Христос във всичките Писания.“
Защото  действителният  брой  на  неговите  познати  цитати  от  Стария  Завет,  отнасящи  се  за  кръста  и
възкресението,  не голям. Той предсказал разбягването на апостолите, като цитирал от Захария, че когато
овчарят бъде поразен, овцете ще се разпръснат. (Зах. 13:7; Мат. 26:31; Марк 14:27) Той завършил „Притчата си за злите
арендатори  на  лозето“  с  многозначителна  отпратка  за  камъка,  който,  въпреки  че  бил  отхвърлен от
строителите, впоследствие станал   най-горния заключващ камък   на зидарията   (Коментар: В древността нямало
цимент и здравината на отворите  в сградата се осигурявала от тяхната сводеста форма. Дъгата на  свода се оформяла от
трапецовидни камъни, а във връхната точка на свода се поставял клиновиден камък, който „заключвал“ свода. Тъй като нямало
слепващ  разтвор  между  камъните,  здравината  на  конструкцията  се  осигурявала  единствено  от  тежестта  на  камъните.
Колкото по-голяма е тежестта, толкова по-здрав е свода. По този начин са изградени големи мостове и прочутите римски
акведукти и виадукти, някои от които все още съществуват. Има легенда, според която, когато изграждали крепостната стена
на Йерусалим, строителите на свода на източната врата получили от каменоломната един клиновиден камък, който не им
трябвал в момента и те го изхвърлили навън в коритото на потока Кедрон. Но когато завършвали изграждането на свода и им
потрябвал такъв заключващ камък, те се сетили за него и с него „заключили“ свода. Д.Пр.) или ъглов камък (Пс. 118:22; Мат 21:42;
Марк 12:10–11; Лука 20:17; Деян 4:11; 1Пет. 2:7)

А когато висял на кръста, три от неговите така наречени „седем думи“ (Коментар: Това са последните седем

фрази, произнесени от Исус на кръста според Библията. Д.Пр.) са били директни цитати от Писанията: „Боже мой,
Боже мой, защо си ме изоставил?“ (Пс.22:1); „Жаден съм“, идваща от Пс.69:21 и „Отче, в Твоята ръка
предавам духа си“, идваща от Пс. 31:5. Тези три псалми описват дълбоката мъка на невинно пострадалият,
който страда както телесно, така и духовно в ръцете на своите врагове, но който същевременно запазва
вярата си в своя Бог. Разбира се, въпреки че те са били написани, за да дадат израз на страданието на самият
псалмист, все пак очевидно Исус стига до състоянието, да гледа на себе си и на собственото си страдание
като на тяхно върховно осъществяване. 

Но изглежда, че от Ис.53 Исус получава най-ясното предсказание не само за неговото страдание, но и
за последващата му слава. Защото там слугата на Йехова първо е представен като “презрян и отхвърлен от
хората, човек на скърби и познаващ страданието“ (ст.3 – мой превод), на който Господ е поставил нашите
грехове,  така  че  „той  беше  прободен заради  нашите  престъпления“  и  „беше  бит  заради  нашите
беззакония“  (ст.5-6) и после, в края на двете глави 52 и 53,  той „ще се  бъде възкресен и ще се възнесе
високо“ (52:13 – мой превод) и ще получи „дял между великите“ (53:12) и „ще оправдае мнозина“ (53:11).
Единственият  директен  цитат,  който  е  записан,  че  е  произнесен  от  Исус  е  от  ст.53:12  –  „и  към
престъпниците беше причислен.“ Той казал: „...казвам ви, че трябва да се изпълни от Мен и това писание“
(Лука 22:37).

Когато той обявява, че той „трябва да изстрада много неща“ (мой превод) и че „не дойде да му
служат, но да служи и да даде живота си като откуп за мнозина“ (Марк 8:31; 10:45), въпреки че това не
са директни цитати от Ис.53, тяхното комбиниране на страданието, службата и смъртта заради спасението
на другите, сочи директно в тази посока. Нещо повече, Павел, Петър, Матей, Лука и Йоан – основните
автори  в  Новия  Завет  –  заедно имат  предвид поне  осем  от  дванадесетте  стиха  на  Ис.53.  Какъв  е  бил
произходът   на тяхното уверено и подробно приложение на стиховете от Ис.53 за Исус  ? Те трябва да са го
получили от неговите собствени устни. От тази глава повече, отколкото от всяка друга глава в Писанията,
той е научил, че призванието на Месията е било да страда и да умре за греха на хората и по този начин да
бъде прославен.

Опозицията на юдейската религиозна йерархията и предсказанията на Писанията, обаче, сами по себе
си не обясняват неизбежността на смъртта на Исус. 

3. Третата и най-важна причина, поради която той е знаел че ще трябва да умре е, че това е трябвало
да стане   поради неговият собствен обмислен   избор  . Той бил решен да изпълни това, което е било записано
за Месията,  колкото и болезнено да е то.  Това не е  било нито фатализъм,  нито комплекс на мъченика.
Причината е доста проста: той е вярвал, че Старият Завет  е откровението на неговия Отец и той бил изцяло
и твърдо решен да изпълни волята на своя Отец, и за завърши работата на своя Отец. Освен това, неговото
страдание  и  смърт  нямало  да  бъдат  безцелни.  Той  дошъл  „да  потърси  и  да  спаси  това,  което  било
изгубено“ (Лука 19:10 – мой превод).  Той щял да умре заради спасението на  грешниците, щял да даде
живота си като откуп, за да ги освободи (Марк 10:45). С тази нагласа той тръгнал да отиде неотклонно в
Йерусалим. Нищо нямало да го забави или отклони. Оттук произлиза повтарящото се „трябва,“ когато Исус
говори за смъртта си.  Човешкият Син трябва да изстрада много неща и да бъде отхвърлен. Всичко, което е
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написано, „трябва“ да бъде изпълнено. Той отказал да се моли да дойдат ангелите и да го спасят, защото
тогава Писанията нямало да бъдат изпълнени, които казват, че това трябва да се случи по този начин. Не
беше ли   нужно   Христос да страда, преди да влезе в своята слава  ? (Лука 24:26; Марк 8:31; Лука 24:44; Мат.. 26:54;) Исус се
чувствал под ограничение, даже под принуда: „Аз имам кръщение, с което трябва да се кръстя и колко съм
изтормозен (т.е. „притеснен,“ буквално „ограничен в“), докато то се свърши!“ (Лука 12:50 – мой превод).

Следователно,  въпреки  че  е  знаел,  че  той  трябва  да  умре,  това  не  е  станало,  защото  той  е  бил
безпомощна  жертва  или  на  злите  сили,  застанали  против  него  или  на  някаква  непреклонна  съдба,
постановена за него,  а  защото той свободно е  прегърнал     намерението   на своя Отец за спасението на  
грешниците, така както то е било разкрито в Писанията.

Това  е  била  гледната  точка  на  Исус  на  неговата  смърт.  Въпреки  огромната  важност  на  неговото
учение, на неговия пример и на неговите дела на състрадание и власт, нито едно от тях не е било централно
в неговата мисия. Това, което е господствало в мисленето му не е било живеенето, а жертването на неговия
живот.  Тази  финална  саможертва  била  неговия  „час,“  за  който  той  дошъл  в света.  И  четиримата
евангелисти,  които  свидетелстват  за  него  в  евангелията,  показват,  че  те  разбират  това,  чрез
непропорционалният по обем пространство, което предоставят на историята за неговите последни няколко
дни на земята, на неговата смърт и на неговото възкресение.  Това пространство заема 25-33% от трите
синоптични евангелия, а евангелието на Йоан се счита, че е разделено на две части: „Книгата на знаците“ и
„Книгата на страданието,“ понеже Йоан посвещава почти равен обем на всяка една от тях.

Неща, които апостолите подчертават
Често се твърди, че в книгата „Деяния на апостолите“ се подчертана важността на възкресението, а не

на смъртта на Исус и че в никакъв случай те не дават никакво доктринално обяснение за неговата смърт.
Нито едно от  тези  твърдения  не  е  подкрепено с  доказателство.  Разбира  се,  аз  не  искам да  твърдя,  че
проповедите на апостолите изобразяват цялото учение за изкуплението, както това  е направено в техните
писма.  Чувството  за  историчност  на Лука  го  прави способен да  записва  това,  което е  казано,  още във
времето, когато то е казано, а не това, което те може би са казали, когато са проповядвали няколко години
след записването. Но все пак, семето на развит  о  то учение е там  . 

Лука изплита своята история около двамата апостоли Петър и Павел, и предоставя по пет образци на
евангелистки проповеди, произнесени от всеки от двамата, във вид на по-кратки или по-дълги обобщения.
Така ние имаме проповедите на Петър на Петдесятница и в двора на Храма, кратки откъси от това, което
той е казал по време на две разпита пред Синедриона и доста пълно описание на неговото съобщение към
езическия стотник Корнилий и неговото семейство.  (Деян. 2:14–39; 3:12–26; 4:8–12; 5:29–32 и 10:34–43.) След това, когато
Лука разказва за мисионерските подвизи на своя герой Павел, той  сравнява ясно негово обръщение към
юдеите в синагогата в Антиохия Писидийска, с обръщението му към езичниците сред природата в Листра,
сравнява други две от времето на второто му мисионерско пътуване: до юдеите в Солун и до философите в
Атина, и обобщава неговото учение пред юдейските лидери в Рим. (Деян. 13:16–41; 14:15–17; 17:2–3 и 22–31; 28:23–31).

Подходът във всяка от тези проповеди на Петър и Павел е различен. На юдеите Павел говори за Бога
на завета, за Бога на Авраам, Исак и Яков., а на езичниците говори за Бога, като Богът на създанието, който
е направил небето, земята и морето, и всичко, което е в тях.  Но въпреки това, в обръщението и на двамата
апостоли има една сърцевина, която може да бъде   рекоструирана   по следния начин  :

„Исус е бил човек, който е бил упълномощен от Бога чрез чудеса и е бил помазан от Духът да върши
добро  и  да  лекува.  Въпреки  това,  той  бил  разпънат на  кръста чрез  съдействието на  греховни хора,
въпреки че и това е станало чрез намерението на Бога според Писанията,  че Месията задължително
трябва да страда. После Бог променил точно наобратно човешкото осъждане на Исус, като го възкресил
от  смъртта,  което    съ  що  е  според  Писанията   и  както  е  удостоверявано  от  свидетелствата  на
апостолите. След това Бог го възвисил до мястото на  върховната почит като Господ и Спасител. Сега
той  притежава  пълната  власт  както  да  спасява тези  хора,  които  се  разкаят,  повярват  и  бъдат
кръстени в неговото име, дарявайки ги с прошката на греховете им и с дара на Светия Дух,  така и да
осъжда онези хора, които са го отхвърлили.“ (Коментар: Добре е за запомним това синтезирано евангелско послание и

да го използваме при нужда. Д.Пр.)
От тази сърцевина на евангелието възникват няколко важни неща.
Първо, въпреки, че апостолите приписват смъртта на Исус на човешката греховност,  те обявяват, че

това също е станало в изпълнение на Божие намерение. (Деян. 2:23; 3:18; 4:28).  Нещо повече, това, което Бог бил
предузнал,  Бог  го  и  предсказал.  По  този  начин  апостолите  постоянно  подчертавали,  че  смъртта  и
възкресението  на  Исус  са  се  случили  „според  Писанията.“  Направеното  по-късно  от  Павел  собствено
обобщение на евангелието също подчертава това: „че Христос умря за греховете ни според Писанията;...че
беше  възкресен  на  третия  ден  според  Писанията...“  (1Кор.15:3-4).  Само  понякога  са  записани
действителни библейски цитати. Много по-голям брой такива цитати действително са били използв ани,
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както   когато  в  синагогата  в  Солун,  Павел  „разискваше с  тях  от Писанията,  като  им  поясняваше  и
доказваше,  че  Христос  трябваше  да  пострада  и  да  възкръсне  от  смъртта“  (Деян.17:2-3).  Изглежда
възможно такива стихове – или най-малкото тези, които са включени – да са стиховете от Писанията, които
Исус е използвал, а чрез тях и учението, което те изразяват.

Второ, въпреки че липсва завършено учение за изкуплението, апостолското проповядване за кръста не
е било недокринално. Те не само обявявали, че Христос е умрял според Писанията и поради това – според
Божието намерение за спасението, но апостолите наричали кръста, на който той е умрял с думата „дърво.“
Лука е прилежен и записва този факт, изречен от двамата основни апостоли Петър и Павел. Петър два пъти,
когато говорил пред Синедриона и в къщата на стотника Корнилий, използва изразът, че хората го убили,
„като Го окачихте на дърво.“ По подобен начин Павел казал в присъстващите в синагогата в Антиохия
Писидийска, че когато хората и техните власти в Йерусалим „изпълниха всичко, което беше писано за него,
те го снеха от дървото“  (Деян. 5:30; 10:39; 13:29)

Не  е  имало  никаква  нужда  двамата  апостоли  да  правят  такива  изказвания.  И  Петър  говорил  за
„разпъването“ на Исус, а Павел е говорил за неговите „страдания“ и за неговото „погубване.“ (Деян. 2:23, 36; 4:10;

17:3 и 13:28.). 
Тогава защо са техните отпратки към „  дървото  “ и към това, че той е трябвало да бъде „  окачен  “ на  

дървото? Единственото възможно обяснение може да бъде намерено във Втор.21:22-23, където са дадени
указания, че тялото на човека, който е бил убит заради най-голямо престъпление чрез обесване, трябва да
бъде погребано до свечеряване на същия ден, „защото всеки, който виси на дърво, е прокълнат от Бога.“
Апостолите  са  знаели  добре  този  закон  и  подразбирането,  че  Исус  е  умрял  като    прокълнат   от  Бога  .
Следователно, те трябва поне да са започнали да разбират, че това е било   нашето   проклятие  , което Исус е
понесъл.

Със  сигурност  двамата  апостоли  са  казали  ясно  това  на  техните  по-сетнешни  писма.  Павел  в
Галатяни, което вероятно е писано много скоро след неговото посещение в Антиохия Писидийска, написал,
че „Христос ни  изкупи от проклятието на закона, като стана проклет заради  нас, защото е писано:
„Проклет е всеки, който виси на дърво“ (3:13). 

А Петър е написал: „Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото“ (1Пет.2:24). 
Тогава, ако Петър и Павел в техните писма ясно са показали кръста на Исус в понасянето на греха или

в понасянето на проклятието, и ако и двамата свързвали този факт със стиховете във Второзаконие, относно
окачването на човек на  дърво,  тогава  не е  ли  логично да предполагаме,  че преди това в  своите устни
изявления, описани в Деяния, в които те наричали кръста с името „дърво,“  те са знаели същата истина?
Следователно,  в  ранните  проповеди  на  апостолите  има  повече  от  доктриналното  учение  за  кръста,
отколкото често пъти е считано.

Трето,  трябва  да  обсъдим  как  апостолите  са  представяли  възкресението? Въпреки,  че  го
подчертавали, ще бъде преувеличено, ако наричаме съобщението им специално евангелие, посветено на
възкресението. Защото в самата природа на случаят на възкресението,   то не съществува само за себе си  .
Тъй  като  то  е  възкресение  от  смъртта,  неговата  значимост  се  определя  от  природата  на  тази  смърт.
Наистина, причината за подчертаването на възкресението може да е обратната –  да се подчертае нещо за
самата смърт, която е отменена и победена. Точно това е истината в този случай. В най-простият си вид това
съобщение е било: „вие го убихте, Бог го възкреси и ние сме свидетели, че това стана така.“ (Деян. 2:23–24; 3:15;

4:10; 5:30; 10:39–40; 13:28–30)
Иначе казано,  възкресението е било    Божие анулиране   на човешката присъда  . Но то е било нещо

повече от това.  Чрез възкресението Бог „прославил“ и „възвисил“ Исус,  който бил умрял. (Деян. 3:13  и  2:33).
Повишавайки го да седи на мястото на върховната почит от дясната му страна, изпълнявайки по този начин
Пс.110:1 и поради постижението на неговата смърт, Бог  дал на разпънатият на кръста и възкресен Исус
„Господ и Христос,“ „Принц и Спасител,“ цялата власт да спасява грешниците, дарявайки ги с разкаяние,
прошка и с дарът на Светия Дух.  (Деян. 2:33–36; 3:26; 5:31–32; 10:43 и 13:38–39). Нещо повече, това изчерпателно спасение
е  специално  казано,  че  трябва  да  бъде  предоставяно  в  неговото  могъщо  „Име“  (това  е  цялостното
обобщение на неговата личност, на неговата смърт и на неговото възкресение), в което хората трябва да
вярват и в което те трябва да бъдат кръщавани, тъй като „няма под небето друго име, дадено на хората,
чрез което те трябва да бъдат спасени.“ (Деян.4:12 – мой превод) (виж Деян. 2:38; 3:16; 4:10; Лука 24:46–47.)

Когато се обърнем от ранните проповеди на апостолите, които са записани в Деяния, към зрелите
изказвания в техните писма, важното място, което те дават на кръста, е още по-силно подчертано. Наистина,
някои от по-кратките писма не споменават за това. (такива са писмото на Павел до Филимон, писмото на
Юда, и 2 и 3Йоан) и изобщо не е изненадващо, че предимно етичната проповед на Яков не споменава за
кръста.  Но  все  пак,  трите  основни  автори  на  Новия  Завет  –  Павел,  Петър  и  Йоан  –  единодушно
свидетелстват за централното място на кръста, както и писмото до Евреите и Откровение.
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Писмата на Павел
Той  не  намерил  нищо  неправилно  в  това,  че  наричал евангелието  „посланието  на  кръста,“

служението си – „ние проповядваме разпънатия Христос,“ кръщението – „подражание на смъртта на Исус“
и Господната Трапеза – оповестяване на смъртта на Господа. Павел смело обявявал, че независимо от това,
че на самоуверените невярващи кръста им изглежда или глупав, или „препъни камък,“ кръстът фактически

е самата същност на Божията мъдрост и власт. (1 Кор. 1:18–25; Рим. 6:3; 1 Кор. 11:26). Той е бил толкова силно убеден в
това, че казал на коринтяните, че обмислено е решил да не знае нищо друго сред тях, „освен Исус Христос,
и то Христос разпънат“ (1Кор.2:1-2). Когато по-нататък в същото писмо той поискал да им напомни за
своето евангелие, което самият той получил и им го връчил, което се превърнало във фундамента, на който
те стояли и на добрата новина, чрез която те били спасени, това което е „най-важното“ (той го е казал)
(1Кор.13:3 - мой превод), е че Христос умря заради нашите грехове според Писанията, че беше погребан,
че беше възкресен на третия ден според Писанията и че се яви..“ (1Кор.15:1-5). А когато няколко години
по-късно той развил тази скица и я превърнал в пълен евангелски манифест, каквото е неговото писмо до
Римляните,  неговите  подчертавания    н  а  централното място на  кръста  са  даже още по-силни  .  След  като
доказал, че всички хора са грешници и са виновни пред Бога, той обяснява, че Божият праведен начин за
превръщането на  неправедното в  праведно със Себе  си,  действа  „чрез  изкуплението,  което дойде чрез
Христос  Исус,“  когото  „Бог  постави  като  умилостивителна  жертва,  чрез  вяра  в  неговата  кръв“
(Рим.3:21-25).

Следователно, ние сме „оправдавани чрез неговата кръв“ и „сме примирявани с  Бога чрез смъртта
на неговия Син“ (Рим.5:9-10). Без жертвената смърт на Христос,   за нас спасението щеше да е невъзможно  .
Не е чудно, че Павел не се хвали с нищо друго, освен с кръста. (Гал.6:14)

Писмата на Петър
Свидетелството  на  Петър  е  също  толкова  ясно.  Той  започва  първото  си  писмо  с  изумителното

твърдение, че читателите му са били напръскани с кръвта на Исус Христос. (1:2) Няколко стиха по-нататък
той им припомня, че цената на тяхното изкупление от предишният им празен житейски път не е платена с
„нетрайни неща, като сребро или злато,“ а със „скъпоценната кръв на Христос, на агне без недостатък
или дефект“ (1Пет.1:18-19 – мой превод). Въпреки, че другите отпратки в неговото писмо към смъртта на
Исус са свързани с несправедливите страдания на християните, (принципът „слава чрез страдание“ е бил
валиден и за тях, както и за него). Въпреки това, Петър използва възможността да даде мъдро обяснение за
смъртта  на  Спасителят.  „Който  сам  понесе  в  тялото  Си  нашите  грехове  на  дървото“  (1Пет.2:24)  и
„Христос умря за греховете веднъж за всички, праведния - за неправедните, за да ви доведе при Бога“
(1Пет.3:18 – мой превод), изпълнявайки предсказанието на Ис.53. Понеже в контекста Петър подчертава
кръста като пример за нас, е още по-изумително, че същевременно той описва Христос като носител на
нашите грехове и заместител на кръста.

Писмата на Йоан
В писмата си Йоан подчертава превъплъщението. Понеже се сражавал с една ранна ерес, която се

опитвала да раздели Христос от Исус, Божият Син - от човешкото същество, Йоан настоявал, че Исус е бил
„Христос, дошъл в плът“ и че всеки, който отрича това е антихрист. (виж. 1Йоан 2:22; 4:1–3; 2Йоан 7). Въпреки това,
той е считал, че   превъплъщението   е свързано с   изкуплението  . Защото Божията уникална любов се вижда не
толкова  ясно  в  идването,  колкото  се  вижда  в  смъртта  на  неговия  Син,  когото  Бог „изпрати...като
умилостивителна жертва заради нашите грехове“ и чиято „кръв ни очиства от всеки грях.“ (1Йоан 3:16; 4:9, 14;

4:10 и 2:1–2; 1:7.).
Писмото до Евреите
Това писмо е повече теологичен трактат, отколкото писмо  и е било написано до юдеите-християни,

които, намиращи се под натиска на преследването от римските власти,    били изкушавани да се откажат от  
Христос и отново да се    върн  ат в юдеизма  . Тактиката на автора е била да демонстрира върховенството на
Исус  Христос,  не  само като  Божий син над ангелите  и  като  Пророк  над Моисей,  а  и конкретно,  като
Свещеник над излязлото от употреба левитско свещеничество. 

Защото  жертвеното  служение  на  Исус,  нашият  „Първосвещеник“  (4:14),  е  несравнимо  по-висшо
служението  от  техните  Първосвещеници.  Той  няма  собствени  грехове,  за  които  да  принася
жертвоприношение; кръвта, която той е пролял, не е била кръв на козли или телета, а негова собствена; той
няма  нужда  да  предлага  същото  жертвоприношение  многократно,  което  никога  не  може  да  премахне
греховете, защото Исус е направил „едно жертвоприношение за греховете завинаги“; и така е  придобил
„вечно  изкупление“  и  е  установил  „вечен  завет,“  който  съдържа  обещанието:  “Аз  ще  простя  тяхното
беззаконие и греховете им няма да помня вече“ (Евр. 8:12 – мой превод) (виж Евр. 8 – 10.)

Откровението
Още по-поразително от всичко това, обаче, е портретът на Исус в последната книга на Библията,
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Откровението. В първата глава на тази книга той ни е представен като „първородният от мъртвите“ (ст.5)
и „Живият,“ който беше мъртъв, но сега е жив завинаги, който има ключовете за смъртта и за ада (ст.17-18).
Добавено е и едно подходящо славословие: „На Този, Който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез
кръвта Си...на Него да бъде слава и господство във вечни векове!“ (ст.5-6).

Когато  говори  за  Исус,  Йоан  използва  най-разпространеното  обозначение,  което  е  съзвучно  със
символичните образи на Откровението, просто „Агнето.“ Причината за това име, което е употребено 28
пъти в книгата, не  е свързана с кротостта на неговия характер (въпреки че веднъж  неговите качества както
на „Лъв“, така и на „Агне“ са обмислено съпоставени (5:5-6); това име е използвано, защото той е бил убит
като жертвен принос и неговата кръв е освободила хората му.

За да разберем широката перспектива,  от която Йоан гледа на влиянието на Агнето,  е полезно да
разделим тази перспектива на 4 области – спасение, история, богослужение и вечност.

Спасените  хора  на  Бога  (това  „огромно множество,  което никой не  може да  преброи“),  които са
събрани от всеки народ и език, и стоят пред Божия трон, конкретно приписват своето спасение на Бога и на
Агнето. Те викат: „Спасението принадлежи на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето“ (7:10 –
мой превод).  Чрез много драматичното описание се казва,  че  спасените хора са  били облечени в роби,
които са били „изпрани...и  направени бели в  кръвта на Агнето“ (7:14 – мой превод).  Иначе казано,  те
дължат тяхното праведно стоене пред Бога изцяло на кръста на Христос, чрез който техните грехове са били
простени и тяхното замърсяване е очистено. Тяхното спасение чрез Христос е сигурно, защото техните
имена не само са записани в книгата на Агнето, но и името на Агнето е записано на челата им. (Откр. 7:9–14, 16–

17; 13:8; 21:27; 14:1)
Но във видението на Йоан, Агнето е нещо повече от Спасител на безбройно множество от хора; той е

изобразен и като господар на цялата история. Ще започнем с това, че той е видян да стои „ посред престола“
(7:17), т.е. Агнето има дял в суверенното управление на Всемогъщия Бог. И нещо повече от това, седящият
на  престола  държи  в  дясната  си  ръка  свитък,  запечатан  със  7  печата,  който  е  символ  на  книгата  на
историята. В началото (5:4) Йоан „плакал много,“ защото никой във вселената не можел да отвори свитъка
или даже да погледне вътре в него. Но после, най-накрая е казано, че Агнето е достойно. То взема свитъка,
счупва печатите един след друг и така (изглежда) разгръща историята глава след глава. Забележително е, че
това,  което  направило    Исус   достоен  да  приеме  тази  роля  ,  е  неговият  кръст;  защото  той  е  ключът  за
историята   и за изкупителният процес  ,   началото на който е поставено от кръста  . Въпреки техните страдания,
причинявани  от  война,  глад,  чума,  преследване  и  други  катастрофи,  хората  на  Бога  все  още  могат  да
победят дявола „чрез кръвта на Агнето“ и на тях е гарантирано, че окончателната победа ще бъде Негова и
тяхна, тъй като Агнето се оказва, че е „Господ на господарите и Цар на царете“. (Откр. 5:1–6; 22:1, 3; 12:11; 17:14)

Не е изненадващо да научим, че авторът на спасението и господарят на историята също е обект на
небесно преклонение. В гл.5 ние чуваме как един след друг пеят хорове, които са доведени за да издигат
възхвалата  на  Агнето.  Първо,  когато  той  взел  свитъка,  „четирите  живи  същества  и  двадесет  и
четиримата старейшини (вероятно представляващи цялото сътворение от една страна и цялата църква
на двата Завета от другата страна) паднаха пред Агнето...и пееха нова песен: Ти си достоен да вземеш
свитъка и да  разпечаташ печатите, защото ти си бил заклан и със Своята кръв ти си изкупил хора за
Бога от всяко племе и език, и народ, и нация.“ (5:8-9 – мой превод).

След това Йоан чул гласът на сто милиона ангели или повече, които съставлявали друг кръг от тези,
които се намирали около трона. Те също пеели със силен глас: „Достоен е Агнето, Който е бил заклан, да
получи сила и богатство, мъдрост и могъщество, и почит и слава, и благословение!“ (5:12)

Накрая „всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко което има
в тях, чух да казват: „на Този, който седи на престола и на Агнеца, да бъде благословение и почит, слава и
господство, до вечни векове!“(5:13)

Към това „четирите живи същества отговориха с тяхното „Амин“ и старейшините паднаха и се
поклониха.“ (5:14)

Днес Агнето Исус не само заема центъра на сцената, в спасението, в историята и в богослужението;
Той ще има централното място и когато историята свърши и завесата се вдигне за вечността. В Съдният ден
онези, които са го отхвърлили, ще се опитат да избягат от него. Те ще извикат към планините и скалите да
ги погълнат: „Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящият на престола и от гнева на Агнето!
Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои? (Откр. 6:16-17).

Обаче за тези, които повярваха и вървяха след него, този ден ще бъде като сватбен ден и сватбено
празненство. Защото финалното обединение на Христос с хората му е описано като сватба на Агнето с
неговата годеница. Сменяйки метафората, новият Йерусалим ще се спусне от небето. В него няма да има
храм, защото „неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето“ (21:22), нито ще има нужда от слънце
или луна, „защото Божията слава го осветява и неговото светило е Агнето“ (21:23).
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Човек не може да не забележи или да не бъде впечатлен от това, че Йоан постоянно повтаря и без
никакви задръжки свързва Бога и Агнето. Личността, която той поставя наравно с Бога е Спасителят, който
е умрял заради грешниците. Той го обрисува като посредник на Божието спасение, споделящ трона с Бога,
получаващ Божието преклонение  (преклонение,  дължимо на  него)  и разпръскващ Божията  светлина.  И
неговото свидетелстване, което го прави достоен за тези уникални привилегии, се дължи на факта, че той
беше убит и неговата смърт произведе нашето спасение. Ако (както може да бъде) книгата на живота е
казано в 13:8, че принадлежи на „Агнето, заклано от създаването на света,“ тогава Йоан ни казва, че   от  
вечността на миналото   до   вечността на бъдещето   центърът на сцената е заета от Агнето, което е заклано  .

Настойчивост въпреки противопоставянето
Този  обзор  не  оставя  никакво  съмнение  в  нас,  че  основните  автори  в  Новия  Завет  вярват  в

централното място на кръста на Христос и вярват, че тяхната убеденост произхожда от разума на самият
Учител.  Следователно,  ранната  църква  от  поколението  след  апостолите,  е  притежавала  здрава  двойна
основа – учението на Христос и учението на неговите апостоли – за да направи кръста да бъде знак и
символ на Християнството. Църковната традиция, доказана в това, е вярно отражение на Писанията.

Освен това, ние не трябва да пропускаме забележителната упоритост. Те са знаели, че онези, които са
разпънали Божият Син, са го изложили на „публична немилост“ и че, за да издържи кръста, Исус е трябвало
да смири себе си до това ниво и да „презре срамът от това състояние.“(Евр 6:6; Фил. 2:8; Евр. 12:2) Въпреки всичко,
това което било срамно, даже отвратително за критиците на Христос,  било най-славното нещо в очите на
неговите последователи. Те научили, че слугата не е по-велик от господарят и че за тях, като и за него,
страданието е пътят до славата. Нещо повече от това, самото страдание било слава и всеки път, когато те
били нападани поради името на Христос, тогава Духът на славата почивал върху тях (Лука 24:26; Йоан 12:23–24; 1Пет.
1:11; 4:13; 5:1, 10; 4:14) 

Но въпреки това, враговете на евангелието нито се придържали, нито разпространявали тази гледна
точка.  Няма по-голямо разцепление между вярата и неверието    от различието   на тяхното отношение към  
кръста  .   Там, където вярата вижда слава, неверието вижда само позор. Това, което гърците са считали, че е
глупост,  (а  сега същото отношение имат съвременните интелектуалци,  които вярват  в  своята собствена
мъдрост), въпреки това е Божията мъдрост. А това, което продължава да е „препъни камък“ за онези, които
продължават да вярват в своята собствена праведност, като юдеите от първия век, доказва, че е спасяващата
Божия сила (1Кор.1:18-25).

Една от най-тъжните отличителни черти на Исляма е,  че той отхвърля кръста, обявявайки го, че е
неподходящ за такъв голям пророк на Бога да стигне до такъв позорен край. Коранът не вижда никаква
нужда от понасящата греха смърт на Спасител. Поне пет пъти Коранът казва категорично, че „ нито една
душа няма да носи товара на друга душа.“ В него се казва, че „ако греховна душа извика за помощ, даже
близък роднина няма да сподели нейния товар“. Защо е така? Защото „всеки човек ще жъне плодовете на
своите собствени дела,“ въпреки че Аллах е милостив и прощава на тези, които са покаят и правят добро.
Отричайки нуждата от кръста, Коранът продължава и отрича фактът. (Коментар: Фактът, че историята доказва

истината за разпъването  на кръста на Исус Христос.  Д.Пр.)  Юдеите изричат чудовищна лъжа, когато казват:
„ние убихме Месията Исус, синът на Мария, апостолът на Аллах,“ защото „те не са го убили, нито са го
разпънали на кръста,  а са си мислели, че са го направили“.  (Цитатите са от Корана. Петте отхвърляния на възможността за

„заместването, извършено на кръста от Исус“ са на страници 114 (liii.38), 176 (xxv.18), 230 (xvii.15), 274 (xxxix.7) and 429 (vi.164))
Въпреки, че мюсюлманските теолози тълкуват това твърдение по различни начини, общоприетото

мюсюлманско вярване е, че Бог е омагьосал враговете на Исус, за да го спаси и че или Юда Искариотски,
или Симон Киринееца е бил поставен вместо Исус на кръста в последния момент.  (Фалшивото „Евангелие на Варнава,“
написано в Италия през 14-я или 15-я век от християнин, който станал мюсюлманин, съдържа части от Корана, както и от четирите канонични евангелия. То
разказва измислената история, че когато Юда дошъл с войниците да арестува Исус, той се скрил в една къща. Там ангелите го спасили през един прозорец, а през това
време Юда бил променен по такъм начин чрез говора си и с лицето си, за да стане като Исус, с цел всички за бъдат измамени и Юда бил разпънат на кръста вместо

Исус.)
През  19-я  век  Ислямската  сектата  Ахмадия  заимствала  от  други  либерални  християнски  автори

идеята, че Исус само е припаднал на кръста и се е съживил в гробницата, като към това добавил а, че по-
късно Исус отишъл в Индия да поучава и умрял там. Хората от секта твърдят, че те са пазители на неговия
гроб в Кашмир.

Но християнските пратеници за разпространяването на добрата новина не могат да бъдат накарани да
престанат да говорят за  кръста.   Вижте  свидетелството на американският мисионер Самуил М.  Звемер
(1867-1952), който работил в Арабските страни.  (Коментар:  През 40-те години на мисионерската му служба сред
арабите,  той успял да обърне към Господа само 10-на бивши мюсюлмани. Основната му заслуга за Християнството е,  че е

показал  нуждата  от  изпращането  на  християнски  мисионери  сред  мюсюлманите.  Д.Пр.)  Той  е  редактирал  книгата
„Мюсюлманският свят за 40 години“, която понякога е наричана „Апостолът за Исляма“: „Мисионерът сред
мюсюлманите  (за  които  кръстът  на  Христос  е  „препъни  камък“,  а   изкупуването  е  глупост)  е
принуждаван ежедневно да размишлява дълбоко над мистерията на изкуплението и да се моли за по-силна
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убедителност, защото тук се намира самата сърцевина на нашето послание и на нашата мисия...
Ако кръста на Христос е нещо за разума, той със сигурност е всичко – най-дълбоката реалност и

най-възвишената  мистерия.  Човек  започва  да  осъзнава,  че  буквално  цялото  богатство  и  слава  на
евангелието е фокусирано в кръста. Той е повратната точка, както и центърът на мисленето на Новия
Завет. Той е единственият знак на християнската вяра, той е символът на Християнството и той е
пътеводната звезда. 

Колкото  повече невярващи  отричат  неговия  решаващ  характер,  толкова  повече  вярващите
установяват,  че  той  е  ключът  за  мистериите  на  грехът  и  страданието.  Ние  преоткриваме
апостолското подчертаване на централното място на кръста, когато четем евангелието с мюсюлмани.
Ние установяваме, че въпреки че обидата на кръста остава, неговата магнетична сила е непреодолима.“ (

Samuel M. Zwemer, Glory of the Cross, p.6. ).
„Неустоимо“ е думата, която един ирански студент използва, когато ми разказа за неговото обръщане

към Христос. Възпитан да чете Корана, да казва молитвите и живее добър живот, въпреки това той знаел, че
е  отделен  от  Бога  чрез  греховете  си.  Когато  негови  приятели-християни  го  довели  в  църквата  и  го
окуражили да чете Библията, той научил, че Исус е умрял заради неговата прошка.“ Той ми каза: „За мен
предложението беше неустоимо и беше изпратено от небето.“ Той извикал към Бог да има милост към
него чрез Христос.  Почти незабавно „товарът на моя минал живот беше вдигнат. Чувствах се така, все
едно че огромна тежест...беше изчезнала. С облекчението и с усещането за лекота дошла и невероятна
радост. Най-накрая това се случи. Аз бях освободен от моето минало. Знаех, че Бог ми беше простил и се
чувствах чист. Исках да крещя и да разкажа на всички.“ За него, чрез кръста  характерът на Бога дошъл
ясно  във  фокуса  и  така  той  намерил  липсващото  на  Исляма  характерно  измерение  –  „интимното
бащинство на Бога и дълбоката увереност, че греховете са опростени“. 

Обаче мюсюлманите в никакъв случай не са единствените хора, които отхвърлят добрата новина на
кръста. Индусите също я отхвърлят, въпреки че приемат, че разпъването на Исус е исторически факт, но те
не вярват в неговата спасяваща значимост. Например, Махатма Ганди, основателят на съвременна Индия,
който, въпреки, че докато работил в Южна Африка като млад адвокат, бил привлечен от Християнството,
записал за себе си в дневника си през 1894: „Аз мога да приема Исус като мъченик, като въплъщение на
жертвоприношението и като небесен учител, но не и като най-съвършеният човек, който някога се е
раждал.  Неговата смърт на кръста е велик пример за света, но това, че там е имало нещо тайнствено
или чудна добродетел, сърцето ми не може да го приеме.“ (Ганди, Автобиография, стр.113.)

Обръщайки се към Запада, може би най-презрителното отхвърляне на кръста е дошло от перото на
германския  философ  и  филолог,  Фридрих  Ницше  (1844-1900).  В  началото  на  книгата  си „Антихрист“
(публикувана през 1895), той дефинира:

доброто -  като „волята да властваш“, 
лошото  – като „всичко, което поизлиза от слабостта“
щастието – като „усещането, че властта се увеличава“
а  „това,  което е    по  -вредно  от вс  е  к  и  порок,  е  „действащото съчувствие  към  онеправданите  и  

слабите – Християнството.“
Приветствайки  подчертаното  от  Дарвин,  че  в  света  оцеляват  най-подготвените,  Ницше  презирал

всички  форми  на  слабостта  и  мечтаел  слабия  човек  да  бъде  заменен  от  „супермен“  и  „безстрашна
управляваща  раса.“  (Коментар:  Не  е  чудно,  че  Хитлер  е  следвал  съветите  на  Ницше.  Д.Пр.)  За  него  покварата,
извратеността и греховността са „упадък и залез“, а няма нищо по-упадъчно от Християнството, което е
взело страната на слабото, презряното и неразумното. Тъй като е религия на „милостта и състраданието,“
Християнството закриля това, което узряло за унищожение и поради това пречи на закона на еволюцията
(стр.115-118). Ницше запазва най-горчивите си хули за „Християнската представа за Бога“ като „Бог на
болните, Бог като паяк, Бог като призрак“ и за представата за Християнския Месия, който Ницше пропъжда
надменно като „Бог на Кръста“ (стр.128, 168).  (Коментар: През 1889 Ницше получава психически срив и до края на
живота  си  –  11  години  е  лекуван  в  психиатрия.  Накрая  стигнал  до  заключението,  че  ако  няма  Бог,  изчезва  понятието  за
обективна истина и човешкия живот изгубва своята цел и единственият възможен край е самоубийството. Д.Пр.)

Ако Ницше отхвърля християнство заради неговата „слабост,“ други са го отхвърляли заради неговите
по общото мнение „варварски“ учения. Например, Оксфордският философ проф. Сър Алфред Айер (1910-
1989), който беше известен със своята антипатия към християнството, написа в една скорошна вестникарска
статия, че сред религиите с историческа важност има силни основания да се счита, че християнството е най-
лошата религия. Защо? Защото християнството се основава „на сродни учения за произхода на греха и за
извършеното изкупление, които са интелектуално презирани и морално жестоки“  (The Guardian, 30 August 1979). 

По какъв начин   християните могат да посрещнат такъв присмех, без да се разклати тяхната основа  ?
Защо ние  „се  вкопчваме в  старият недодялан  кръст“  (според  думите  на  един доста  сантиментален  и
популярен стар  химн) и  настояваме за  неговото централно място,  отказвайки да  позволим той да  бъде
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избутан в периферията на нашето послание? Защо трябва  да съобщаваме това,  което е  скандално и да
прославяме  това,  което  е  срамно?  Отговорът  се  намира  в  искрената  дума  „цялостност,  честност,
почтеност.“  Християнската  цялостност  се  състои  отчасти  в  решимостта  да  сваляме  маските  от
карикатурите, но предимно – в личната преданост към Исус, в чийто разум спасяващият кръст е бил в
центъра. Наистина, читателите, които са дошли без пристрастия и предубеждения при Библията, изглежда
стигат до същото заключение. Вижте един пример от 20-я век.

П. Т. Форсайт, английски християнин, написал в „Съдбоносността на кръста“ (1909): 
„За нас Христос е това, което е неговият кръст за нас. Всичко, което Христос е бил на небето или

на земята, е било  поставено в това, която той е направил на кръста...Повтарям, за нас Христос е това,
което е неговият кръст за нас. Вие няма да разберете Христос,  докато не разберете неговия кръст .
(стр.44-45).

На следващата година (1910) в книгата си „Работата на Христос“ той написал:
„На това тълкувание на работата на Христос (отнася се за учението на Павел за примирението) се

основава цялата църква.  Ако преместите вярата от този център,  вие забивате гвоздей в  ковчега  на
цъ  р  квата  . Тогава църквата е обречена на смърт и не е ясно само кога тя ще изчезне. (стр.53).

Следващият  е  Емил  Брунер  (1889–1966),  швейцарски  теолог,  чиято  книга  „Посредникът“  била
публикувано  първо  в  Германия  през  1927  с  под-заглавието „Изследване  на  централното  учение  на
християнската вяра,“ защитавала неговата убеденост с тези думи:

„В християнството вярата в Посредникът не е нещо незадължително, не е нещо за което, в краен
случай,  можем да имаме различни мнения,  стига само да сме обединени в „главната точка.“ Защото
вярата в Посредникът – в събитие, който се е случило веднъж за всички, разкритото изкупление – това е
самата християнска религия; това събитие е „главната точка“; то не е нещо, намиращо се до центъра;
то е същността, ядрото, а не обвивката. Това е толкова вярно, че ние можем да кажем: за разлика от
всички други форми на религия,  Християнската религия е вяра в единственият Посредник...И няма друга
възможност  да  бъдем  християнин,  освен  чрез  вяра  в  това,  което  се  е  случило  веднъж  за  всички,
откровение и изкупление чрез Посредникът (стр.40).

По-нататък в книгата Брунер се възхищава от описанието на Лутер на Християнската теология като
“Теология на кръста“ и продължава:

„Кръстът е знак на християнската вяра, на Християнската църква, на откриването на Бога в Исус
Христос...Цялата борба на Реформацията е за  sola fide (единствено чрез вяра), за  soli deo gloria (за слава
единствено на Бога), е била просто борба за правилно тълкуване на Кръста. Този, който правилно разбира
кръста – това е мнението на реформаторите – той разбира Библията, той разбира Исус Христос (стр.
435).

„вярващото признаване на тази уникалност, вярата в Посредникът, е знак на християнската вяра.
Който  счита,  че  това  твърдение  е  знак  на  преувеличение,  на  нетолерантност,  на  рязкост,  на  не-
историческо мислене и т.н., все още не е чул посланието на християнството (стр.507).

Моят последен цитат идва от един Англикански учен и мисионер в Индия и в други държави, епископ
Стефен Нейл (1900-1984):

„В  християнската  теология  на  историята,  смъртта  на  Христос  е  централната  точка  на
историята; тук всички пътища на миналото се съсредоточават; оттук всички пътища към бъдещето се
разсредоточават.“ (From the chapter entitled ‘Jesus and History’ in Truth of God Incarnate, ed. E. M. B. Green, p.80.)

Присъдата  на  учените  разбираемо  е  проникнала  в  популярната  християнска  вярност.  Трябва  да
вземем предвид и мнението на християни, които при кръста на Христос са установили, че гордостта им е
разбита и характерът им е променен, тяхната вина е заличена, тяхната любов е запалена,  тяхната надежда е
възстановена  и  техният  характер  е  променен,  те  продължават  да  си  позволяват  едно  малко  и  невинно
преувеличение. Виждайки, че кръста е в центъра на историята и на теологията, те естествено виждат, че
кръста е в центъра на цялата реалност. Така те виждат кръста навсякъде и винаги постъпват така. Давам два
примера, единият – древен, а другият – съвременен.

Джъстин Мартир (Джъстин Мъченика), християнски защитник на вярата от 2-я век, изповядал, че
накъдето и да погледнел,  той виждал кръста.  Той пише, че „нито морето е пресичано,  нито земята е
изоравана  без  кръста,  говорейки  за  корабната  мачта  и  за  режещата  част  на  ралото.  Копачите  и
механиците  не  работят без  кръстовидни  инструменти,  вероятно  имайки  предвид  правата  лопата  и
нейната  режеща  част.  Освен  това,  формата  на  човешкото  тяло  не  се  различава  от  тялото  на
неразумните животни по нищо друго, освен че нашето тяло е изправено и ръцете ни са удължени .“ И ако
тялото и разперените ни ръце разгласяват кръста, същото прави нашит нос и веждите ни.  (Justin Martyr’s First Apology,

Ch. lv, ‘Symbols of the Cross’). Странно ли е това? Да, изцяло, но въпреки това аз улавям себе си, че съм готов да простя
всяка такава фантазия, която прославя кръста.
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Съвременният ми пример е най-красноречивото описание за универсалността на кръста, което знам.
То  принадлежи  на  Малколм  Мъгеридж  (1903-1990),  който  несъзнателно  осъвременява  написаното  от
Джъстин  Мартир.  Отгледан  в  дом  на  социалисти  и  запознат  с  Неделните  училища  на  социалистите  и
техният „вид агностицизъм, подслаждан чрез химни“, той се почувствал неудобно за „тази представа за
Исус за добрите каузи“. После: 

„Понякога виждах за миг кръст, не непременно кръстат; може би две парчета дърво,  случайно
заковани заедно, например, на телефонен стълб – и внезапно сърцето ми спираше. По един инстинктивен
и интуитивен начин аз разбирах, че има нещо по-важно, по-възбудено, по-страстно, освен нашите добри
каузи, колкото и възхитителни да бяха те... Знаех, че това е завладяващ интерес...самият аз можех да
прикрепя заедно дървени парчета или да нарисувам кръста. Този символ, който беше считан, че е достоен
само за присмех, въпреки това същевременно беше фокус на невъобразими надежди и желания...Когато си
спомням за това, усещането за моят собствен провал ляга тежко върху мен. Аз трябваше да го нося върху
сърцето си;  и го носех, скъпоценен стандарт, който никога не можеше да бъде изтръгнат от ръцете ми;
въпреки това аз усещах, че все още се нося нагоре. Кръстът беше моят култ, моята униформа, моят език,
моят живот. Аз нямаше да имам никакво извинение; аз не мога да кажа, че не съм знаел (за кръста). Аз
знаех още от самото начало и го изгоних“ (Malcolm Muggeridge, Jesus Rediscovered, pp.24–25).

Обаче по-късно той се върнал, нещо, което всеки от нас, който някога е зърнал бегло реалността
на разпънатият Христос,  трябва да    направ  и  .  Защото единственият истински Исус е този Исус, който е
умрял на кръста.

Но защо той е трябвало да умре? Кой е отговорен за неговата смърт? Това е въпросът, към който ще се
обърнем в следващата глава.

Глава 2

Защо е умрял Христос?

Защо е умрял Христос? Кой е отговорен за неговата смърт?
Много хора не виждат никакъв проблем в тези въпроси и поради това нямат никакви затруднения да

им отговарят.  На  тях  фактите  им изглеждат ясни като  ден.  Те  казват:  „Исус  не  умря,  той  беше убит,
публично беше екзекутиран като углавен престъпник. Ученията, които преподавал били преценени, че са
опасни, даже пагубни. Юдейските лидери били ядосани от неговото неуважително отношение към закона
и от неговите провокативни твърдения, а римляните чули, че той обявявал себе си за цар на юдеите и по
този начин оспорвал властта на Цезар. На двете групи Исус им изглеждал, че е революционен мислител и
проповедник,  а  някои считали,  че  той даже е активен революционер.  Той толкова силно разтревожил
управляващите, че те решили “да се справят“ с него. Всъщност, те влезли в един безбожен съюз помежду
си,  за  да  направят  това.  В  юдейският  съд  срещу  него  било  повдигнато  теологично  обвинение  за
„богохулство.“ В римският съд обвинението било политическо – подмолна противодържавна дейност. Но
независимо  от  това  дали  престъплението  му  е  било  основно  против  Бога  или  против  Цезар,
последствието е било едно и също. Той бил възприеман като заплаха за закона и реда, която не можела да
бъде допусната  и търпяна. Поради това бил ликвидиран. Защо е умрял той? Привидно той е умрял като
нарушител на закона,  но всъщност той е умрял като жертва на дребнави и глупави егоисти, и като
мъченик – заради неговото собствено величие.“

Една от очарователните черти на разказите на авторите на евангелието за съдебния процес на Исус  (For

a scholarly defence by a lawyer of the historical accuracy of the trials, as described in the Gospels, see Le Procès de Jésus by Prof. Jean Imbert )  е смесването на
юридическите и моралните фактори. Всички те показват,  че  както юдейския,  така и римския съд са се
придържали към определена от закона процедура.  Обвиняемият бил арестуван, обвинен,  разпитан и били
призовани  свидетели.  После  съдията  определил  присъдата  и  я  произнесъл.  Въпреки  това,  авторите    на  
евангелията  показват  ясно,  че    обвиняемия  т    не  е  виновен     з  а  предявеното  обвинение  ,    че  свидетелите  
лъжесвидетелстват     и че определената смъртна присъда е   грубо нарушение на правосъдието  . 

Освен това,  причината за  това  е  било наличието на  лични и морални фактори,  които са оказали
влияние върху хода на съдебното дело. Юдейският Първосвещеник Каяфа  и римският прокуратор Пилат са
били  не  само  служители  на  църквата  и  държавата,  които  изпълнявали  официалните  си  роли;  те  били
про  паднали    и грешни човешки същества, подвластни на тъмни страсти,    които управляват всеки от нас  .
Защото  нашите  подбуди    винаги  са  смесени  .  Ние  можем  да  имаме  успех  в  запазването    на  капката  
справедливост  при  изпълнение  на  обществените  си  задължения,  но  зад  тази  фасада  се  крият  силни  и
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греховни  емоции,  които  винаги  заплашват  да  изригнат.  Това  са тайните  грехове,  които  авторите  на
евангелията  изваждат  наяве,  когато  разказват  тяхната  история  за  ареста,  задържането,  разпита,
произнасянето на присъдата и екзекутирането на Исус.  Това е една от целите на техния разказ,  защото
текстът   на евангелията е бил използван   за морално обучение на повярвалите в Господа  .

Римските войници и Пилат
Тези,  които са били  непосредствено отговорни за  смъртта на Исус,  разбира се  са  били римските

войници, които са изпълнили присъдата. Обаче самият процес на разпъването му на кръста не е описан от
нито един от четиримата автори на евангелията. Ако трябваше да се уповаваме изключително на текстовете
на евангелията,   ние нямаше да знаем какво се е случило  . 

Но други документи от онова време ни разказват как се е извършвало разпъването на кръст. (For a summary

of  available  information  about  crucifixion  see  Martin  Hengel’s Crucifixion.)   В  началото  осъденият  бил  публично  унизяван  чрез
събличането му гол. След това той бил поставят да лежи по гръб на земята, докато ръцете му били или
заковавани, или връзвани за хоризонталната дървена греда, а краката му – към вертикалния стълб.  После
кръста бил издиган да застане във вертикално положение и долният му край бил спускан в дупка, която
предварително била изкопана за него в земята. Обикновено под стъпалата на жертвата имало заковано грубо
дървено стъпало, което поемало част от теглото на тялото му и не позволявало то да бъде разкъсано от тази
тежест. А там разпънатият щял да виси, безпомощен, изложен на  силна физическа болка, на публично
осмиване, да дневната горещина и на нощния студ. Мъчението можело да продължи няколко дни.

Нищо от това не е описано от авторите на евангелията. Свързвайки парче по парче заедно това, което
те са ни казали, изглежда че, според познатият римски обичай, Исус е започнал да носи своя кръст към
мястото на екзекуцията. Предполага се, обаче, че той се е препъвал под неговата тежест. Защото един човек,
наречен Симон от Кирена в Северна Африка, който в този момент влизал в града, връщайки се от полето,
бил спрян и принуден да носи кръста вместо Исус. Когато пристигнали на „мястото, наречено Голгота
(което означава The Place of the Skull - „мястото на черепа“), на Исус му било предложено малко вино,
смесено със смирна, което било милостив жест, целящ да притъпи най-силната болка. Но, според Матей,
след като  го  вкусил,  Исус  отказал  да  го  изпие.  След  това  и  четиримата  автори  пишат  само:  „и  те  го
разпънаха.“ (Мат. 27:32–35; Марк 15:21–25; Лука 23:26–33; Йоан 19:17–18). Това е всичко. 

Преди  това  те  описали  с  някои  подробности  как  войниците  му  се  присмивали  в  Преторията
(резиденцията на губернатора): облекли го в пурпурна роба, поставили му трънен венец на главата, а като
скиптър  му  поставили  една  тръстика  в  дясната  ръка,  превързали  му  очите,  заплювали  го,  удряли  му
плесници по лицето, били го с пръчка по главата и през това време го карали да познае кой го е ударил.
Освен това коленичели пред него с присмиваща се почит.  

Но авторите на евангелията не дават никакви подробности за разпъването на кръста; не споменават
нищо за приковаването му към кръста с чук, за гвоздеите  (Коментар:  Тогавашните гвоздеи не са били фабрично
изработени като сегашните. Предполага се, че са били изработвани чрез коване, били са четвъртити, клиновидни, с дебелина поне
1-2 см и дължина поне 25 см., за да могат да преминат през тялото и да го закрепят здраво към кръста. Представете си това.
Д.Пр.), за болката или даже за кръвта. Всичко, което ни казват те, е „те го разпънаха.“ Което означава, че
войниците са изпълнили тяхната ужасна задача. Няма никакво доказателство, че те са се наслаждавали на
нея, няма никакъв намек, че са били жестоки или садистични. Те просто изпълнявали заповедите. Това е
била тяхната работа. Те направили това, което трябвало да направят. А Лука ни казва, че през това време
Исус продължавал да се моли „Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.“ (23:34)

Въпреки, че изглежда, че авторите на евангелията загатват, че римските войници нямат никаква вина
за разпъването на Исус на кръста (и те добавят, че после стотникът, който ги е командвал, повярвал или
поне донякъде повярвал в Господа), но мнението им за Римският прокуратор, който заповядал разпъването
на кръста, е доста по-различно. „Накрая Пилат им Го даде, за да бъде разпънат. И така, войниците взеха
Исус...те го разпънаха“ (Йоан 19:16-18 – мой превод).  Пилат е бил виновен. Всъщност, неговата вина е
записана в нашето Християнско кредо, което обявява, че Исус е бил „разпънат от Пилат Понтийски.“

Знае се, че Пилат е бил назначен като прокуратор (губернатор) на граничната провинция Юдея от
император Тиберий и е служил там в продължение на 10 години, от 26 до 36 г. Той придобил репутация на
способен администратор в  типичният римски  смисъл на  спазване  на  правилата.  Но той бил мразен от
юдеите,  защото  се  отнасял  надменно  към  тях.  Те  не  забравили  провокативният  му  акт,  в  началото  на
встъпването  му  в  длъжност,  когато  заповядал  римските  бойни  знамена  да  бъдат  внесени  в  самият
Йерусалим и демонстративно да бъдат закачени там. 

Йосиф Флавий описва и други негови безразсъдства. Веднъж използвал пари, събрани в Храма като
дарения от юдеите и били считани от тях като свети и предназначени да бъдат използвани само в служба на
Бога, за да построи с тях водопровод за снабдяването на Йерусалим с вода.  (Antiquities xviii.3.2.) Много хора считат,
че по време на потушаването на един бунт на юдеите, той смесил кръвта на някои жители на Галилея с
техните жертвоприношения (Лука 13:1). Това са само примери за неговият избухлив характер, на насилие и
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жестокост. 
Според Фило,  (Коментар: (20 г. с.е. - 50 г.н.е),  юдей от гръцката диаспора, философ, живял в Египет. Д.Пр.), цар

Агрипа  I  описва Пилат в едно писмо до император Клавдий като „човек с много непреклонен характер,
безжалостен и много твърдоглав“ (Ad Gaium 38, p.165.). Негова първостепенна цел била да поддържа закона и реда
и да държи  тези немирни юдеи под строг контрол и, ако е необходимо за постигането на това, да бъде
безмилостен в потушаването на всяка размирица или заплаха от бунт.

Описанието на Пилат Понтийски в евангелията съвпада добре с това външно доказателство. Когато
юдейските лидери отвели Исус при него и му казали: „Установихме, че този човек развращава народа ни“
и добавили, че „той се обявява против плащането на данъци на Цезар и твърди, че е  самият той  е
Христос, цар“ (Лука 13:2 – мой превод), Пилат не пропуснал да запомни това. Когато неговото разследване
продължило, авторите на евангелията подчертават две важни неща.

Първо,  Пилат  бил  убеден,  че  Исус  е  невинен.  Очевидно  той  е  бил  впечатлен  от  благородното
поведение на затворника, от неговата сдържаност и от политическата му безобидност. 

Поради това Пилат три пъти казва, че не може да намери никакво основание за обвиняването на Исус
в някакво нарушение.

Първият път казал това на разсъмване в петък, когато членовете на Синедрионът отнесли съдебното
дело при него. Пилат ги изслушал, задал на Исус няколко въпроса и след това предварително изслушване
обявил: „Аз не намирам никакво основание за обвинение против този човек“ (Лука 23:4; Йоан 18:38 - мой
превод).

Втория път бил, когато Исус бил върнат обратно при него, след като бил разпитан от Ирод. Пилат
казал на свещениците и на хората: „Доведохте ми Този като човек, който подтиква хората към бунт.
Разпитах го във ваше присъствие и не намерих никакво основание за вашите обвинения против него. Нито
пък Ирод, защото той го е изпратил обратно при нас; както можете да видите, той не е направил нищо,
за да заслужава смърт“  (Лука 23:14–15 – мой превод;  Йоан 19:4–5) Чувайки това,  тълпата закрещяла:
„Разпни го! Разпни го!“ (мой превод) 

Но Пилат отговорил за трети път: „Защо? Какво престъпление е извършил този човек? Аз не намерих
в него никакво основание за смъртна присъда“ (Лука 23:22 – мой превод; Йоан 19:6).

Освен  това,  личната  убеденост  на  прокуратора  в  невинността  на  Исус  е  била  потвърдена  от
съобщението, която му изпратила неговата жена: „Не прави нищо на този невинен човек, защото  днес
страдах много насън поради него“ (Мат.27:19 – мой превод)

Повтарящото се настояване на Пилат за невинността на Исус е важното обстоятелство за втория път, в
който авторите на евангелията подчертават остроумните опити на Пилат да избегне да вземе ясна позиция в
подкрепата на едната или другата страна по делото. Той искал да избегне осъждането на Исус (защото е
вярвал,  че  той  е  невинен),  и  същевременно  -  да  избегне  оправдаването  му (понеже  юдейските  лидери
вярвали, че Исус е бил виновен). 

Как би могъл той да смогне да примири тези непримирими противоречия? Ние виждаме как той се
гърчи,  докато  се  опитва  да  пусне  на  свобода  Исус    и  да  усмири  юдеите  ,  т.е.  -    да  бъде  едновременно  
справедлив и несправедлив. Той опитал 4 начини за извъртане:

1. Щом чул, че Исус е жител на Галилея и следователно се намира под властта на правосъдието на
Ирод,  Пилат го изпратил да бъде  съден от  Ирод,  надявайки се  да  прехвърли на него  отговорността  за
решението. Но Ирод върнал Исус обратно, без да го осъди (Лука 23:5-12).

2.  Опитал да използва по-малко наказание:  „Аз ще го накажа (т.е.  ще го бичувам)  и после ще го
пусна“ (Лука 23:16, 22 – мой превод). Надявал се, че тълпата може да бъде задоволена от нещо по-малко от
най-строгото наказание и че тяхната жажда за кръв ще стихне при вида на разраненият от бичовете гръб на
наказаният. Това решение би било достойно за презрение. Ако Исус е бил невинен, той би трябвало да бъде
освободен, без преди това да бъде бит с   камшик  .

3. Пилат се опитал да направи правилното нещо (да пусне Исус) поради погрешна причина (защото
тълпата  е  избрала  той  да  бъде  освободен).  Спомняйки  си  за  установеният  тогава  обичай,  за  Пасха
прокуратора да амнистира някой затворник, той се надявал, че хората ще изберат Исус да се възползва от
тази  благосклонност. Тогава Пилат можел да го освободи като акт на снизхождение, вместо като акт на
правосъдие.  Това  била  умела  идея,  но  била  срамна  по  произхода  си и  хората  я  осуетили,  изисквайки
амнистията на прокуратора да бъде дадена на прочутия криминален престъпник и убиец Варава.

4. Пилат се опитал да обяви своята невинност. Взел вода и измил ръцете си пред тълпата, казвайки:
„Аз съм невинен за кръвта на този човек“ (Мат.27:24 – мой превод). И после, преди водата по ръцете  да
била изсъхнала, той предал Исус да бъде разпънат.

Как  е  можал  той  да  убеди  себе  си  да  понесе  тази  огромна  вина,  (т.е. предаването  на  Исус  на
войниците, за да бъде разпънат), веднага след като вече обявил своята невинност?
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Лесно е да осъдим Пилат и да пренебрегнем   нашето собствено  , равностойно на неговото,   фалшиво  
поведение. Загрижени да избегнем болката от цялостното ни обвързване към Христос,  ние също търсим
удобни хитрувания и претексти. Ние или оставяме някой друг да вземе решението, или избираме някакъв
половинчат компромис, или се стремим да почитаме Исус поради неправилна причина (т.н. да го уважаваме
като учител, а не като Господ), или даже да направим публично уверение за вярност към Господа,  но в
същото време да не му разрешаваме да влезе в сърцата ни.

Три издайнически изрази в разказа на Лука показват това, което накрая е направил Пилат: „техните
гласове надделяха“, „Пилат реши да изпълни искането им“ и „а Исус предаде на (смърт според) волята им“
(Лука 23:23-25). Техните гласове, искането им, волята им – пред тези неща Пилат хилаво капитулирал. Той
искал  да пусне Исус (23:20), но в същото време искал да угоди на тълпата (Марк 15:15). Тълпата победила.
Защо?  Защото  те  му  казали,  че  ако  освободи Исус,   Пилат  не  е  приятел  на  Цезар.  Всеки,  който
твърдял, че е цар, е противник на Цезар (Йоан 19:12) Този аргумент го лишил от всякакво извъртане.
Трябвало да избира: или честта, или амбицията; или принципът, или изгодата. Пилат вече имал 2-3 случая,
при които Цезар не останал доволен от него и не можел да си позволи още един. (Коментар: Оказало се, че това
не му помогнало много, защото през 36 година Пилат бил извикан от император Тиберий да се яви  при него и даде отчет за
дейността си. Пилат заминал за Рим, но докато пътувал, Тиберий умрял, а новият император назначил друг губернатор на Юдея.
Според една легенда, когато Пилат умрял, жителите на Рим не разрешили той да бъде погребан там и тялото чу било хвърлено в
р. Тибър. После го извадили и го пренесли да го погребат във Виена, но и там хората се възпротивили. Накрая тялото му било
погребано на една планина в Швейцария, която носи негово име. Д.Пр.)

Със сигурност Исус е бил невинен. Със сигурност правосъдието е изисквало той да бъде освободен.
Но как Пилат би могъл да бъде борец за невинност, справедливост и правосъдие, ако по този начин щял да
откаже да задоволи желанието на хората, да си подиграе  на лидери на  народа  и най-вече, да предизвика
бунт и по този начин да се лиши от благоволението на императора? Гласът на съвестта му бил заглушен от
шумните гласове на намирането на благовидна причина за недостойно поведение. Той направил компромис,
защото бил страхливец. 

Юдеите и техните свещеници
Въпреки  че  не  можем  да  реабилитираме  Пилат,  ние  безспорно  признаваме,  че  той  е  бил  в

положението на трудна дилема, пред която го поставили юдейските лидери. Защото те са завели Исус при
него и са поискали от него да го осъди,  те са го обвинили, че неговото учение и неговите намерения са
разрушителни и  те  са възбудили тълпата да иска неговото разпъване.  Следователно,  както самият Исус
казал на Пилат, „по-голям грях има онзи, който ме предаде на теб“ (Йоан 19:11).

Вероятно, тъй като Исус е използвал единствено число, той е имал предвид Първосвещеникът Каяфа,
но целият Синедрион е замесен.  Наистина, освен това са били замесени и хората, юдеите,  както Петър
смело им казал директно в лицето, скоро след Петдесятница: „Израелтяни...вие го предадохте (Исус)  да
бъде  убит и вие се  отрекохте от него  пред Пилат,  въпреки,  че  той беше решил да го  пусне.  Вие се
отрекохте от Святия и Праведния и поискахте да ви бъде пуснат един убиец. Вие убихте авторът на
живота...“ (Деян. 3:12-15 – мой превод). Изглежда, че същата тази тълпа, която шумно приветствала Исус
при влизането му в Йерусалим на Цветница, само след 5 дни, с крясъци искали да бъде пролята неговата
кръв. Но все пак, техните лидери трябвало да бъдат още по-виновни, защото те ги подбудили.

Исус разтревожил юдейския елит още от началото на своето публично служение. Да започнем с това,
че той е бил нестандартен. Въпреки, че се представял, че е равин, той не станал такъв по установения
начин,  нито  се  издигнал  в  кариерата  си  по  установените  правила.  Той  не  притежавал  никакви
препоръчителни писма, никакви документи, доказващи квалификацията му, никакви правилни пълномощия
за  упражняване  на  професията  равин.  Освен  това,  той  се  стремял  към  спорове  и  обсъждания  чрез
провокативното си поведение; общувал с хора с лоша репутация; пирувал, вместо да пости; осквернявал
съботния  ден  чрез  лекуването  на  хора  тогава.  Тъй  като  не  се  задоволявал  с  това,  че  пренебрегвал
традициите  на  старейшините,  той  всъщност  ги  отхвърлял  изцяло  и  критикувал  фарисеите,  че  издигат
традицията по-високо от Библията. (Коментар: Замислете се, че сега, 2000 г. по-късно, у нас се призовава за спазване на

традициите и публично никой не говори за Библията, защото така е политически коректно. Д.Пр.) 
Исус казвал, че те се грижели повече за религията,  отколкото за хората, повече за церемониалното

очистване,  отколкото за моралната чистота,  повече за спазването на законите,  отколкото за любовта. Той
даже ги изобличавал, че са „лицемери“, наричайки ги „слепи водачи на слепи хора,“ и ги оприличавал на
„варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква
нечистота“ (Мат. 23:27). Това били нетърпими обвинения. Още по-лошо било, че той подронвал тяхната
власт. И същевременно изричал безбожни твърдения, че той е господарят на съботата, че по уникален начин
познава  Бога  като  негов  Баща  и  даже,  че  е  равен  на  Бога.  Това  било  богохулство.  Да,  това  е  точно
богохулство.

Поради това лидерите на юдеите били изпълнени с самодоволно негодувание срещу Исус. Неговото
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учение  било еретично.  Поведението му  било  оскърбление  за  Святият  закон.  Той отклонявал хората  от
правия  път.  А  имало  и  слухове,  че  той  окуражавал  вероломно  отношение  против  Цезар.  Поради  това
неговото служение трябвало да бъде спряно,  преди той да причини някоя друга щета.  Те имали добри
политически, теологични и етични основания да изискат той да бъде арестуван, за бъде изправен пред съда
и да бъде осъден. И още нещо, когато те го завели в съда (Синедриона) и го накарали да даде показания под
клетва,  даже тогава той  направил богохулни твърдения за себе си. Те го чули със собствените си уши.
Нямало нужда от още свидетели. Той бил самоизобличаващ се богохулник. Той заслужавал да умре. Това
било абсолютно ясно. Той бил виновен. Техните ръце били чисти.

И въпреки това, в обвинението на юдейските лидери е имало дефекти. Оставяйки настрани основния
въпрос за това дали твърденията на Исус са били истина или са били фалшиви, да се запитаме кое ги е
мотивирало? Каква е била основната причина за враждебността на свещениците против Исус? Дали тя се
дължи изцяло на това, че те са били загрижени за политическата стабилност, за доктриналната истина или
за моралната чистота? 

Пилат  не мислел,  че  това  е  причината.  Той не бил впечатлен от техните  хитрувания,  особено от
тяхната претенция за вярност към императора. Както пише Х. Б. Суит (Коментар: (1835-1917), английски теолог и

професор по теология. Д.Пр.): „той доловил под тяхното маскиране просташкия порок на завистта“. (H. B. Swete,

The Gospel According to St Mark, p.350.)   Според Матей: „Той (Пилат) знаеше, че те от завист  му предоха Исус“ (Мат.
27:18 – мой превод; Марк 15:10). Нямаме основания да се съмняваме в оценката на Пилат. Той е бил умен
съдия на човешкия характер. Между другото, изглежда, че и авторите на евангелията потвърждават тази
оценка.

Завистта!  Завистта  е  обратната  страна  на  монетата,  наречена  суета,  външен блясък.  Никой човек
никога не завижда на другите, ако самият той на първо място не се гордее със себе си. (Иначе казано, завижда

гордият човек, а скромният човек не завижда. Д.Пр.) А юдейските лидери са били горди  националисти, които се
гордеели с религията и морала си. Те се гордеели с дългата история на техния народ и над всичко друго –
гордеели се с тяхната власт. Т  е  хният спор с Исус в същността си бил борба за власт  . Защото той оспорвал
тяхната власт и в същото време твърдял, че самият той притежава такава власт, каквато те не притежават.
Когато те отишли при него и го попитали: „Чрез каква власт правиш тези неща? И кой ти е дал властта
да правиш това“ (Марк 11:28 – мой превод), те си мислели, че с тези въпроси са го поставили натясно. Но
вместо това се оказало, че самите те се оказали натясно чрез неговия насрещен въпрос: „Кръщението на
Йоан – от небето ли беше или от хората? Кажете ми!“ (ст.30 – мой превод). Те се оказали хванати в
капан! Не можел да отговорят „от небето“, защото тогава той щял да поиска да му кажат, защо самите те не
са повярвали в кръщението на Йоан. Нито пък можели да отговорят „от хората,“ защото се страхували от
хората,  които били убедени, че Йоан е бил истински пророк.  Поради това те не дали никакъв отговор.
Тяхната уклончивост била симптом за тяхната неискреност.

Ако те не могли да устоят на „хвърлената ръкавица“ към   властта на Йоан  , те със сигурност не биха
могли да се противопоставят на предизвикателството на Исус. Той претендирал, че има власт да поучава за
Бога,  да  изгонва  демони,  да  прощава  грехове,  да съди света.  Във всички тези  области той коренно се
различавал от тях, защото единствената власт, която те знаели, е била да се молят на други власти. Между
другото, сама по себе си е съществувала автентичност на неговата власт. Тази власт била истинска, лишена
от всякакви усилия,   ясна,   от Бога  .

Поради това, религиозните власти се чувствали заплашени от Исус. Той подронвал техния престиж и
тяхната власт над хората, тяхната собствена самоувереност и самоуважение, а той оставал незасегнат.  Те му
„завиждали“ и поради това били решени да се отърват от него. Показателно е, че Матей разказва за два
заговора, породени от завист, за елиминирането на Исус, първият организиран от Ирод Велики в началото
на неговия живот, а втория – от свещениците  в края на живота му. 

Както Ирод Велики, така и свещениците усещали, че властта им е заплашена. Поради което те искали
да го „унищожат“ Исус. (Мат. 2:13 и 27:20). Колкото и външно почтени да са изглеждали политическите и
теологичните основанията на свещениците, завистта е тази, която ги е мотивирала да „предадат“ Исус на
Пилат, за да бъде унищожен (Марк 15:1, 10).

Същата зла страст оказва влияние на отношението на нашето съвременно общество към Исус. Той все
още е, както го е нарекъл К. С. Луис, „свръхестествена пречка“ (К. С. Луис, „Изненадан от радостта“, стр.163)(Коментар:
Превел  съм  една  книга  и  една  статия  от  К.  С.  Луис.  Тези  и  други  мой  преводи  можете  да  да  намерите  на
http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Ние се възмущаваме от нахлуването на Исус в личното ни пространство, от
неговото изискване ние да го уважаваме, от неговото очакване ние да му се подчиняваме.  Ние сприхаво
питаме защо той не си гледа неговата работа и да ни остави на мира? Следователно, ние също възприемаме
Исус  като  заплашителен съперник,  който нарушава  нашия мир,  тревожи нашето сегашно състояние  на
нещата, подронва нашата власт и понижава чувство за собственото ни достойнство. Ние също искаме да се
отървем от него.
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Предателят Юда Искариотски
След като видяхме как Исус е бил даден от свещениците на Пилат, и от Пилат – на войниците, сега ще

разгледаме как в началото той е бил даден от Юда на свещениците. Това „даване“ се обозначава с думата
„предаване.“  Всъщност,  Велики  четвъртък  винаги  ще  бъде  помнен  като  “нощта,  когато  той  беше
предаден“ (1Кор.11:23), а Юда – като “този, който го предаде“. Този обвиняващ надгробен надпис вече е
бил прикрепен към неговото име,  когато то за пръв път се споменава в евангелието сред Дванадесетте
ученици. И трите Синоптични евангелия го поставят накрая в техния списък на апостолите  (Мат. 10:4; Марк
3:19; Лука 6:16). 

Не е необичайно да чуем хора да проявяват съчувствие към Юда. Те чувстват, че на Юда му е било
възложена една непочтена задача през живота му, която и досега е несправедливо бреме. Те казват: „В края
на краищата, ако Исус е трябвало да умре, някои е трябвало да го предаде. Тогава защо обвиняваме Юда?
Той  е  бил  само  инструмента  на  провидението,  той  е  бил  жертвата  на  предопределението.“  Да,
библейският разказ със сигурност показва, че Исус е знаел кой е неговият предател (Йоан 6:64, 71; 13:11) и говори
за него като за „синът на погибелта, с цел Писанието да бъде изпълнено“ (Йоан 17:12 – мой превод ; Деян
1:15–17, 25). Същевременно е истина е и това, че Юда е извършил това, което е извършил,  чак след като
първо Сатана му „внушил“ да направи това и всъщност „влезе в Юда“ (Йоан 13:2, 27; Лука 22:3).

Въпреки  всичко,  нищо  от  разгледаното  дотук,  не  реабилитира  Юда.  Той  трябва  да  бъде  държан
отговорен за това, което е направил, след като без никакво съмнение е заговорничил за това предварително.
Фактът,  че  неговото  предателство  е  предсказано  в  Писанието  не  означава,  че  той  не  е  бил  човек  със
свободна воля, още повече, че предсказанията в Стария Завет за смъртта на Исус означават, че Исус не е
умрял доброволно. (Коментар: В смисълът, че Исус не се е предал сам на свещениците, а е бил предаден. Д.Пр. ) Поради
това по-късно Лука говори за „неговата неправда“ (Деян. 1:18).

Колкото и силни да са били влиянията на Сатана върху него, трябва да е имало момент или период от
време,   през което   Юда е отворил себе си към тях  . Изглежда ясно, че Исус е гледал на Юда като на човек,
който  е  отговорен  за  действията  си,  защото  даже  в  последната  минута  в  Горната  стая  Исус  отправил
символично последен зов към Юда, потапяйки парче хляб  в блюдото и давайки го на него (Йоан 13:25-30).
Но Юда отхвърлил този последен зов на Исус и неговото предателство винаги изглежда по-отвратително,
защото то е  представлявало скандално нарушение на правилата за гостоприемството.  (Коментар:  „Не хапи

ръката на този, който те храни.“ Д.Пр.) Постъпвайки по този начин, Юда изпълнил друго Писание, в което се
казва: „Даже моят близък приятел, на когото имах доверие, който ядеше от моя хляб, вдигна петата си
против мен“ (Пс.41:9 – мой превод)

Връх на цинизма на Юда било това, че той избрал да предаде с целувка своя Господар, използвайки
този знак за приятелство като средство, за да унищожи приятелството. Исус потвърждава неговата вина,
казвайки: „Горко на този човек, който предава Човешкия Син! Щеше да е по-добре за него, ако той не
беше се родил“ (Марк 14:21 – мой превод) (Коментар: В това изречение, извършителят на действието е в действителен
залог, което е в хармония с оценката на Исус, че предателят е лично виновен („който предава“), докато в някои преводи на
Библията на български език предателят  е поставен в страдателен залог („чрез когото Човешкия Син бива предаден“), което
създава погрешната представа, че той е невинна жертва на съдбата, а това не е в хармония с оценката на Исус. Д.Пр. ) Така не
само Исус го осъдил, но накрая самият Юда осъдил себе си. Той признал престъплението си, предавайки
невинна кръв, върнал парите, заради които продал Исус (Коментар: 30 сребърника, което тогава била цената на един

роб. Д.Пр.) и се самоубил. Несъмнено е бил завладян повече от угризение, отколкото от покаяние, но накрая
той признал вината си.

Мотивът  за  престъплението  на  Юда  отдавна  е  завладяло  любопитството  и  изобретателността  на
студентите. Някои са убедени, че той е бил юдейски зилот (Основателят на партията на зилотите носи същото име като Юда – Юда
Галелиянинът, който през 6 г.н.е  повел една въоръжена група против Рим (споменат е в Деян.5:37).  Бунтът бил потушен, а Юда бил убит, но неговите синове
продължили борбата. Масада бил последната крепост на съпротивата на зилотите срещу Рим; тя била завладяна през 74 г.н.е. Уилям Баркли е един от хората,
които считали, че е „повече от вероятно“ Юда да е бил зилот и че неговата целувка в Гетсиманската градина „не е била планирано предателство,“ а обратното –
тя е била сигнал, целящ да провокира Исус да изостави своята колебливост и да постави началото на неговата дългоочаквана кампания. („Разпънат на кръста и

коронован,“  стр.  36-37),  който  се  присъединил  към  Исус  и  неговите  последователи,  вярвайки,  че  те  са  били
политическо движение за освобождение от римската окупация и накрая го предал или поради рухването на
политическата му илюзия, или като маневра, чрез която да принуди Исус да се сражава. Хората, които се
опитват  да направят такъв вид реконструкция, мислят, че са намерили потвърждаващо доказателство в
неговото име „Искариот,“ въпреки че всички признават, че това е неясна и озадачаваща идея. Най-общо е
прието, че това име води произхода си от името „човек от Кириот,“ град в южната територия на племето
Юда, който е споменат в И.Н. 15:25. Но онези хора, които мислят, че Юда е зилот предполагат, че думата
‘Iscariot’ е свързана с думата sikarios, (наемен убиец) (от латинската дума  sica и гръцката  sikarion – кама,
кинжал) Йосиф Флавий отпраща към  sikarioi. (See Josephus’ Antiquities xx. 163–165, 186–188 and Jewish War ii.254–257.)

Запалени с  фанатичен юдейски национализъм,  те  били решени да възстановят независимостта  на
тяхната  държава  от  колониалното господство на  Рим и  за  постигането на  тези  цел  те  не  се  отбягвали
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убиването на своите политически врагове, които те презирали като предатели на родината. В Новия Завет се
споменава  веднъж  за  тях,  когато  римският  хилядник,  който  спасил  Павел,  за  да  не  бъде  линчуван  в
Йерусалим,  му казал,  че той си мислел,  че Павел е бил „онзи египтянин,  който преди известно време
размири и изведе в пустинята четири хиляди мъже убийци“ (sikarioi) (Деян. 21:38). 

Други коментатори  считат,  че  основата  за  тази  реконструкция  са  твърде  крехки  и  приписват
отстъпничеството на  Юда на  морална,  а  не на политическа мотивация –  на жаждата  за  пари,  за  която
споменава и четвъртият автор на евангелията, Йоан. Той ни казва, че Юда е бил „касиер“ (както бихме
казали сега) на групата апостоли и на него била поверена общата кесия. Йоан споменава за това, когато
Исус  бил помазан от  Мария  във  Витания.  Тя  донесла  гърне от  алабастър,  в  който се  съхранявал скъп
парфюм („чист нард“ според Марк и Йоан),  който тя изливала върху него,  когато той бил наведен над
масата,  докато  къщата  се  изпълнила  с  ухаещ  мирис.  Това  бил  жест  на  прекалена  щедрост,  почти  на
безразсъдна преданост, която самият Исус по-късно нарекъл „красиво нещо.“ Но някои от присъстващите
(на  които Юда бил говорител)  реагирали по коренно различен начин.  Наблюдавайки я  с  недоверие,  те
„изгрухтели“  (буквално)  със  самодоволно  възмущение.  Те  казали:  „Какво  прахосничество!  Какво
отвратително разточителство! Този парфюм можеше да бъде продаден за повече от едногодишна заплата и
парите да бъдат дадени на бедните.“ Но в разказа си Йоан продължава и казва, че  техният коментар бил
гаден и лицемерен. Юда не казвал това, защото бил загрижен за бедните хора, а защото бил крадец; тъй като
бил човека, който държал кесията с парите, той използвал това за да помага на себе си с общите пари, които
били  пускани  в  нея.  Наистина,  наблюдавайки  и  осъждайки  това,  което  виждал,  като  безотговорно
прахосничество  от  страна  на  Мария,  той  изглежда  е  отишъл  после  право  при  свещениците,  за  да
компенсира някои от загубите. Той ги попитал: „Какво сте готови да ми дадете, ако аз ви го предам?“
Няма съмнение, че после те са започнали да се пазарят и накрая се договорили да му дадат 30 сребърници,
цената за откупуването на обикновен роб. 

Авторите на евангелията, с тяхното високо усещане за драмата, обмислено сравняват Мария с Юда,
нейната лишена от пресметливост щедрост и неговото хладно и пресметнато пазарене. Ние можем само да
се предполагаме какви други тъмни страсти са се криели в сърцето му, но Йоан настоява, че жаждата за
пари най-накрая го е победила. Разсърден от пропиляването на едногодишна заплата, Юда отишъл и продал
Исус за около 3 пъти по-малко пари. (Мат. 26:6–16; Марк 14:3–11; Йоан 12:3–8 и 13:29)

Не  напразно  Исус  ни  е  казал  „пазете  се  от всяка  алчност“  и  не  напразно  Павел  е  обявил,  че
„сребролюбието   е  коренът  на  всякакви  злини.“  (Лука 12:15  –  мой  превод;  1Тим.  6:10.)  Защото  в
преследването  на  матери  а  лното,    хората  пропаднаха  до  дълбока  поквара  .  Съдиите  извращават
правосъдието  заради  подкупи,  така  както  съдиите  на  Израел,  за  които  Амос  е  казал:  „Те  продадоха
праведния за сребро и бедният – за чифт сандали“ (2:6 – мой превод).  Политиците използвали тяхната
власт, за да дават поръчките на участника в търга, които участва с по-скъпа оферта, а шпионите падали
толкова ниско, че продавали на врага тайните на родината си. Бизнесмени участвали в престъпни схеми, с
цел да получат повече пари, излагайки на опасност  преуспяването на други бизнесмени. Даже по общото
мнение, уважавани духовни учители се прочули с това, че превърнали религията в търговско занимание и
някои все още правят това и днес, поради това кандидатстващият да стане свещеник е предупреждаван „да
не е сребролюбец“ (1Тим. 3:3, 8; Тит 1:7 ; Деян. 8:18–23 и 20:33–34.). 

Езикът на всички такива хора е същият, като езика на Юда: „Какво сте готови да ми дадете и аз ще ви
го предам?“ Защото циниците твърдят, че „всеки човек си има своята цена“ – от наемният убиец, който е
готов да се  пазари за  живота на някой човек,  до дребния чиновник,  който бави издаването на някакво
разрешение или паспорт, докато не му бъде даден подкуп. Хората като Юда не са изключения. Исус е казал,
че е невъзможно да служим едновременно на Бога и на парите. Юда избрал парите. Много други направили
същото.

Техните грехове и нашите грехове
Ние  погледнахме  към  трима  души  –  Пилат,  Каяфа  и  Юда  –  на  който  евангелистите  приписват

голямата вина за разпъването на Исус,  както и на хората,  свързвани с тях,  независимо от това дали са
свещеници, хора или войници. За всеки човек или група, е използван един и същи глагол „предавам.“ Исус
предсказал,  че  той  „ще  бъде  предаден  в  ръцете  на  човеците“  и  че  ще  бъде  „предаден  на  разпятие“
(Мат.17:22; 26:2). А евангелистите разказват тяхната история по такъв начин, че да покажат, че неговото
предсказание се е оказало вярно. Първо, Юда „го предал на свещениците“ (поради жаждата му за пари).
След това  свещениците „го  предали на Пилат“ (от завист).  След това  Пилат „го предал на войниците“
(поради страхливост) и те го разпънали (Мат. 26:14–16 (предателствто на Юда); 27:18 (предателството на свещениците); 27:26 (предателството на

Пилат)
Инстинктивната ни реакция на всичко това натрупано зло, е да повторим като ехо учуденият въпрос

на  Пилат  към  тълпата,  когато  юдеите  крещели,  че  настояват  Исус  да  бъде  разпънат:  „Защо?  Какво
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престъпление  е  извършил?“  (Мат.  27:23  –  мой превод).  Но Пилат  не  получил разумен и  аргументиран
отговор. Изпадналата в истерия тълпа само започнала да крещи още по-силно. „Разпни го!“ Но защо?

Защо? Какво беше направил моят Господ?
Каква е причината за тази ярост и злоба?
Той направи куцият да бяга
и направи слепите да виждат.
Сладки рани!
Въпреки, че самите те са неприятни
и са против неговото възкръсване.

Естествено е да извиняваме участниците в предаването на Исус, защото самите ние виждаме себе си в
тях и бихме желали да имаме способността да оправдаем себе си. Наистина, имало е някои смекчаващи
обстоятелства.  Както  самият  Исус  е  казал,  когато  се  молел  да  бъде  простено  на  войниците,  които  го
разпънали на кръста: „Отче, прости им, защото те не знаят какво правят“. По същият начин и Петър
казал  на  юдейската  тълпа  в  Йерусалим  на  Петдесятница:  „Аз  знам,  че  вие,  както  и  началниците  ви,
направихте  това  от  незнание.“  Към  това  Павел  добавил,  че  ако  :  „властниците  на  този  век“  бяха
разбирали, те „не биха разпънали Господа на славата“. (Лука 23:34; Деян 3:17; 1Кор. 2:8).

Но въпреки това, те са знаели достатъчно, за да бъдат счетени, че са виновни, да приемат факта за
тяхната вина  и  да  бъдат  осъдени  за  деянията  си.  Юдеите  от  тълпата  не  са  ли  имали  усещането  за
отговорността,  когато  са  крещели: „Нека (отговорността  за)  неговата кръв  да  бъде  върху  нас  и  върху
децата ни“  (Мат. 27:25 – мой превод;  Деян. 5:28). Петър е бил  доста откровен, когато на Петдесятница
казал на юдеите: „Нека да разбере целият Израелев дом: Бог направи този Исус, когото вие разпънахте,
както Господ, така и Христос.“ Нещо повече, вместо да не се съгласят с неговата присъда, слушателите му
били „пронизани до сърцето“  и  попитали  какво  трябва  да  направят,  за  да  компенсират  грешката  си
(Деян.2:36-37).

Стефан  бил  още  по-директен  в  говоренето  си  пред  Синедриона,  което  довело  до  неговата
мъченическа смърт. Наричайки членовете на Синедриона „Твърдоглави хора с необрязани сърца и уши“, той
ги обвинил, че се противят на Светия Дух, точно като техните предшественици. Защото предшествениците
им  преследвали пророците и убивали онези, които предсказвали идването на Месията,  а сега те (членовете
на  Синедриона)  предали  и  убили  самият  Месия  (Деян.7:51.52).  По-късно  Павел  трябвало  да  използва
подобен  прям език,  когато  писал  на  Солуняните  за  актуалната  по  негово  време  юдейска  опозиция  на
евангелието: те „убиха Господ Исус и пророците, и нас също прогониха“. Защото те се опитвали да  не
допуснат езичниците до спасението. Божието осъждане ще падне върху тях (1Сол.2:14-16).

Днес това обвиняване на  евреите за разпъването на Исус е много неизискано. Наистина,  ако това
обвинение бъде използвано като оправдание за оклеветяване и преследване на евреите  (както е ставало в
миналото) или като демонстрация на антисемитизъм, това е абсолютно неизвинимо.

Но начинът да избягваме антисемитското предубеждение не е да казваме, че евреите са били невинни,
а  признавайки тяхната вина, трябва да добавяме, че и други хора също имат вина. Това  е гледната точка на
апостолите.  Те  казвали,  че  Ирод,  Пилат,  езичниците  и  юдеите  заедно  „заговорничили“  против  Исус
(Деян.4:27). 

Още по-важно е, че самите ние също сме виновни. Ако ние бяхме на тяхното място, ние щяхме да
постъпим също като тях. Всъщност, ние вече сме го направили. Защото всеки път, когато се отдалечим от
Христос,  „ние  разпъваме  Божия  Син  и  публично  го  опозоряваме“  (Евр.6:6  –  мой  превод).  Ние  също
разпъваме  Исус,  когато  сме  сребролюбци  като  Юда,  когато  завиждаме  като  юдейските  свещеници  или
когато сме амбициозни като Пилат. 

В една стара негърска духовна песен се казва: „Къде беше ти, когато те разпъваха моят Господ?“ И
ние трябва да отговорим: „Да, ние бяхме там.“ И то не като наблюдаващи,  а само като участници, като
виновни участници, които заговорничат, предателстват, пазарят се и го предават, за да бъде разпънат. Ние
можем да  се  опитаме да  си  измием ръцете  от  отговорността,  като  Пилат.  Но  и  нашият  опит  ще бъде
неуспешен, като неговият. Защото по ръцете ни има кръв. Преди да започнем да гледаме на кръста като на
нещо,  което е направено    за   нас   (което ни довежда  до вярата и поклонението пред Бога), ние трябва  да
разберем, че това е нещо, което е направено от нас (което ни води до покаяние). Наистина, каноникът Питър
Грийн е написал: „Само човекът, който е подготвен да признае своята част от вината на кръста,  може да
изиска своята част от милостта на кръста.“ (Peter Green, Watchers by the Cross, p.17) 

Хораций  Бонър  (1808-1889),  който  бил  наричан  „Принцът  на  шотландските  автори  на  химни“  е
изразил добре това:

Аз бях този, който проля святата кръв;
аз го заковах на дървото;

30



31

Аз разпънах Божият Христос; 
аз се присъединих към подигравката.
От цялото това крещящо множество
аз чувствах, че съм част; 
и в тази врява от оскърбителни гласове
аз разпознах и моя глас.
Наблизо до кръста виждам тълпа,
присмиваща се на стонът на Страдащия;
Но все пак моят глас изглежда така,
като че ли само аз се подигравах.

Отговорът, който досега давахме на въпроса: „Защо умря Христос?“ се стараеше да отрази начинът,
по който авторите на евангелията разказват тяхната история. Те сочат към една верига от отговорности (от
Юда, до свещениците; от свещениците до Пилат и от Пилат до войниците) и те най-накрая подсказват, че
лакомията за пари, завистта и страхът, са подтикнали тяхното поведение така, както подтикват и нашето. 

Но все пак това не е пълният разказ, който дават евангелистите. Аз, че пропуснах едно по-сетнешно и
живо свидетелство, което ни дават те. То е следното: въпреки че Исус бил отведен при неговата смърт чрез
нашите грехове, той   не е умрял   като мъченик  . Точно обратното, той е отишъл доброволно, даже обмислено
на кръста. От началото на неговото публично служение той осветил себе си на тази съдба. Чрез кръщението
си  той  оприличил  себе  си  с  грешниците  (както  той  трябвало  да  направи  това  изцяло  на  кръста).  Той
многократно предсказвал своето страдание и смърт,  както видяхме в предишната глава и решително се
насочил  да  иде  в  Йерусалим и  да  умре  там.  Постоянно употребяваната  от  него  дума „трябва“,  когато
говорел за своята смърт, е не израз на някаква външна принуда, а на негова вътрешна решимост да изпълни
това,  което  е  било  писано  за  него.  Той  казал:  „Добрият пастир  дава  живота  си  за  овцете.“  После,
изоставяйки тази метафора, казва: „...Аз давам живота Си...Никой не ми го отнема, но Аз го давам, по Моя
собствена инициатива го давам.“ (Йоан 10:11, 17-18 – мой превод)

И още нещо, когато апостолите Петър и Павел обясняват доброволната природа на смъртта на Исус,
те  няколко  пъти  използват  същия  глагол   (paradontos),  който  са  използвали  евангелистите  за  неговото
„предаване“ на смърт от другите. Така Павел можал да напише: „Божият Син, който ме възлюби и предаде
(paradontos) себе си за мен“ (Гал. 2:20; Еф. 5:2, 25, също и Лука 23:46.). Това може би е обмислено повтаряне на Ис.53:12,
където се казва, че „той предаде (LXX paredothē) живота си на смърт.“ Павел  използва същия глагол и
когато поглеждал назад  към доброволната  саможертва  на  Синът,  когато  Отец го  пожертвал.  Например,
„Онзи, който не пожали собствения Си Син, но го предаде (paredōken) за всички нас -  как няма той също,
заедно с него, щедро да ни даде всички неща?“ (Рим. 8:32 – мой превод; 4:25)

Октавий Уинслоу (Коментар: (1808-1878) евангелски проповедник в Англия и САЩ. Д.Пр.) е обобщил всичко това
в едно кратко изказване: „Кой е изпратил Исус да умре? Не е Юда - за пари; не е Пилат – от страх; не са
евреите – от завист; изпратил го е Отец – от любов! (I am grateful to David Kingdon for drawing my attention to this quotation, which John
Murray includes in his Romans, Vol. 1, p.324, having taken it from Winslow’s No Condemnation in Christ Jesus (1857)

Особено важно е да запазваме следните два, допълващи се взаимно,   начини за гледане към кръста  . 
От човешка гледна точка, Юда го е предал на свещениците, които са го предали на Пилат, който го е

предал на войниците, който са го разпънали. 
Но от   Божия  та гледната точка  , Отец го е пожертвал и Исус сам се е пожертвал, за да умре за нас.
Следователно, когато гледаме към кръста, ние можем да кажем както, аз направих това, моите грехове

изпратиха Исус на кръста, така и „Той направи това, Неговата любов го отведе там.  Апостол Петър събрал
заедно  тези  две  забележителни  твърдения  в  Денят  на  Петдесятница,  когато  казал:  „този  човек  беше
предаден на вас чрез определеното Божие намерение и предвиждане“, а вие „с помощта на зли хора го
убихте, заковавайки го на кръста.“ (Деян. 2:23 – мой превод; 4:28). После, в 1Пет.:19-10, Петър описва
Исус като Агнето, което е било избрано преди създаването на света.) Така Петър приписва отговорността за
смъртта  на  Исус  едновременно  на  Божият  план  и  на  греховността  на  хората.  Защото  кръстът,  който
разгледахме специално в тази глава,  е    разобличение на човешкото зло   и същевременно е    разкриване на  
Божието намерение да победи човешкото зло  , което е разобличено на кръста  .

В края на тази глава аз де връщам обратно при въпроса, с който я започнах: „Защо е умрял Исус?“
Първият ми отговор е, че  той не е умрял;  той бе  ш  е убит  . Сега обаче, аз ще трябва да балансирам този
отговор с неговата противоположност. Той не беше убит; той умря, предоставяйки себе си доброволно, за да
извърши волята на Отца. 

За да разпознаем каква е била волята на Отца, ние ще трябва да разгледаме същите събития отново,
този път поглеждайки под повърхността. 
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Глава 3

Поглеждане под повърхността

В предишните глави аз се стремях да утвърдя два факта за кръста. Първият е: централната важност на
кръста (за Христос, за неговите апостоли и за неговата църква по целия свят от тогава досега). Вторият е:
неговият обмислен характер (защото, въпреки че кръстът се дължи на човешката греховност, той се дължи и
на Божието намерение, което е било доброволно прието от Христос, който предал себе си на смърт.)

Но защо?  Ние се връщаме при тази фундаментална загадка. Какво нещо е съществувало и е било
свързано с разпъването на Христос, което, въпреки целият ужас на разпъването, на срамът и болката, прави
това нещо толкова важно, че Бог го е планирал предварително и Христос дошъл да го понесе?

Първоначално изграждане
Ще е добре да отговорим на този въпрос на 4 етапа, започвайки с ясното, разбираемото и безспорното

и постепенно да проникваме по-дълбоко в мистерията.
1.  Христос е умрял за нас. В допълнение към това, че е била нужна и доброволна, неговата смърт е

била акт на милостива жертвоготовност и е била изгодна за хората. Той я е извършил в наш интерес, а не в
негов собствен и той е вярвал, че чрез нея ще гарантира за нас нещо, което не може да бъде гарантирано по
никакъв друг начин. Той казал, че Добрият Пастир ще даде „живота си за овцете,“ за тяхна изгода. По
подобен начин думите му пред учениците Му в Горната стая, когато там им раздавал хляба, били: „Това е
моето тяло, дадено за вас.“ Апостолите взели тази проста представа и я повтаряли, понякога правейки я
по-лична, променяйки местоимението от второ лице множествено в първо лице множествено: „Христос
умря за нас.“  (Йоан 10:11,  15;  Лука 22:19;  Рим.  5:8;  Еф.  5:2;  1  Сол.  5:10;  Тит  2:14.  Проф.  Мартин  Хенгел  (1926-2009) с  голяма ерудиция е  показал,  че
представата за личност, която умира доброволно за своя град, семейство и приятели, за истината или за да омиротвори боговете, е била широко разпространена в
гръцко-римския свят. За да се изрази това, е била създадена специална дума  hyperapothnēskein – „да умра за“. Следователно, „добрата новина“, евангелието, че

„Христос  умря  за  нас“,  е  била  понятна  и  разбираема  за  слушателите  през  1-я  век.(Martin  Hengel,  Atonement,  pp.1–32. ))  Все още няма никакво
обяснение и няма никакъв опознавателен знак за благословията, заради която той е умрял, за да я осигури за
нас, но поне сме се съгласили относно „за вас“ и „за нас.“

2. „Христос умрял за нас, за да ни отведе  при Бога“ (1Пет.3:18 – мой превод). Изгодната цел на
неговата смърт се фокусира върху нашето примиряване с Бога. Както е казано в Никейското кредо, „за нас
(общо) и за нашето спасение той слезе от небето...“. Спасението, заради което той умря, за да го спечели
за нас, е описвано по различни начини. Понякога то е представяно негативно като изкупление, прошка или
освобождение. В други случаи то е представяно позитивно – нов или вечен живот, или мир с Бога в радост,
поради неговото доброжелателство и разбирателство. (За негативното вижте Гал. 1:4; Еф. 1:7; Евр. 9:28. За позитивното вижте Йоан

3:14–16; Еф. 2:16; Кол. 1:20; 1 Сол. 5:10; 1 Пет. 3:18.). За сега точният смисъл на използваните думи не е важен. Важното нещо
е, че вследствие от смъртта   му  , той е способен да ни даде великата благословия на спасението  .

3.  Христос е умрял за нашите грехове. Нашите грехове са били пречката, която не ни позволява да
получим дарът, който той искал да ни даде. Поради това те трябвало да бъдат премахнати, преди той да
може да ни дари с тях. И той се справил с нашите грехове или ги премахнал, чрез своята смърт. Този израз
„за нашите грехове“ (или друг много подобен израз) е използван от повечето автори на Новия Завет; те
изглеждат доста ясни, че – по някакъв начин, който все още трябва да бъде определен – смъртта на Христос
и нашите грехове са свързани помежду си. Вижте образци от цитатите: „Христос умря за греховете ни
според Писанията“ (Павел);  „Христос умря за греховете ни веднъж завинаги“ (Петър);  „той се появи
веднъж  завинаги...за  да  премахне  греха,  като  пожертва  себе  си“  и  той  „предложил  завинаги  едно
жертвоприношение за греховете“ (Евреи);  „кръвта на Исус,  (Божият)  Син,  ни очиства от всеки грях“
(Йоан);  „На Този,  който ни  обича  и  ни  е  развързал  от греховете  ни  чрез  кръвта си...да  бъде  слава“
(Откровение). (1Кор. 15:3; 1Пет. 3:18 – мой превод; Евр. 9:26 – мой превод; 10:12 – мой превод; 1Йоан 1:7;
Откр. 1:5–6.). Всички тези стихове (и много други) свързват неговата смърт с нашите грехове. Тогава каква е
връзката?

4.  Христос е умрял с нашата смърт, когато умрял за греховете ни. По този начин се казва,  че по
условие неговата смърт и нашите грехове   са свързани  , а връзката не е само връзката на последствието, (че
той е  бил жертва  на нашата човешка жестокост),  а  е  и връзка на наказанието (той е понесъл в своята
невинна  самоличност  наказанието,  което  нашите  грехове  са  заслужавали).  Защото,  според  Писанието,
смъртта е свързана с греха като негова справедлива заплата: „заплатата за греха е смърт“ (Рим. 6:23).
Библията навсякъде разглежда човешката смърт не като   естествено  , а като наказателно събитие. Смъртта
е вражеско нахлуване в Божият добър свят. Тя не е част от първоначалният замисъл за човечеството. Със
сигурност,  изкопаеми  вкаменелости  документират,  че  хищничеството  и  смъртта  са  съществували  в
животинското царство преди създаването на човека. Но Бог изглежда е възнамерявал да има по-благороден
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край за хората, които са носители на неговия образ, може би близки до „вземането“, чрез което Енох и Илия
напуснали този свят и близко до „грабването,“ което ще се случи на онези, които са живи, когато Исус
дойде отново. (Бит. 5:24; 2Ц. 2:1–11; 1Кор.15:50–54.) Следователно, навсякъде в Библията смъртта (както
физическа, така и духовна) е разглеждана като Божия присъда на човешкото неподчинение. (Бит. 2:17; 3:3,
19,  23;  Рим.  5:12–14;  Откр.  20:14;  21:8).  На  това  се  дължат изразите  за  ужас,  свързани със  смъртта  и
усещането за неправилност, че човека ще трябва да стане „като животните, които загиват“, тъй като
„една участ имат, както умират едните, така умират и другите“ (Пс. 49:12, 20; Екл. 3:19–21). На това се
дължи и яростното „пръхтене“ на възмущение, демонстрирано от Исус при неговата среща със смъртта при
гроба на Лазар. (Вижте появата на глагола  embrimaomai в Йоан 11:38. Този глагол се използва за пръхтенето на конете и е бил преведен като силна човешка

емоция на потрес от силно неудоволствие и възмущение.) Смъртта е чуждо тяло. Исус я отблъснал; той не можал да се съгласи с
нея.

Тогава,  ако  смъртта е  наказание заради греха и ако Исус  не  е  имал свой грях в природата си,  в
характера си и в поведението си, не трябва ли ние да кажем, че не е било нужно той да умира? Вместо да
умира, не е ли било възможно той да бъде „взет“ (като Илия)? Когато тялото му било преобразено веднъж,
докато  бил  на  върха  на  една  планина,  на  тримата  присъстващи  апостоли  дали  не  им  е  показано
„предпремиерно  представление“  на  неговото  възкресено  тяло  (от  тук  и  неговото  нареждане  тримата
апостоли на не казват на никой за случилото се, докато той не бъде възкресен от смъртта, виж Марк 9:9)? Не
е ли било възможно още тогава той да отиде директно на небето и така да избегне смъртта?

Но той  е дошъл в нашия свят, за да отиде доброволно на кръста.  Той настоявал, че никой не може да
му отнеме живота, а той самият щял да го даде по свое желание. Поради това, когато дошъл момент ът на
смъртта,  Лука  я  описал  като  негов  собствен  добре  обмислен  акт.  Исус  казал:  „Отче,  в  Твоите  ръце
предавам духа си“ (Йоан 10:18; Лука 23:46). Всичко това означава, че простото твърдение в Новия Завет, че
„той умря за нашите грехове“  загатва за много повече неща, отколкото се виждат на повърхността. То
потвърждава, че Исус Христос, който е бил безгрешен, не е било нужно изобщо да умира,  а е умрял с
нашата смърт, с тази смърт, която нашите грехове са заслужавали.

В следващите глави ние ще трябва да проникнем още по-надълбоко в основната причина, в морала и в
резултатността на тези твърдения. Засега трябва да бъдем доволни от следната предварителна конструкция:
че Христос е умрял за нас, за наше добро; че „доброто“, заради което той е умрял, е за да осигури нашето
спасение; че за да го осигури, той е трябвало да се справи с нашите грехове; и че, справяйки се с тях,  той
е трябвало да умре с нашата смърт.

Въпросът, който искам да задам сега и да потърся отговор през останалата част от тази глава е: „Дали
тази предварителна конструкция съответства на фактите?“ Да не би тя да е доста сложна теория, натрапена
на историята на кръста; или пък,  дали самият разказ на евангелистите не ни предоставя доказателство за
това и  даже  остава    неразбираем     без  това  доказателство  ?  Аз  ще  докажа  правотата  на  второто
предположение. Освен това, ще се постарая да покажа, че това, което евангелистите са описали, въпреки че
те свидетелстват за него, не е тяхна измислица. Това, което правят те,   е да ни позволят     за кратко да влезем в  
логиката на самият Исус. 

Ще разгледаме трите основни сцени от последните 24 часа от престоя на Исус на земята – Горната
стая, Гетсиманската градина и мястото, наречено Голгота. Докато правим това, ние ще бъдем безсилни да
ограничим себе си само до буквалното разказване на една трогателна история, понеже във всяка сцена има
изказвания, които изискват да бъдат обяснени и не мога да бъдат заметени под килима. Нещо по-дълбоко се
е  случвало,  отколкото  просто  думи  и  действия,  има  нещо  под  повърхността.  Теологичната  истина
продължава  да       достига  до  нас  ,  даже  когато  ние  искаме  тя  да  не  ни  безпокои.  По  конкретно,  ние  се
чувстваме  длъжни  да  зададем въпроси  за  институцията  на  Господната  Трапеза  в  Горната  стая,  за
„страданието“ в Гетсиманската градина и за „викът на изоставянето“ на кръста.

Преди да  направим това  обаче,  има  един  забележителен  факт,  който трябва  да  ни забави.  Той е
свързан с цялостната гледна точка на Исус. Нашата история започва във вечерта на Велики четвъртък. Исус
вече бил видял залеза на слънцето за последен път. В рамките на 15 часа крайниците му щели да бъдат
разпънати на кръста. В рамките на предстоящите 24 часа той щял да бъде мъртъв и погребан. И той е знаел
това. Но все пак, необикновеното нещо е, че той е мислел за своята мисия,   все още като бъдеще  , а не като
минало. Той е бил сравнително млад човек, почти със сигурност на възраст между 30 и 35 години. Бил
изживял само половината от обичайната продължителност на човешкия живот. Все още се намирал във
връхната  точка  на  силите  си.  На  тази  възраст  за  повечето  хора  най-хубави  им  години  все  още  им
предстояли. Мохамед живял, докато станал на 60 години. Сократ – докато станал на 70 години, а Платон и
Буда живели повече от 80 години. 

Ако смъртта заплашва да съкрати живота на човека,  рухването на плановете и надеждите потапят в
меланхолия неговия или нейния живот.  Но не и Исус, поради следната проста причина: той не е считал, че
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смъртта, с която щял да умре,  е поставяне на ненавременен край на  своята мисия,  а като на нещо, което
действително е нужно за нейното постигане. Само секунди преди да умре (но не и преди този момент), той
щял да е способен да извика: „Извърши се!“ Следователно, въпреки, че това е била неговата последна вечер
и въпреки, че разполагал само няколко часа живот, Исус не гледал назад към мисията, която е изпълнил, а
още по-малко – че се е провалил; той все още  гледал напред към мисията, която  предстояло да изпълни.
Мисията на живот с продължителност 30-35 години, трябвало да бъде осъществена през неговите последни
24 часа, всъщност – през последните 6 часа.

Последната вечеря в Горната стая.
Исус прекарал последната вечер на земята в тихо уединение с апостолите. Това е бил първият ден от

Празника на безквасния хляб и те се събрали на ядат Пасхалното ядене в къщата на един приятел. Мястото
е описано като „голяма горна стая, постлана и готова”  (Марк 14:15) и ние можем да си ги представим,
насядали на пода върху възглавници около ниска кръгла маса. Очевидно не имало никаква прислуга, така че
никой  не  им  измил  краката  преди  да  започне  яденето.  Нито  пък  някой  от  апостолите  се  е  унижил
достатъчно, за да свърши тази слугинска работа. Следователно, те силно са се притеснили, когато по време
на вечерята Исус се препасал с престилка, налял вода в един леген и започнал да ги обикаля, и да мие
краката им, правейки по този начин това,  което никой от тях не искал да направи. После продължил и им
казал, че  истинската любов винаги се изразява в смирена служба и че светът ще ги разпознае, че са негови
ученици,  само  ако  те  се  обичат  помежду  си.  Той  ги  предупредил,  че  за  разлика  от  предимството  на
жертвоготовната и служеща любов,  един от тях ще го предаде. Освен това им говорил много за неговото
предстоящо заминаване, за идването на Утешителят, който ще заеме неговото място и за разнообразното
служение на обучение и свидетелстване на тази Дух на истината.

После, в някакъв момент, докато яденето продължавало, те наблюдавали очаровани, докато той взел
един пита хляб, благословил го (т.е. благодарил за него), разчупил го на парчета и го раздал на всеки от тях
с думите: „Това е мото тяло, което е дадено за вас; това правете за мое възпоменание“. По същият начин,
след края на вечерята, той взел една чаша с вино, благодарил за нея и я подал да пие всеки един от нея, и
казал:  „Тази чаша е  Новият Завет в Моята кръв“ или „Това е  Моята кръв  на Новия Завет,  която е
пролята за мнозина за опрощение на греховете; правете това, когато пиете от нея, за Мое възпоменание
“. (Тези указания за записани с някои различия в писмото на Павел и в синоптичните евангелия. Виж:1Кор. 11:23–25; Мат. 26:26–28;Марк 14:22–24; Лука 22:17–19)

Това са извънредно важни действия и думи. Жалко е, че ние сме толкова свикнали с тях, че те имат
тенденцията да загубват влиянието си върху нас. Защото те хвърлят обилна светлина върху собствената
гледна точка на Исус за  неговата смърт. Чрез това, което той е направил с хляба и виното, и чрез  онова,
което е казал за тях,  той нагледно ни пресъздава своята смърт, преди тя да се е случила и ни дава своето
собствено авторитетно обяснение  на нейния смисъл и цел. Той ни преподава поне 3 урока:

1. Първият урок се отнася за централното положение на неговата смърт. Официално и обмислено, по
време на неговата последна вечер с тях, той им дава указания за възпоменаването на неговото собствено
служение.  То  не  трябвало  да  бъде  еднократен  случай,  каквито  са  нашите  собствени  възпоменателни
служения, на последната почит, отдавана от приятели и роднини.  Вместо това, то трябвало да бъде редовно
ядене или служба, или и двете. Той конкретно им казал да я повтарят: „правете това за Мое възпоменание.“

Какво е трябвало да направят те? Те трябвало да копират това, което той направил, както неговите
дела, така и неговите думи – да вземат, да разчупят, да благословят, да кажат, че правят това в Неговото име
и да раздадат хляба и виното. Какво означават хлябът и виното? Думите, изречени от Исус обясняват това.
За хляба той е казал: „Това е моето тяло, дадено за  вас“, а за виното „Това е моята кръв, пролята за вас“.
Така тези два елемента им говорят за неговата смърт. Хлябът не им припомня за неговото живо тяло, докато
той се е хранел с тях на масата,  а за неговото тяло, което скоро след това щяло да бъде „дадено“ за тях в
смъртта. По подобен начин, виното не им напомня да неговата кръв, докато тя течела във вените му, докато
той е разговарял с тях, а за неговата кръв, която скоро след това щяла да бъде пролята заради тях в смъртта.
Доказателството е ясно и неопровержимо. Господната Трапеза, която е била учредена от Исус и която е
единственият редовен възпоменателен акт, одобрен от Исус, не пресъздава нито неговото раждане, нито
неговия живот,  а само неговата смърт. Нищо не може да посочва по-ясно централната значимост, която
Исус е придал на своята смърт. Повече от всичко друго, той е искал да бъде запомнен чрез своята смърт.
Тогава е безопасно да кажем, че без кръста няма Християнство.  Ако кръста не е централен в нашата
религия, тогава нашата религия, не е религията на Исус. 

2. Вторият урок е, че Исус е поучавал за „целта  на неговата смърт.“ Според Павел и Матей, думите на
Исус за чашата се отнасят не само за неговата „кръв“, но и за „Новия Завет“, свързван с неговата кръв, а
Матей  после  добавя,  че  неговата  кръв  е  била  пролята  „за  опрощение  на  греховете“.  Тук  е  наистина
фантастичното  твърдение,  че  чрез  проливането  на  кръвта  на  Исус  по  време  на  смъртта,  Бог  взема
инициативата за установяването на нов договор или „завет“ с неговите хора, едно от най-великите обещания
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от които, ще бъде опрощението на грешниците.  Какво е искал да каже той?
Много векове преди това Бог сключил завет с Авраам, обещавайки да го благослови с добра земя и

изобилно потомство. Бог подновил този завет на планината Синай, след като спасил Израел (потомците на
Авраам) от Египет. Той се заклел в себе си да бъде техен Бог и да ги направи негови хора. Освен това, този
завет бил ратифициран с кръвта на жертвоприношение: „Моисей взе кръвта, поръси с нея народа и каза:
„Това е кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всичките тези условия.“  (Изх. 24:8. Виж отпратки към

завета в Ис. 42:6; 49:8; Зах. 9:11 и Евр. 9: 18–20).  Изминали стотици години, през които хората изоставяли Бога, нарушавали
неговия завет и подбуждали неговото осъждане, докато един ден, през 7-я век пр.Хр. Господ дошъл при
Йеремия и казал:

„Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израелевия дом 
и с Юдовя дом нов завет;
не такъв завет, какъвто сключих с
бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка,
за да ги изведа от египетската земя;
защото те престъпиха моя завет,
поради което Аз се отвърнах от тях,
каза Господ.
Но ето завета,
който ще сключа с Израелевия дом
през онези дни, казва Господ:
Ще положа закона Си в умовете им
и ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ;
и няма вече да учат
всеки ближния си и всеки брат си
и да казват: „Познайте Господа“;
защото те всички ще Ме познават -
от най-малкия до най-големия между 
тях, казва Господ; защото ще простя беззаконието им
и греха им няма да помня вече.“ (Йер.31-31-34)

Изминали повече от 6 века, години на търпеливо чакане и нарастващо очакване, докато една вечер в
Горната  стая  в  Йерусалим,  един  галелиянски  селянин,  дърводелец  по  професия  и  проповедник  по
призвание, се осмелил да каже всъщност: 

„този нов завет, предсказан от Йеремия, предстои да бъде сключен; опрощението на греховете,
обещано като една от неговите характерни благословии,  ще стане налично; а жертвоприношението за
запечатването на този завет и за осигуряването на тази прошка, ще бъде проливането на моята кръв в
смъртта.“

Възможно  ли  е  да  бъде  преувеличена  зашеметяващата  природа  на  това  твърдение?  Ето,  това  е
гледната точка на Исус за неговата смърт. Тя е определеното от Бога жертвоприношение, чрез което Новия
Завет с неговите обещания за опрощение,  ще бъде ратифициран. Той ще трябва да умре, с цел да  доведе
хората си в ново заветно взаимоотношение с Бога.

3.  Третият урок, на който ни учи Исус е свързан с  нуждата от лично    присвояване   на изгодите от  
неговата  смърт.  Ако  сме  прави,  когато  казваме,  че  в  Горната  стая  Исус  показва едно  „предпремиерно
представяне“ на неговата смърт, тогава е важно да наблюдаваме каква форма приема това „предпремиерно
представяне“. То не се състои от един актьор на сцената и  една дузина зрители. Не, в  „предпремиерното
представяне“ участват и самите зрители, както и той. Наистина, той взел хляба, благословил го, разчупил го
и после обяснил значението му, докато им го давал да ядат. Отново взел и благословил чашата, а после
обяснил нейното значение, докато им давал да пият. По този начин те не само били зрители на тази драма на
кръста;  те били участници в нея. Те едва ли са пропуснали да схванат посланието. Така, както не е било
достатъчно хлябът да бъде разчупен и виното да бъде напълнено в чашата, но  трябвало учениците да ядат и
да пият,  така не е  било достатъчно за  него  да умре,  но  те лично трябвало да присвоят изгодите от
неговата  смърт.  Яденето и пиенето били  и все още са,  живо изиграване на притчата за  приемането на
Христос като наш разпънат Спасител и храненето ни с него в сърцата ни чрез вяра. Исус вече бил поучавал
за това в своята велика лекция за Живият хляб след случката, когато нахранил 5000 души:

35



36

„Истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, вие нямате
живот в себе си. Който се храни с плътта Му и пие кръвта Му, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в
последния ден. Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.“ (Йоан 6:53-55)

Както неговите думи в този случай, така и направеното от него в Горната стая, свидетелстват за една и
съща  реалност.  За  него,  да  даде  тялото  и  кръвта  си  в  смърт,  е  било    едно  нещо  ;  за  нас,  да  направим
благословиите на неговата смърт да бъдат наши, е   друго нещо  . Но въпреки това, много хора   не са научили  
т  ази разлика  . Аз все още мога да си спомня какво откровение беше за мен като младеж, когато ми беше
казано,  че от моя страна е нужно да направя нещо. Дотогава аз си представях,  че поради смъртта на
Христос,  светът автоматично е бил поправен. Когато някой ми обясни, че Христос е умрял заради мен, аз
отговорих доста високомерно: „всеки знае това“, все едно че самият факт или моето знаене за този факт, м  и  
е   донесло   спасението  . Но Бог не ни натрапва неговите дарове „волю-неволю“; ние трябва да ги приемаме
чрез вяра. Както по отношение на Божият дар, така и на човешкото приемане, Господната Трапеза остава
като вечен външен знак. Тя е замислена да бъде „общение в тялото и кръвта на Христос“ (1Кор.10:16).

Следователно, това са уроците от Горната стая относно смъртта на Христос. 
Първо, смъртта на Христос е била централна за неговото собствено мислене за себе си и за мисията

му, и той искал тя да бъде централна и за нас. 
Второ, тя се е случила, за да може да се сключи новият завет и да осигури неговата обещана прошка. 
Трето, тя трябва да бъде присвоена   индивидуално  , ако искаме да се наслаждаваме на нейните изгоди

(заветът  и  прошката).  Господната  Трапеза,  която  Исус  установил,  не  е  била  предопределена да  бъде
сладникава „незабравка“, а служба, която е богата с духовн  о   знач  ение  .

Това,  което  прави  случките  в  Горната  стая  и  значението  на  Господната  Трапеза  да  са  още  по-
впечатляващи е, че те принадлежат към контекста на Пасхата. Впечатляващо е това, че Исус е мислил за
смъртта си в светлината на изискванията за жертвоприношението на Стария Завет, което вече видяхме. 

Но  чие  жертвоприношение  е  имал   предвид  той?  Изглежда,  не  само  жертвоприношението  на
планината Синай в Изх.12,  което се превърнало в ежегодно възпоменание на Божието освобождение на
Израел и на завета сключен с тях. Според Синоптичните евангелисти, Последната вечеря е била Пасхално
ядене,  което  съблюдавало  жертвоприношението  на  Пасхални  агнета.  Това  е  ясно,  защото  учениците
попитали Исус къде ще трябва да направят подготовка за „яденето на Пасхата“ и самият Исус го нарекъл
„тази Пасха“ (Марк 14:12–16; Лука 22:15). 

Но според Йоан, Пасхалното ядене не трябвало да се яде преди петък вечерта, което означава, че Исус
е умирал на кръста точно по времето, когато Пасхалните агнета е трябвало да бъдат убити. (Йоан 18:28;
19:36 и Изх. 12:46) (Коментар: В Марк 15:25 се казва, че Исус е бил разпънат на кръста в „третия час“, т.е.  9:00 часа, а

вечерта и краят на петъчния ден тогава е настъпвал в 18:00 часа. Д.Пр.)
Във важната си книга „Думите на Исус за  причастието“,  Йоаким Йеремияс (1900-1979)  направил

трите основни опити да хармонизира тези две хронологии (стр.20-62). Най-добре изглежда е било да се
обяви, че и двете са верни, всяка от които е била спазвана от различни групи. Както фарисеите, така и
садукеите използвали алтернативни календари, които се различавали един от друг с един ден или е имало
толкова  много  поклонници  в  Йерусалим  за  празненството  (може  би  около  100  000),  поради  което
галилеяните колели техните агнета в четвъртък и ги ядели вечерта, а жителите на Юдея празн ували Пасха
на следващия ден. 

Както и  да  е,  трябвало  е  двете  хронологии  да  бъдат  съгласувани,  а  контекстът  на  Пасхата
допълнително  подсилва  трите  урока,  които  ние  вече  разгледахме.  Централната  важност,  която  Исус
прикрепил  към  своята  смърт  е  подчертавана  от  факта,  че  той  всъщност  е  давал  указания  ежегодното
празнуване  на  Пасхата да  бъде  заменено  с  неговата  собствена  Господна  вечеря.  Защото  той е  изрекъл
обяснение за хляба и виното („Това е Моето тяло...това е Моята кръв...), подобно на думите, които главата
на Арамейското юдейско семейство произнасял над Пасхалната храна („Това е хлябът на страданието,
който нашите бащи е трябвало да ядат, когато излизали от Египет“ (стр. 54-57). (Изх. 12:26–27; 13:8;  Втор. 16:3).
По този начин Исус съобразил думите си с ритуалът на обясняването на Пасхата (стр.61).

Това още повече разяснява разбирането на Исус за целта на неговата смърт.  Йоаким Йеремияс пише:
„Той приема като необходимо условие  убиването, което отделя плътта и кръвта. Иначе казано, Исус
говори са себе си като за жертвоприношение.“ Наистина, той „най-вероятно е говорил за себе си като за
пасхално агне,“  така че смисълът на последната му притча е  бил:  „Аз отивам да умра като истинско
Пасхално жертвоприношение“ (стр.222-224). Изводите от това са много важни. Защото в първоначалната
Пасха в Египет, всяко пасхално агне е умирало вместо първородният син в семейството и този първороден
син е бил спасяван само, ако агнето е заклано вместо него. Агнето не само трябвало да бъде заклано, но и с
неговата кръв трябвало да бъде напръскана входната врата на къщата, а месото му трябвало да бъде изядено
с приятели и роднини. По този начин ритуалът на Пасхата преподава и третият урок, че е нужно изгодите от
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жертвената смърт на Христос да бъдат приети лично.
Страданието в Гетсиманската градина
Сега вечерята е привършила и Исус е свършил с инструкцията си към апостолите. Той ги призовал да

вярват в него така, както лозовите пръчки са свързани към лозата. Предупредил ги за съпротивата на света,
но въпреки това ги окуражил да свидетелстват за него,  независимо от тази съпротива, напомняйки им, че
Духът на истината ще бъде главният свидетел. Освен това той се молил – първо за себе си, за да може да
прослави своя Отец в предстоящото изпитание,  после за  тях,  за  да могат те  да бъдат пазени в истина,
святост, мисия и единство, и накрая – за всички онези от следващите поколения, които ще повярват в него,
чрез тяхното послание. Вероятно сега те пеят  химн и после заедно излизат от Горната стая. Те вървят по
улиците на града в тишината на нощта, огрявани от меката светлина на Пасхалната луна, пресичат долината
Кедрон и започват да се изкачват по склона на Планината на маслините, и влизат в една маслинена градина,
както подсказва името й „Гетсиманска градина“ („преса за маслини“). 

Очевидно това е любимо място, в което Исус се е уединявал, защото Йоан разказва, че той „често се
срещаше там с учениците си“ (18:2). Тук се случва нещо, което, въпреки въздържаният начин, по който
евангелистите го описват, просто плаче за разяснение  и започва да разкрива огромната цена, която Исус
плаща на кръста. Ние основателно наричаме това нещо „страданието в Гетсиманската градина.“

Оставяйки апостолите зад себе си и казвайки им да бдят и да се молят, той взема Петър, Яков и Йоан
– вътрешните трима – и отива на хвърлей камък надалече в една вдлъбнатина с тях, казва им „Душата ми е
прескръбна до смърт“ и ги моли да продължат да бдят с него. После се отдалечава сам още малко по-
нататък, ляга с лице към земята и се моли: „Отче Мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша; не
обаче както Аз искам, но както Ти искаш.“  Връщайки се при тримата апостоли, той ги намира,  че са
заспали и ги укорява. След това се отдалечава от тях за втори път и се моли: „Отче Мой, ако не е възможно
да Ме отмине тази чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.“ След това отново намира, че ученици му
спят. Пак се отдалечава още веднъж и се моли за трети път, казвайки същите думи. След това трето време за
молитва  той  се  връща  и  отново  намира,  че  учениците  са  заспали,  защото  те  не  могат  да  влязат  в
неразбираемата мистерия на неговото страдание. Това е път, по който той трябва върви сам. В един момент
Лука казва, че той страдал и се молел още по-усърдно, поради което „потта му стана като големи капки
кръв, които капеха на земята“. (Страданието на Исус в Гетсиманската градина е описано от Мат.(26:36–46), Марк (14:32–42) и  Лука (22:39–46).
Йоан не разказва за това, въпреки че разказва за отиването в Маслинената градина в подножието на Планината на маслините, където Исус бил предаден и арестуван

(18:1–11))
Когато се обръщаме към тази свята сцена, първо трябва да разгледаме мощните думи, които Исус и

евангелистите са използвали, за да изразят силните му емоции. Ние бяхме донякъде подготвени за тях чрез
две от неговите по-ранни твърдения. Първото, което е записано от Лука е, че той имал „кръщение, с което
трябва да се кръсти“ и че той се е чувствал под „напрежение“ (даже „измъчван“,  synechō) „докато то се
извърши.“ Второто твърдение е записано от Йоан и в него са казва, че „сърцето Ми е разтревожено“  (мой
превод) (или „разбъркано“,  tarassō), така че той даже се чудел, дали трябва да помоли своя Отец да го спаси
от „този час“. Това  е било очакване  на страданието в Гетсиманската градина. (Лука 12:50; Йоан 12:27).  

Б.  Б.  Уорфилд, (1851-1921)  –  американски професор  по  теология.  Д.Пр.)  написал едно усърдно изследване,
озаглавено,  „Относно емоционалния живот на нашия Господ“,  в което говори за думите,  използвани от
авторите  на  Синоптичните  евангелия  в  разказът  им  за  страданието  на  Исус  в  Гетсиманската  градина.
Употребената от Лука дума agōnia  той дефинира като „смайване, ужас,  силно нежелание“. Матей и Марк
споделят  два  израза.  Уорфилд  предполага,  че  основната  идея  на  (adēmoneō)  -  „разтревожен,  загрижен,
възбуден“ е „ненавистно нежелание, вероятно придружено с безнадеждност), въпреки че употребената дума
на Исус за описание на състоянието му „завладян съм от скръб“ (perilypos) „изразява скръб или може би е
по-добре да кажем, умствена болка, страдание, което го обкръжава отвсякъде, поради което от него
няма никакво отърваване“. Марк използва друга собствена дума „силно измъчен“ (ektham-beomai), която е
била превеждана като „ужасен, поразен“;  Уорфилд добавя, че тази дума по-точно обозначава страданието
като  смайване, ужас – ако не точно ужас, то все пак смайващо изумление.“  (Тези гръцки думи се срещат в Мат. 26:37; Марк
14:33 и Лука 22:44. B. B. Warfield’s essay is published in his E.g.Person and Work, pp.93–145. Неговите преводи на тези думи се намират на pp.130–131.)

Разгледани заедно, тези  изразителни  думи показват, че Исус е  бил обхванат от силна емоционална
болка, която причинява обилно потене, докато той гледал с разбиране и почти с ужас към своето бъдещо
изпитание. Това е изпитанието, което той нарича горчива „чаша“, докато се моли, ако е възможно тя да бъде
взета от него, за да не трябва да я изпие. 

Каква е тази чаша? Може би това е физическото страдание, от което той се е отдръпвал, от мъчението
на бичуването  (Коментар: Биенето с бич (камшик) е било ужасно изтезание и е било ограничено само до 40 удара, за да
остане жив наказваният. Бичът се правил от няколко дълги ивици здрава и дебела кожа, на всяка от които били завързвани по
няколко парчета от остри кости или остри камъни, които раздирали кожата и разкъсвали плътта на жертвата. Даже самото
гледане на такова изтезание е ужасяващо. Д.Пр) и на разпъването на кръста, придружено от умственото страдание
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от предателството, от отхвърлянето и изоставянето от неговите приятели, от подигравките и обидите на
враговете му?

Нищо не би могло   да ме накара някога да повярвам  , че чашата, от която Исус се е ужасявал,   е било  
н  якое   от тези неща   (колкото и мъчително да   е   бил  о всяко от тях  ) или вс  и  чки те заедно  . Неговата физика
или моралната му смелост през цялото му публично служение били непоколебими. Според   мен е абсурдно  
да предполагаме, че в горепосочените случаи той е изплашен от болка, нападка и смърт. Според разказът на
Платон,  Сократ,  когато  бил  в  затворническата  килия  в  Атина,  взел  своята  чаша  с  отровната  отвара  от
бучиниш „без да трепне, без да промени цвета на лицето си и изражението си.“ След това той „вдигнал
чашата до устните си и много радостно и спокойно я изпил.“ Когото приятелите му, които присъствали
там, избухнали в плач и сълзи, Сократ ги упрекнал заради „абсурдното“ им поведение и ги призовал да
бъдат „спокойни и смели“.(Phaedo, 117–118)  Той умрял без никакъв страх, съжаление или протест.  Означава   ли  
това, че Сократ е бил по-смел от Исус? Или това означава, че техните чаши са били пълни   с различен вид  
отрови.

Имало  е  и  християнски  мъченици.  Самият  Исус  е  разказвал  на  учениците  си,  че  когато  бъдат
обиждани, преследвани и оклеветявани, те трябва да бъдат „радостни и щастливи.“ Дали Исус е прилагал на
практика  това,  което  е  проповядвал?  Него  в  ите  апостоли  са  го  прилагали  .  Излизайки  от  Синедриона  с
гърбове, пламнали от безмилостният бой с пръчки, те всъщност били „радостни, че бяха удостоени да
претърпят опозоряване за Исусовото име“. Болката и отхвърлянето за тях са били радост и привилегия, а
не мъчение, от което трябва да се отдръпват страхливо.(Мат. 5:11–12; Деян. 5:41; Фил. 1:29–30)

В периода след поколението на апостолите е съществувал копнеж във вярващите да бъдат в единение
с Христос в мъченичество. Игнатий Богоносец, епископ на Антиохия в Сирия в началото на 2-я век, на път
за Рим се молел църквата да не се опитва да гарантира неговата безопасност, защото така те ще го лишат от
тази чест! Той написал: „Нека огънят и кръста, нека глутници от диви животни, нека трошенето на
костите и късането на крайниците да дойдат върху мен; така да бъде, стига само аз да мога да спечеля
Христос Исус!“ (Цитирано в  Foxe’s Book of Martyrs, p.19)

 Няколко години по-късно, в средата на 2-я век, Поликарп, 84-годишният епископ на Сирия, отказал
да избегне смъртната присъда или чрез бягство или чрез отричане от Христос и изгорял на кладата. Малко
преди запалването на огъня той се помолил: „О, Отче, благославям те, че ме счете достоен да получа
моят дял сред броя на мъчениците.“ (В същата книга, pp.20–25)  

А що се отнася до Албан, първият оповестен английски християнски мъченик (умрял през 304 г.), по
време на едно от жестоките преследвания, той първо „бил жестоко бит, но въпреки това изтърпял това
търпеливо, даже нещо повече – радостно, заради името на Господа, а след това бил обезглавен .“ (В същата

книга,  pp.31–33). И  това  е  продължавало  във  всяко  следващо  поколение.  Ричард  Бекстър  възкликнал:  „О,
радостта,  която  усещаха  мъчениците  на  Христос  посред  обгарящите  пламъци!“  После  продължава:
„Въпреки, че са били направени от плът и кръв като нас, душите им можели да се радват, когато телата
им изгаряли“ (From Saints’ Everlasting Rest, p.393)

От  многото  примери,  които  могат  да  бъдат  дадени  от  20-я  век,  аз  избрах  само  тези,  които  са
споменати от Садху Сундар Сингх, индийски  християнски мистик и евангелист. Например, той разказал за
един евангелист от Тибет,  който бил бит с  пръчки от мъчители,  които натривали раните му със сол,  а
„лицето му сияело с радост и мир“ и за друг мъченик, който бил зашит във влажна кожа на тибетски вол и
бил оставен под лъчите на горещото слънце в продължение на 3 дни, но той „ бил радостен през цялото
време“ и благодарял на Бога за привилегията да страда за него. Вярно е, че понякога Садху украсява или
придава  романтичен  отенък  на  своите  истории,  но  въпреки това  изглежда,  че  нямаме  основание  да  се
съмняваме в неговото свидетелство, в неговите лични преживявания и в преживяванията на други хора, че
даже посред мъчението,  Бог дава на своите хора свръхестествена радост и мир (Friedrich Heiler, Gospel of Sadhu Sundar
Singh, pp.173–178.)

Връщаме се обратно при онази самотна фигура в Гетсиманската маслинена градина – прострян на
земята, потящ се, завладян от скръб и ужас, молещ се, ако е възможно, да му бъде спестено изпиването на
чашата. Мъчениците са радостни, но той е бил натъжен, те били пълни с желание, а той не бил склонен да
приеме. Как можем да ги сравняваме? Как биха могли те да получават тяхното вдъхновение от него, ако той
се плашел, когато те не се плашели? Нещо повече, до този момент той имал ясно виждане за нуждата от
неговото страдание и смърт, бил решен да изпълни своята съдба и яростно се противопоставял на всеки,
който се стремял да го отклони. Дали пък всичко това внезапно не се е променило? Дали сега, след всичко
това, когато дошъл момента на изпитанието, се оказало че той е страхливец? Не, не! Цялото свидетелство
на неговото дотогавашно учение, характер и поведение, е против такова заключение.

В такъв случай чашата,  от която той се отдръпва,  е била нещо различно. Тя не е символизирала
физическата болка от биенето с камшик и от разпъването на кръста, нито умственото страдание да бъде
потиснат и отхвърлен даже от своите хора, а по-скоро духовното страдание от носенето на греховете на
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света,  иначе  казано  –  на  издържането  на  божията  присъда,  която  заслужават  тези  грехове.  Че  това  е
правилното  разбиране,  е  енергично  потвърдено от  употребата  в  Стария  Завет,  както  в  книгите  на
Мъдростта,  така  и  в  книгите  на  пророците  на  представата,  че  „чашата“  на  Господа  е  редовно
употребяваният символ на неговия гняв. Там се казва, че греховните хора „пият от гнева на Всемогъщия“
(Йов 21:20). Чрез Йезекиил, Йехова предупредил народа на Йерусалим, че те скоро ще страдат от същата
съдба като Самария, която  била унищожена: „Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще
бъдеш за присмех и поругаване повече, отколкото можеш да понесеш. Ще се изпълниш с пиянство и скръб,
с чашата на смайването и на запустението, с чашата на сестра си Самария. Ще я изпиеш и изцедиш ...“
(Йез. 23:32-34).

Скоро след това, предсказанието за осъждането се оказало вярно и тогава пророците започнали да
окуражават хората с обещание за възстановяване. Описвайки Йерусалим като дъщеря, „която си пила от
ръката на Господа чашата на яростта Му; пила си изпразнила до дъно чашата на омайването“, Исая я
призовава да се събуди и да стане, защото Йехова сега е взел чашата от ръката ѝ и тя никога вече няма да я
пие  отново.  Нито пък чашата  на  Господният гняв  е  давана  само на  неговите  непокорни хора.  Пс.75  е
размишление върху универсалният съд на Бога: „В ръката на Господа има чаша и виното ѝ се пени; тя е
пълна с подправено вино, от което и Той налива; и даже утайката му ще прецедят и ще я изпият всички
нечестиви на земята.“ По същият начин на Йеремия е било казано да вземе от ръката на Бога чаша, пълна с
виното на неговия гняв и да накара да пият тези хора, при които той е бил изпратен. Същият начин на
говорене  се  повтаря  и  в  Откровение,  където  безбожният  „ще пие  от виното на  Божия гняв,  което е
приготвено чисто и чашата на гнева Му,“ а окончателният съд е описан като изливане на „седемте чаши
на Божия гняв на земята.“ (Ис. 51:17–22; Пс. 75:8; Йер. 25:15–29 (виж Ав. 2:16); 49:12; Откр.14:10; 16:1; и 18:6).

Този художествен образ в Стария Завет е бил добре познат на Исус. Той може да е разпознал чашата,
която му е  била  предложена  като  съдържаща виното на  Божият гняв,  даван на  греховните  хора,  което
причинява пълна дезориентация на тялото (олюляване, залитане) и на разума (хаос, бъркотия), както при
пиянството.  Трябвало ли е той да се  оприличи дотолкова  с  грешниците,  докато носи тяхната присъда?
Безгрешната душа на Исус   се е отдръпвала   от този допир   до човешкия грях  . Той се отдръпвал ужасено
назад от преживяването на отчужд  ени  е от своя Отец  , което е било част от понасянето на присъдата за греха.
Но в нито един миг той не се е разбунтувал. Очевидно виждането му е било замъглено, когато ужасна
тъмнина погълнала неговия дух, но неговата воля оставала покорна на Бога. 

Всяка негова молитва започва с „Отче мой, ако е възможно, нека бъде взета от мен тази чаша“ и
всяка молитва завършва с „но не както аз искам, а както Ти искаш.“ Въпреки, че на теория за Бога “всичко
е възможно,“ както самият Исус потвърждава в Гетсиманската градина (Марк 14:36), все пак това не е било
възможно.

Божието намерение на любовта е било да спаси грешниците и то да ги спаси   справедливо  ; но това
нямало да бъде възможно, без понасящата наказанието за греха смърт на самия Спасител. Следователно как
би могъл той да се моли да бъде спасен от „този час“ на смъртта? Исус казал „Не!“, тъй като „За тази цел
дойдох на този час“ (Йоан 12:27 – мой превод).

Исус излиза с ясна и решителна увереност от страданието на смъртта,  докато съзерцавал нещата,
съпътстващи предстоящата му смърт. Поради това, когато при арестуването на Исус, Петър извадил своя
меч в безумен опит да го осуети, Исус бил способен да каже „Чашата, която ми даде Отец, да не я ли
пия?“ (Йоан 18:11). Тъй като Йоан не е записал страдалческите молитви на Исус, с които иска чаша да бъде
премахната,  това споменаване за нея е още по-важно. От това споменаване става ясно, че в този момент
Исус е знаел, че чашата няма да бъде премахната от него. Отец вече му я е дал. Той ще я изпие. При това,
колкото горчиво и болезнено щяло да бъде изпиването до дъно на чашата,  той щял да установи, че да
изпълни волята на Отца, който го е изпратил и ще завърши работата си, тя ще бъде  неговата „хранене“
(както можем да кажем), което дълбоко и напълно задоволява неговата жажда (Йоан 4:34). Страданието на
Исус с Гетсиманската градина отваря прозорец към още по-голямото страдание на кръста. Ако да понесе
грехът на човека и Божият гняв е било толкова ужасно като очакване, каква всъщност  е била реалността?

Ние може да не знаем, 
ние не можем да кажем,
каква болка е понесъл той;
но ние вярваме, че за нас
той увисна и пострада там.

Викът на изоставянето на кръста
Сега  трябва  да  подминем  подробностите  за  предаването  и  арестуването  на  Исус,  за  неговото

разпитване пред Анна и Каяфа, Ирод и Пилат, за отричането на Петър, за грубите подигравки от страна на
свещениците  и  войниците,  за  оплюването  и  бичуването,  и  за  истерията  на  тълпата,  която  е  изисквала
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неговата  смърт.  Отиваме при края  на  историята.  Осъден на  смърт чрез  разпъване на кръста,  той беше
„както агне, водено на клане,  и както овца, която не издаваше глас пред стригачите си, така Той не
отвори устата Си“ (Ис. 53:7)

Носейки своя кръст, докато Симон Киринееца не бил заставен да го носи вместо него, той вървял по
Вия Долороса, излязъл от града и стигнал до Голгота, „мястото на черепа“. Евангелистите пишат кратко „ те
го разпънаха“, без да описват разсъбличането му гол, грубото забиване на гвоздеите с чук или усукването на
крайниците му, докато кръста е бил издиган вертикално и спуснат да влезе в подготвената за него дупка в
земята.  Даже  мъчителната  болка  не  могла  да  попречи  на  настойчивите  му  молби:  „Отче,  прости  им,
защото те не знаят какво правят.“  Войниците хвърлили жребий за дрехите му.  Няколко жени стояли
надалече. Тълпата останала за известно време, за да наблюдава. Исус изрекъл думи на царско обещание към
разкаялият се престъпник, разпънат на кръст встрани от него. През това време управниците презрително
викали към него: „Той спасяваше другите, но не може да спаси себе си!“ Техните думи, изречени като
обида, били буквална истина. Той не можел   едновременно   да спаси себе си   и да спаси другите хора  .  Той
избрал да пожертва себе си  , за да спаси света  .

Постепенно тълпата оредяла и любопитството им било задоволено. Най-накрая настъпила тишина и
започнало да се смрачава – тъмнина, защото нито едно око не трябвало да види и тишина - защото нито
един език може да разкаже за страданието на душата, която понасял сега безгрешният Спасител. Дъглъс
Уебстър е написал:  „при умирането на Божият Син е  имало тъмнина по пладне и  светлина в полунощ“
(Douglas Webster, In Debt to Christ, p.46). 

Това, което се е случило в тъмнината, е описано от авторите на Библията по различни начини: 
„Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него

дойде наказанието, донасящо нашия мир и чрез неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме
като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него беззаконието на всички нас.  (Ис. 53:5-
6)

„Ето Божият Агнец, който поема греха на света! (Йоан 1:29)
„Човешкият Син дойде...да даде живота си откуп за мнозина.“ (Марк 10:45)
„Христос беше пожертван веднъж, за да понесе греховете на мнозина.“ (Евр.9:28)
„...самият (Христос) понесе в тялото си нашите грехове на дървото. (1Пет.2:24)
„Христос умря един път за греховете на всички, праведният за неправедните, за да ви приведе при

Бога.“ (1Пет.3:18)
„Бог направи Онзи, който нямаше никакви грехове, да бъде грях за нас, за да можем ние, в него да

станем праведни пред Бога“ (2Кор.5:21 – мой превод).
„Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет заради нас“ (Гал.3:13).
Как е могло да стане и какво е означавало това – тази страшна представа за Исус, „носещ“ и даже

всъщност „ставайки“, наш грях и наше проклятие – ще оставим разглеждането на това за следващите глави.
А междувременно изглежда, че тъмнината на небето е била външен символ на духовната тъмнина, която го
е обвивала.  Защото какво друго означава тъмнината в библейския символизъм, освен отделяне от Бога,
който е светлина и в който „няма никаква тъмнина“ (1Йоан 1:5)? 

„Външната тъмнина“ е един от изразите, които Исус е използвал за ада, тъй като ада е едно абсолютно
изключение от светлината на Божието присъствие. В тази външна тъмнина се е гмурнал Божият Син заради
нас.  Нашите  грехове  скриват  слънчевата  светлина  от  лицето  на  неговия  Отец.  Ние  даже  можем да  се
осмелим да кажем, че нашите грехове са изпратили Христос в ада – не в адът ( hadēs, местопребиваването
на смъртта), за който в Кредото се казва, че Исус е слязъл след смъртта си, а до „адът“ ( gehenna, мястото на
наказанието), на което нашите грехове го осъдили, преди тялото му да умре.

Тъмнината изглежда, че е продължила 3 часа. Защото в 3-я час преди пладне  (Коментар:  В 9:00 часа
сегашно време. Тогава началото на деня е бил изгревът на слънцето в 6:00 часа сутринта, „тогава е било 0:00 часа“. а началото
на вечерта - в 18:00 часа сегашно време, при залеза на слънцето. Следователно, Исус е висял 6 часа на кръста – от 3-я до 9-я час.
Д.Пр.) Исус е бил разпънат на кръста, а в 6-я час (12:00 по пладне) тъмнината обхванала цялата земя,  а в 9-я час
(в 15:00 сегашно време) тъмнината се се вдигнала, Исус извикал със силен глас на арамейски език: ‘Eloi, Eloi,
lama sabachthani?’, което означава: „Боже Мой, Боже Мой, защо си ме изоставил?“ (Марк 15:25, 33–34 –
мой превод). Говорещите гръцки сред присъстващите погрешно разбрали думите му и си помислили, че той
вика Илия. 

И днес се мнозина   разбират погрешно   това, което е казал Исус  . Предлагани са 4 основни   тълкува  ния  
за значението на неговия ужасен вик  на „изоставянето“ (напускането). Всички коментатори са съгласни, че
той е цитирал  Пс.22:1. Но между тях няма съгласие относно причината, поради която той е направил това. 

Какво е значението на произнесеният от него цитат?
1.  Някои предполагат,  че  това е  бил  вик на гняв,  на неверие или на отчаяние.  Може би той се е

вкопчвал в надеждата, че даже в последния момент Отец ще изпрати ангели да го спасят или поне, че сред
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неговото  изречено  подчинение  на  волята  на  Отец,  той  ще  продължи  да  пребивава  в  удобството  на
присъствието  на  Отец.  Но  не,  сега  му  станало  ясно,  че  той  е  бил  изоставен  и  той  вика  със
сърцераздирателният въпрос „Защо?“, което е израз на изумление  или неподчинение. Неговата вяра го е
разочаровала. Но, разбира се, тези тълкуватели добавят, че той грешел. Той си представял, че е изоставен,
но всъщност не е бил изоставен. Хората, които по този начин   тълкув  ат викът на изоставянето  , едва ли могат
да разберат,   самите те какво правят  . Те отричат моралното съвършенство на характера на Исус. Те казват,
че той е виновен за неверие относно кръста, както е виновен и за страхливост в Гетсиманската градина. Те
обвиняват  Исус  за  провал  и    то  в  провал  в  момента  на  неговата  най-велика  и  върховна  саможертва  .
Християнската вяра протестира против това обяснение.

2.  Второто  тълкуване,  което  е  модификация  на  първото  е,  че  трябва  да  разбираме  викът  на
изоставянето като вик на самота. В този момент Исус потвърждава, че е знаел Божието обещание, че Отец
никога няма да забрави или за изостави хората си. (И.Н.1:5, 9 и Ис. 41:10). Той познавал непоколебимостта
на Божията любов. Поради това неговото „защо?“ не е било оплакване, че Бог всъщност го е изоставил, а че
Бог  е позволил Исус  да се чувства изоставен. Т. Р. Гловър написал: „Понякога си мислех, че никога не е
имало друго изказване, което да  разкрива по-изумително отдалечеността между усещането и факта.“  (T.

R. Glover,  Jesus of History,  p.192).  Вместо да се обърне към Бога като „Отче,“ сега, в състоянието в което се намирал,
Исус можал само да го нарече „Боже мой“, което наистина е потвърждение на вярата в заветната вярност на
Бога, но липсва обявяване на неговата бащина милост и любов. В този случай Исус нито грешел, нито бил
невярващ,  а се намирал в състоянието,  което светиите наричали „тъмната нощ на душата“ и наистина,
правел това от обмислена солидарност с нас. Както пише Томас Д. Кроуфорд, в това състояние хората на
Бога  „не  получават  никакво  съзнателно  задоволство  от  радостта  на  неговото  благоволение  и
утешенията  от  неговото  общуване“.  Те  не  са  дарявани  с  „никаква  одобрителна  усмивка,  с  никакъв
похваляващ глас, с никакво вътрешно демонстриране на божието благоволение.“ (Thomas J. Crawford,  Doctrine of Holy

Scripture, pp.137–138). Това обяснение е възможно. То не опетнява характерът на Исус така, както прави първото.
Но  все  пак  изглежда,  че  има  една  непреодолима  трудност  в  начина  на  неговото  възприемането,  по-
конкретно, че думите в Пс.22:1 изразяват усещането на съществуване и на живеене, а не само на усещането,
на изоставен от Бога.

3.  Според  третото  доста  популярно  тълкуване  твърди,  че  Исус  е  произнесъл победен вик,  точно
обратното на  първото тълкуване, което счита, че това е бил вик на отчаяние. Според третото тълкуване
аргументът е,  че  въпреки,  че  Исус  е  цитирал само първият  стих от  Пс.22,  той е  направил това,  за  да
представи целия псалм, който започва  с продължава с разказ за ужасни страдания, но завършва с велика
увереност и даже с триумф: „Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля. Вие,
които се боите от Господа, хвалете Го...Защото Той не е презрял и не се е отвръщал от скръбта на
наскърбения; нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика за помощ“ (ст.22-24). Това
тълкувание е находчиво, но (на мен ми се струва) отива твърде далече (Коментар: Събира вода от 9 кладенци, за

да докаже твърдението си. Д.Пр.).  Защо е било нужно Исус да цитира началото на Пс.22, след като загатва за
неговия край? Това ми се струва доста погрешно. Дали някой би разбрал каква е неговата цел?

4. Четвъртото тълкувание  е просто и недвусмислено. То ни казва да възприемаме думите с техния
смисъл и да ги разбираме  като вик на истинско изоставяне. Аз съм съгласен с Дейл,  който написал: „Аз
отказвам да приема всяко обяснение на тези думи, които внушават нещо, което не представя истина на
позицията на нашия Господ.“ (R. W. Dale, Atonement, p.61) Исус не е имал никаква нужда са се разкайва за това, че е
произнесъл  фалшив  вик.  До  този  момент,  въпреки  че  е  бил  изоставен  от  хората,  той  можал  да  каже:
„Въпреки това Аз не съм сам, защото Отец е с Мен“ (Йоан 16:32 – мой превод). Обаче в тъмнината той е
бил абсолютно сам, защото сега също е бил изоставен от Бога. Както е написал Калвин: „Ако Христос беше
умрял само с телесна смърт,  тази смърт нямаше да е резултатна...Ако неговата душа не участваше в
това наказание, той щеше да е Спасител   само на телата  .“ В резултат на това, „той платил по-висока и
по-превъзходна цена,  изстрадвайки с душата си ужасните мъчения на осъденият и изоставен човек“.
(Calvin’s Institutes, II.xvi.10 and 12. Истина е и е донякъде странно, че Калвин (следвайки Лутер) е вярвал, че това е обяснението на  „слизането на Исус в ада“ след
смъртта му. Най-важното е, че Исус е изстрадал изоставянето от Бога заради нас, както и да е и не точно, кога той е направил това.)

Следователно,  тогава се е случило истинското и ужасно разделение между Отца и Синът; то е било
доброволно прието  както от  Отца,  така и  от  Синът;  това  е  станало поради нашите  грехове  и тяхната
справедлива заплата; и Исус е изживял този ужас на великата тъмнина, тази изоставеност от Бога, чрез
цитирането на единственият стих в Библията,  който наистина е описвал това състояние и което е било
безгрешно  извършено  -  „Боже Мой,  Боже  Мой,  защо си  ме  изоставил?“  Теологичните  възражения  и
проблеми ще разгледаме по-късно, въпреки че ние вече подчертаваме, че изоставянето на Исус на кръста от
Бога, трябва да бъде уравновесено със също толкова библейското твърдение, че „Бог примири света със
Себе си   в Христос  .“ 

К. Е. Б. Кренфилд е прав да подчертава както истината, че Исус е изстрадал „не просто усещането, а
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истинското изоставяне от своя Отец“, така и „парадоксът, че по времето, когато изоставянето му от
Бога е било истинско, единството на Благословената Троица,  даже тогава не е било нарушено“. (C.  E.  B.

Cranfield, Mark, pp.458–459)   В този момент, обаче, е достатъчно да предположим, че Исус е размишлявал за Пс.22,
който описва жестокото преследване на невинен и вярващ в Бога човек, както той е размишлявал и върху
други псалми, които е цитирал от кръста; (Например: Думите Му „Жаден съм“ (Йоан 19:28 е препращане към Пс.69:21 и Пс.22:15, както и към

„В Твоите ръце предавам духа Си“ е цитат от Пс. 31:5);  че той е цитирал ст.1 поради същата причина, поради която е цитирал
всеки друг стих от Писанията, по-точно, че той е вярвал, че е изпълнил написаното в цитирания стих; и че
неговият вик е бил във формата на въпрос („Защо...?) не защото той не е знаел отговора,  а само защото
самият текст в Стария Завет е бил в тази форма.

Почти веднага след викът на изоставянето, Исус произнесъл още три думи или изречения в бърза
последователност. (1) „Жаден съм“, неговото огромно духовно страдание се отразява негативно и на тялото
му. (Йоан 19:28). (2) Той извикал отново (според Матей и Марк) със силен глас: „Извърши се.“  (Йоан 19:30)
(3) Спокойно, доброволно и с уверено самоодобрение казал:  „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си“,
докато  издъхвал (Лука 23:46).

Средният  (вторият)  вик  на  победата,  в  текста  на  евангелието,  е  обозначен  с  единствената  дума
tetelestai. Понеже е в сегашно граматично  време, този глагол означава „това беше и завинаги ще остане
извършено.“  Ние  отбелязваме  постижението,  което  Исус  е  изявил  точно  преди  да  умре.  Не  хората  са
извършили тяхното жестоко дело;  Исус е този,  който е  извършил това,  което е дошъл да направи.  Той
понесъл греховете на света.

Обмислено,  свободно  и  в  съвършена  любов,  той  понесъл  присъдата  вместо  нас.  Той   придобил
спасение за нас, установил нов завет между Бога и човечеството, и направил да е налична, на разположение,
главната  благословия  на  завета  –  прошката  на  греховете.  Веднага  завесата  в  Храма,  която  от  векове
символизирала отчуждението на грешниците от Бога, била разкъсана на две части от горе до долу, с цел да
се демонстрира, че бариерата на греха е била разрушена от Бога и пътят към неговото присъствие е отворен.

Тридесет и шест часа по-късно Бог възкресил Исус от смъртта.  Онзи, който е бил осъден за нас в
неговата  смърт,  бил  публично  оправдан  в  неговото  възкресение.  Това  е  била  Божията  решаваща
демонстрация, че   Исус не е умрял напразно  .

Всичко това ни представя една  ясно разбираема, съгласувана и логична картина. Тя дава обяснение за
смъртта на Исус, което взема предвид правилното научно описание на всички налични данни, без да избягва
нито  една  от  тях.  Тя  обяснява  централната  важност,    която  Исус  придава  на  своята  смърт  ,  защо той  е
установил своята  Господна Трапеза,  за  да  се  възпоменава  тази  смърт и  как чрез  неговата смърт е  бил
ратифициран  новия  завет  с  неговото  обещание  за  прошка.  Цялата  тази  загадка  става  разбираема,  ако
приемем обяснението,  дадено  от  Исус  и  неговите  апостоли,  че  „Той  самият понесе  нашите  грехове  в
тялото Си на дървото.“

В заключение, кръстът подсилва три истини – за самите нас, за Бога и за Исус Христос.
1. Нашият грях трябва да е извънредно ужасен. Нищо не разкрива тежестта на греха така, както тази

тежест се разкрива от кръста. Защото в края на краищата това, което е изпратило Христос на кръста не е
била нито лакомията за  пари на Юда,  нито завистта на свещениците,  нито колебливата страхливост на
Пилат,  а  нашата  собствена  лакомия,  завист,  страхливост  и други грехове,  а  Христос  решил в  любов и
милост да понесе тяхното осъждане и по този начин да ги премахне.  За нас е невъзможно за гледаме към
кръста  на  Христос  с  почтеност и  да  не  се  почувстваме засрамени  от  себе  си.  Безразличие,  егоизъм  и
самодоволство процъфтяват навсякъде в света, освен на кръста. Там техните пагубни плевели изсъхват и
умират. Те са видими поради дрипавите и отровни неща, които са те. Защото, ако нямаше друг начин, чрез
който праведният Бог да може праведно да прощава нашата неправедност, освен тази неправедност да бъде
понесена от самия Бог в Христос, това означава, че   неправедността наистина трябва да е сериозно нещо  .

Само  когато  гледаме  на  неправедността  по  този  начин,  разголена  от  нашата  самоправедност  и
самодоволство,  ние  сме  готови да  се  доверим на  Исус  Христос като Спасителят,  от който наистина  се
нуждаем.

2. Божията любов трябва да е толкова чудна, че е ние не можем да я разберем. Бог би могъл напълно
справедливо да ни остави на нашата съдба. Той би могъл да ни остави сами да жънем плода на нашето
престъпление и да загиваме в нашите грехове.  Ние заслужавахме точно това.  Но Бог не постъпи така.
Понеже ни обича, той дойде сред нас в Христос. Той ни изкупи, даже до изоставеното страдание на кръста,
където понесе нашия грях, нашата вина, нашето осъждане и нашата смърт. Нужно е човек да има кораво и
каменно сърце, за да остане равнодушен от любов като тази. Това е повече от любов. Правилното ѝ име е
„милост“, която е любов към   незаслужаващите я  .

3. Спасението на Христос трябва да бъде безпла  тен   дар  . Той е купил този дар за нас на високата цена
на неговия живот и пролятата му кръв. Тогава какво ни е останало на нас, за да платим за този дар? Нищо!
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Но тъй като той е обявил, че сега всичко това е „извършено“, ние нямаме нищо, с което да допринесем за
спасението. Разбира се,  това не означава,  че сега ние имаме позволението да вършим грях и че винаги
можем да  разчитаме на  Божията  прошка.  Вярно е  точно обратното,  самият кръст  на  Христос,  който е
основанието за безплатното спасение, е най-мощното влияние да живеем свят живот. Но този нов живот
означава, че ние трябва да смирим себе си в основата на кръста, да признаем, че сме извършили грехове и
не заслужаваме нищо от Божията ръка, освен осъждане, да му благодарим, че той ни е обикнал и е умрял за
нас, и да получим от ръката му пълна и безплатна прошка. Нашата вкоренена гордост се бунтува против
това  наше смирение, което сами си налагаме. Ние  се възмущаваме от идеята, че ние нищо не можем да
спечелим или да допринесем за нашето собствено спасение.  Така ние се спъваме, както е казал Павел,  в
препъни-камъка  на кръста. (1Кор. 1:23; Гал. 5:11; Мат. 11:6; Рим. 9:32; 1Пет. 2:8)

Глава 4

Проблемът на прошката

„Погледът  под  повърхността“  в  предишната  глава  може  да  е  провокирал  в  някои  читатели  един
нетърпелив отговор.  Може  би  вие  казвате:  „Тази  скромна  вечеря  в  Горната стая  и  даже очевидната
страдалческа молитва в Гетсиманската градина, и викът на кръста, всички те допускат много по-голям
брой разбираеми обяснения. Защо трябва да усложнявате всичко с вашето заплетено богословие?“ Това е
разбираема реакция.                                                                                                                                                

По-специално, нашето настояване, че според евангелието, кръстът на Христос е единствената основа,
върху която Бог прощава греховете,  озадачава много хора. Те питат: „Защо трябва нашето опрощаване да
зависи от смъртта на Христос? Защо Бог просто не ни прости, без да има нужда от кръста?“ Както един
френски циник е написал: „Добрият Бог ще ми прости;   това му е работата  .“ (‘The good God will forgive me; that’s his job

(or his  speciality).’Quoted  by S.  C.  Neill  in  Christian  Faith  Today,  p.145.  James Denney attributed the quotation to  Heine  in  his  Death of  Christ,  p.186.)  В края на
краищата, възразяващият може да продължи: 

„Бог изисква от нас, ако извършваме грехове един срещу друг, ние да си прощаваме взаимно. Той
даже ни предупреждава за ужасните последици, ако откажем. Защо Бог не прилага на практика това,
което проповядва и да е също толкова великодушен? Няма нужда от смъртта на когото и да било, преди
ние да сме си простили един на друг. Тогава защо Бог вдига толкова голяма врява за това, че ни прощава и
даже обявява,  че  прошката е невъзможна,  без  „жертвата  за грях“ на неговия Син?  Това звучи като
примитивно суеверие, което съвременните хора отдавна би трябвало са изоставили.“

Важно е да задаваме и да отговаряме н  а   тези въпроси  . На тях могат да бъдат дадени веднага два
отговора, въпреки че ние се нуждаем от останалата част на тази глава, за да ги изработим. 

Първият отговор ни е бил предоставен от Архиепископ Анселм от Кентърбъри  (Коментар: 1033-1109),

бенедиктински католик, монах, теолог, канонизиран като светец. Д.Пр.) във великата му книга Cur Deus Homo? („Защо
Бог стана човек“), написана в края на 11-я век. В нея той написал: „Ако някой си представя, че Бог може
просто да ни прости, така както ние прощаваме на другите хора, този човек все още „не е обмислил
сериозността на греха“ или, буквално, „колко голям  а   е тежестта на греха  “ (i.xxi). 

Вторият отговор може да бъде формулиран по подобен начин: „Вие все още не сте взели предвид
величието на Бога.“ Когато наш  ите   представ  и   за това   какъв е Бог   и какъв е човека,   какво е светостта   и какво  
е  греха,    с  а  деформирани  и  изкривени  ,  тогава  и  нашето  разбиране  за  изкуплението  е  деформирано  и
изкривено.

Доказано е, че  аналогията между нашата прошка и Божията прошка  съвсем не е точна. Наистина,
Исус ни е учил да се молим така: „Прости ни греховете така,  както ние прощаваме на онези,  които са
извършили грях против нас.“ Но той е учел, че е невъзможно да бъде простено на този, който не е простил,
както и за  задължението на този, на който Бог е простил,  да прощава, както ясно е казано в Притчата за
безмилостния слуга; Исус   никога не е пр  ира  внявал нас с Бога   по отношение основанието за прошката. (Мат.

6:12–15; 18:21-35.)  Когато твърдим: „Ние си прощаваме безусловно един на друг, нека и Бог да прави същото за
нас“, това разкрива не нашата изисканост и задълбочено разбиране, а нашата повърхностност, тъй като ние
пропускаме да отчетем простият факт, че ние не сме Бог. Ние сме обикновени индивиди и прегрешенията
на другите хора са лични увреждания. А Бог не е обикновен индивид, нито пък за него грехът е само лично
увреждане. Точно обратното е вярно, самият Бог е създателят на законите, които ние нарушаваме и грехът е
бунт против него.

Следователно, най-важният въпрос, който трябва да зададем е друг. Не е: „Защо Бог установява, че му
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е трудно да прощава, а как той установява, че   е възможно   изобщо да прощава  . 
Както е написал Емил Брунер: „Прошката е самата противоположност на всичко, което може да

бъде считано като даденост. Нищо не е по-малко очевидно, отколкото прошката.“ (Emil Brunner, Mediator, p. 448) 

А  според  Карнеги  Симпсън  (Коментар:   (1865  –  1947),  американски  пастор  и  автор.  Д.Пр.):  „За  човека
прошката е най-ясн  ото     задължение  , но за Бога прошката е най-големият от всички проблеми.“ (P. Carnegie Simpson,

Fact of Christ, p.109)
Проблемът  на  прошката  е  създаден  от  неизбежният  сблъсък  между  Божието  съвършенство  и

човешкия бунт,  межд  у   Бога, такъв какъвто е   и  ние, такива каквито сме. Пречката за прошката не е нито
единствено нашия грях, нито единствено нашата вина, но и Божията реакция в любов и гняв към виновните
грешници. Защото, въпреки че „Бог е любов“, все пак ние трябва да помним, че неговата любов е „свята
любов“  (For the emphasis on ‘holy love’ see P. T. Forsyth in both Cruciality of the Cross and Work of Christ, William Temple in Christus Veritas, e.g. pp.257, 269, and Emil

Brunner in Mediator), любов, която копнее за грешниците, но същевременно отказва да   пр  ощава   техния грях. 
Щом като е така, как би могъл Бог да изрази своята свята любов – как неговата любов прощава на

грешниците, без да прави компромис със своята святост и как в своята святост Той съди грешниците, без да
обезсърчава своята любов? Сблъсквайки се с човешкото зло, как Бог би могъл да бъде верен на Себе си като
свята любов? Според думите на Исая, как Той би могъл едновременно да бъде „преведен Бог и Спасител“
(45:21)? Защото, въпреки истината, че Бог е демонстрирал своята праведност, като е предприел действие за
спасението на хората си, думите „праведност“ и „спасение“  не могат да бъдат разглеждани просто като
синоними. По-точно е да се каже, че  негов  о  т  о   спасяващ  о   начинание е съвместимо и е израз на неговата  
праведност.  На  кръста  в  свята  любов    Бог  чрез  Христос  е  платил  пълното  наказание   за  нашето  
неподчинение  към самият Него.  Той е  понесъл присъдата,  която ние  заслужаваме,  с  цел  да  ни донесе
прошката,  която  ние  НЕ  заслужаваме.  На  кръста  Божията  милост  и  справедливост  са  били  еднакво
демонстрирани и са вечно примирени. Божията свята любов е била „  удовлетвор  ена  .“

Но аз говоря твърде бързо за това. Причината, поради която много хора дават грешни отговори на
въпросите  за  кръста  и  даже  да  задават  неправилни  въпроси  е,  че  те  не  са  обмислили  внимателно  и
задълбочено както сериозността на греха,  така    и  величието на Бога  .  За  да направим това  сега,  ние ще
направим преглед на 4 основни библейски понятия:  тежестта на греха;  моралната отговорност на човека;
истинската  и  фалшивата  вина;  и  Божият  святост  и  гняв.  Така  последователно  ще  видим себе  си  като
греховни, отговорни, виновни и изгубени. Това няма да е приятно занимание и в процеса на него нашата
почтеност ще бъде поставена на изпитание.

Тежестта на греха
Самата дума грях изчезна от списъка на употребяваните думи на повечето хора. Тя принадлежи на

традиционната фразеология, която, поне във все по-светският Западен свят е обявявана, че е изгубила своя
смисъл и значение. Нещо повече, когато бъде спомената думата „грях,“ най-вероятно тя ще бъде погрешно
разбрана.  (Коментар: Сега думите „грях“ и „ад“ се използват даже като положителни прилагателни – „греховно хубава“,

„адски интересна“ и т.н. Д.Пр.) Тогава какво е грехът?
Новия Завет използва 5 основни гръцки думи за „грях,“ които заедно  описват различните черти на

греха, като пасивни, така и активни. 
Най-употребяваната гръцка дума е hamartia, която описва греха като неулучване или пропускане  на

целта, неуспехът да бъде постигната целта. Adikia е неправедност, несправедливост, беззаконие, произвол,
престъпление,  порок,  низост,  грешка.  Ponēria е  зло  в  различни и  изродени  видове.   Adikia и  Ponēria
изглежда говорят за вътрешна поквара или извратеност на характера на човека. По-действени са думите
parabasis (с  която  може  да  се  свърже  подобната  дума   paraptōma),  означава  простъпка,  злоупотреба,
прегрешение,  нарушение  на  позната  граница;  и   anomia – означава  беззаконие,  анархия,  необузданост,
незачитане или нарушение на познат закон. Във всеки от тези случаи е прилаган отхвърлящ критерий: или
заради съответния стандарт, който не сме успели да  достигнем, или заради границата, която обмислено сме
прекрачили.

Навсякъде в Библията се счита, че това създание или идеал, е бил установен от Бога. Всъщност, това е
неговия морален закон, който изразява неговия праведен характер.  Но този закон не е валиден само за
самият Бог,  той е  закон и  за  нас,  тъй като  той ни е  създал  по свой образ и  правейки това  е  написал
изискванията  на  неговия  закон  в  сърцата  ни (Рим.2:15).  Следователно,  съществува  съдбоносна  връзка
между Божият закон и самите нас; да извършваме грях, означава да извършваме „беззаконие“ (1Йоан 3:4),
извършвайки  престъпление  против  собственото  си  най-висше  благополучие,  както  и  против  властта,  и
любовта на Бога. 

Обаче в Библията ударението се поставя върху  безбожната егоцентричност  на греха. Всеки грях е
нарушение  на това,  което Исус  е  нарекъл „първата и най-велика заповед“,  не просто не  успявайки да
обичаме Бога с цялото си същество, но и активно отказвайки да Го признаем и да му се подчиняваме като
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наш Създател и Господ. Ние сме отхвърлили позицията на зависимост, която е неразделна част от това, че
сме създадени от Бога и сме направили  опит да бъдем независими. Още по-лошо е, че ние сме се осмелили
да обявим нашата зависимост от самите себе си,  на нашата автономия, което е претенция за позиция, която
е заемана единствено от Бога. Грехът не е  само достойно за съжаление нарушение на стандартите на завета;
той е същината на враждебността към Бога (Рим.8:7), от която се поражда активен бунт против него.  Грехът
е описван като “отхвърляне на зависимостта ни от Господа Бог, с цел да поставим себе си на неговото
място  в  гордия  дух  на  „божествено  всемогъщество“.  Емил  Брунер  обобщава  добре  това:  „Грехът  е
предизвикателство,  арогантност,  желанието  да  бъдем  равни  на  Бога...отстояване  на  човешката
независимост от Бога...създаване на автономен разум, морал и култура.“ Подходящо е и заглавието, което
авторът е поставил на книгата, от която е взет този цитат – Man In Revolt „Бунтът на човека“ (стр.129)

След като видяхме, че всеки грях, който извършваме, е израз (в различни степени на самоосъзнаване)
на този дух на бунт против Бога, ние ще бъдем способни да приемем признанието на Давид: „Против Теб,
само против Теб аз съгреших и сторих това зло пред очите Ти“ (Пс.51:4 – мой превод). Извършвайки
прелюбодеянието с Батшеба (Витсавее) и нареждайки съпругът ѝ да бъде убит в сражение, Давид извършил
извънредно сериозни престъпления против тях и против народа. Но все пак, точно Божиите закони, които
той  нарушил  и  по  този  начин,  в   крайна  сметка  -  отново  против  законите  на  Бога  той  извършил
престъпление.

Вероятно дълбоко вкорененото нежелание да признаем тежестта на греха, е довело до отпадането му
от речника на употребяваните думи на много от съвременниците ни.  Един проницателен коментатор на
човешкото състояние, който забелязал изчезването на тази дума, е американският психиатър Карл Менингер
(1893-1990).  Той  писал  за  това  в  книгата  си  „Какво  стана  с  греха?“  Описвайки  безпокойствието  на
Западното общество, неговото общо състояние на безнадеждност и песимизъм, той добавя „забелязва се
липсата на каквото и да споменаване на думата „грях.““ Той пита: „Някога всеки човек знаеше тази дума,
а сега тя рядко или изобщо не се чува. Дали това означава, че никакъв грях не е замесен във всички наши
тревоги? Дали това означава, че никой не греши? Наистина, къде отиде греха? Какво стана с него?“
(стр.13).  Търсейки  причините  за  изчезването  на  думата  „грях“,  д-р  Менингер  забелязва,  че  „много
някогашни   грехове  , сега са станали „  престъпления  ,“ поради което отговорността за справянето с тях е  
преминала   от църквата     към държавата   и   от свещеника     към полицаят   (стр.50), а други видове грехове са
изчезнали,  превръщайки се в болестни състояния или поне в симптоми за болестни състояния,  поради
което    в техния случай наказанието     е заменено от лечение   (стр.74).  Създаден е удобен способ, наречен
„  колективна  безотговорност  “,  който  ни  прави  способни  да  прехвърляме  обвинението  за  нашето  
отклонение от правия път   от себе си   като отделни личности   на   обществото като цяло   или на някоя от  
неговите много подгрупи (стр.94).

Д-р Менингер продължава да пледира не само за възстановяването на употребата на думата „грях“ в
нашия  речник,  но  и  за  признаването  на  реалността,  демонстрирана  от  света.  Грехът  не  може  да  бъде
отпратен като просто някакво културно табу или като някаква досадна грешка на обществото. Грехът трябва
да  бъде  възприеман като  нещо сериозно.  Д-р  Менингер  укорява  проповедниците  за  това,  че  смекчават
проблема с греха и добавя: „Свещениците    не могат   да омаловажават греха и трябва да    запазват неговата  
характерна роля в нашата култура (стр.198). Защото грехът е „мълчаливо и абсолютно агресивно качество –
безпощадно, нараняващо отделяне от Бога и от останалото човечество, пристрастно отчуждение или
акт  на  бунт...грехът  е  съзнателно,  непокорно  или  унищожаващо  качество:  някой  е  осквернен  или
засегнат, или наранен“ (стр. 19). Да пренебрегваме това ще бъде нечестно и непочтено. А признаването на
това ще ни направи способни да намерим някакво решение. Нещо повече, възстановяването на употребата
на думата „грях“ ще доведе неизбежно до „съживяване или за възстановяване на личната отговорност“.
Всъщност,  „полезността“ от съживяването на употребата на думата „грях“ е,  че отговорността ще бъде
също съживена. (стр.178)

Моралната отговорност на човека
Но дали е  справедливо  да  обвиняваме  хората  за  тяхното  лошо поведение?  Наистина  ли ние  сме

виновни за действията си? Не сме ли в повечето случаи жертви на други въздействия и не сме свободни,
така че,  срещу нас е извършван грях,  а не ние грешим? А цялата гама от неща, които ни превръщат в
изкупителна  жертва  са  налице  и  готови  –  нашите  гени,  нашата  химия  (временна  хормонална
неуравновесеност),  нашият наследен  характер  и  темперамент,  грешките  на  родителите  ни  по време  на
ранното ни детство,  нашето възпитание,  нашето обучение  и  нашата  социална  среда.   Взети  заедно,  те
изглежда създават едно безпогрешно алиби. 

Може би не е  правен по-голям съвременен опит да бъдат разклатени основите на традиционната
представа  за  личната  отговорност,  отколкото  е  направила  книгата  „Отвъд  свободата  и  достойнството“
написана от проф. Б. Ф. Скинър. Неговата теза е, че „ужасните проблеми, пред които е изправен днешния
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свят  (особено,  заплахата  от  прекомерното  нарастване  на  населението,  атомната  война,  гладът,
болестите  и  замърсяването  на  околната  среда)  биха  могли  всичките  да  бъдат  решени  чрез
„технологията на човешкото поведение.“  Това означава,  „че огромни промени в човешкото поведение“
могат да бъдат гарантирани чрез промени в средата, в която живее човечеството. Хората могат да  бъдат
програмирани да се  държат правилно. Тогава какво пречи да направим това? Отговор: Пречи представата
за „автономния човек“,  неговата мнима „свобода“ (изразяваща се в това, че той е държан отговорен за
действията  си),  както  и  неговото  мнимо  „достойнство“  (изразяващо  се  в  това,  че  на  него  е  отдавано
признание за неговите постижения). Но тези неща са една илюзия, защото „научните анализи преместват
както отговорността, така и признанието за постижението  от човека на околната среда“ (стр.9-30).
Човекът трябва  да има смелостта  да създаде социална следа или култура,  която съответно „формира и
поддържа поведението на хората, които живеят в нея“ (стр. 141). Това е съществено за оцеляването на
човечеството, което е по-важно от традиционната „ласкава“ представа за нашата „свобода и достойнство“
(стр.208). Сигурен съм, че К. С. Луис би нарекъл това „унищожението на човека.“ Обаче това, което ще
бъде  унищожено  е  само  „автономният  човек,  ...човекът,  който  е  защитаван  от  литературата  на
свободата и достойнството.“  Всъщност, това унищожаване на човека отдавна е закъсняло (стр.196).
Взирайки  се  в  бъдещето,  в  което  човекът  създава  околна  среда,  която  го  контролира и  така  извършва
„гигантско упражняване на самоконтрол,“  Б. Ф. Скинър завършва книгата си с думите: „Ние все още не сме
видели  това,    което  човекът     може да  направи от  човека  “  (стр.210).  Това  е  смразяваща  перспектива  на
детерминизъм, който сам определя съдбата си. 

Но  човешкият  дух  се  бунтува  против  това.  Ние  разбра  се  приемаме  идеята  за  „намалената
отговорност“, но не на цялостното отменяне на цялата отговорност, а само в най-крайните обстоятелства.
Аналогията между моралната отговорност  и юридическата отговорност в този случай е поучителна. Най-
общо казано, наказателното право приема, че в обсега на възможностите на хората е да избират, дали те ще
се подчинят на закона или ще го нарушат и то (наказателното право) се отнася към тях в зависимост от
действията  им.  Въпреки  това,  отговорността  за  престъплението  може  да  бъде  намалена  или  даже  e
изключена, поради някои „извиняващи“ обстоятелства. 

В есето си за философията на закона, озаглавено „Наказание и отговорност“, Х. Л. А. Херт определя
принципът така: „Във всички съвременни правосъдни системи, отговорността за извършване на сериозни
криминални престъпления е направена да зависи не само от това, че нарушителят е извършил тези видими
деяния, които законът забранява, но и от това, че той ги е извършил в определено състояние на ума или с
определена воля“ (стр.187)(Подобни твърдения има на стр.28 и 114). Това състояние на ума и волята е наричано на
латински  „mens  rea“,  което  свободно   преведено  означава  „престъпен  ум“  и  всъщност  се  отнася  за
наклонността и   волята   на личността  . 

Например, разликата между предумишленият и непредумишленият убиец е направена още в закона на
Моисей. Този принцип има и по-широк аспект. Ако човек извърши престъпление, когато е невменяем, в
състояние на принуда или като автомат, тогава извършителят не може да бъде да считан, че е отговорен за
престъплението,  което  е  извършил.  Провокирането  може  да  намали  строгостта  на  обвинението  до
непредумишлено  убийство.  Оправданието  поради  невменяемост  в  момента  на  извършването  на
престъплението е било прието преди много векове и е било отново тълкувано още от MacNaghten Rules от
1843 като „заболяване на ума,“ водещо до такъв „недостатък на мисленето“,  че виновникът или не знае
„природата и качеството на деянието, който извършва“ или, ако е знаел това „не е знаел, че това което е
направил, е било неправилно.“

Обаче тези Правила (Rules)  са били критикувани, защото те се фокусирали  върху неведението на
виновника, а не върху неговата липса на способност за самоконтрол. Поради това, „Законът за убийство на
новородени деца“ от 1938 се е погрижил за деяния, извършени от жена-родилка, когато „балансирането на
нейния разсъдък е било нарушено поради това, че тя не е била напълно възстановила от последиците от
раждането...“,  а  в  „Законът за  убийство“  от  1957 се  казва,  че  човек „не  трябва  да  бъде  осъждан за
убийство, ако той страда от такава аномалия на ума...която съществено намалява неговата умствена
отговорност за деянията му...“. По същият начин и Британският Парламент е решил, че нито едно дете,
което е на възраст под 10 години, може да бъде обвинявано за престъпление, а ако е на възраст между 10 и
14 години, трябва да бъде доказано специално, че виновното дете е осъзнавало, че това което той или тя
извършва, е било много нередно.

Следователно,  юридическата отговорност зависи от умствената или морална отговорност,  т.е  –  от
„mens  rea“  –  от   наклонността  и  волята  на  личността.  Но  оправданието,  основаващо  се  на  липса  на
осъзнаване  или  контрол,  винаги  ще  трябва  да  бъде  точно  дефинирано  и  считано  като  изключение.
Обвиняемият със сигурност не може да пледира, че е наследствено обременен или че за неговото деяние е
виновна средата, в която е израсъл, още по-малко - че е извършил престъплението поради небрежност („Аз
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просто не осъзнавах това, което правя.“) Не, най-общо казано, цялата процедура на разпитване, обвиняване
и определяне на присъдата в съдебната зала, се основава на приемането, че хората са свободни да правят
избори и са отговорни за изборите, които правят.

Същото е валидно и за ежедневните ситуации. По общо признание, ние сме обуславяни от нашите
гени  и  от  домашното  ни  възпитание,  но  човешкият  дух  (да  не  споменаваме  и  християнският  ум)
протестират против редукционализма, който твърди, че човека не е нищо повече от един компютър (който е
програмиран извършва определени действия и да отговаря) или че човека не е нещо повече от животно
(което е подвластно на инстинктите си). Противно на тези представи, ние се позоваваме на неизкоренимото
чувство,  което  мъжете  и  жените  притежават,  че  в  обхвата  на  разумни  ограничения,  ние  сме  свободни
деятели, които са способни да  мислят със собствения си ум и да решават как да действат. Когато сме
изправени пред алтернатива, ние знаем, че сме способни да избираме. А когато направим грешен избор, ние
упрекваме себе си, защото знаем, че можехме да постъпим по друг начин. Освен това, ние действаме въз
основата на предположението, че и другите хора са свободни и отговорни, защото  ние се опитваме да ги
убедим да приемат нашата гледна точка и „всички ние хвалим или обвиняваме хора от време на време“ (Alec R.

Vidler, Essays in Liberality, p.45.).
Аз мисля, че сър Норман Андерсон е прав, когато привлича вниманието към това човешко чувство за

отговорност. Той пише, че от една страна ние можем да размишляваме за степента, до която хората  са
„подготвени  предварително  от природата  и  състоянието  на  техния ум,  от психологичните  нагласи,
които са наследили или придобили, от слепият и неизбежен вървеж на „природата“ или от суверенитета
на Създателят Бог, за да се държат по начинът, по който те се държат.“ Но от друга страна е възможно
„недвусмислено  да  потвърдим,  че  няма  никакво  основание,  каквото  и  да  то,  да  предполагаме,  че
обикновени мъже и  жени грешат,  когато са  твърдо убедени,  че  притежават,  в  определени граници,
истинска свобода на избор и действие, и че това естествено е свързано с съответстващия размер на
морална отговорност.“ (J. N. D. Anderson, Morality, Law and Grace, p.38.)

Тримата участници в конференцията „Лекции в съвременното християнство“, поведена през 1982 в
Лондон и  озаглавена  „Свободни да  бъдем различни“,  стигнаха  до  същото заключение.  Проф.  Малколм
Джийвс  е  психолог,  проф.  Сам Бери е  генетик,  а  д-р  Дейвид Аткинсон е  теолог.  Те  заедно изследваха
съответните  влияния  върху  човешкото  поведение  на  „природата“  (нашето  генетично  наследство),  на
възпитанието (нашето социално положение и среда) и на „милостта“ (Божията любяща и трансформираща
инициатива). Те се съгласиха, че очевидно три неща формират и ограничават поведението ни. Въпреки това,
техните лекции бяха ярка, интердисциплинарна реакция на детерминизъм и защита на тезата за човешката
отговорност.  Въпреки,  че цялата тема е несъмнено сложна и не е възможно подредено да се  разнищят
всичките ѝ нишки, все пак тримата участници бяха способни да изразят следното общо заключение: 

„Ние  не  сме  автомати,  които  не  са  способни  да  извършват  нищо  друго,  освен  да  реагираме
механично на нашите гени, на нашата околна среда или даже на Божията милост...Нещо повече, това,
което Бог ни е дал, не трябва да бъде разглеждано като статично дарение. Нашият характер може да
бъде усъвършенстван.  Нашето поведение може да се променя.  Нашите убеждения могат да узряват.
Нашите дарби могат да бъдат усъвършенствани...Ние наистина сме свободни да бъдем различни. ..“ (Malcolm

Jeeves, R. J. Berry and David Atkinson, Free to Be Different, p.155.)
Когато се обърнем към Библията, ние намираме същото напрежение, за което всички ние сме наясно в

личния си житейски опит, между принудите, които ни обучават и даже ни контролират, и нашата постоянна
морална отговорност, въпреки всичко това.  Има силно библейско подчертаване на влиянието на нашето
наследство, на това, което ни сме „в Адам.“ Учението за първородния грях означава, че самата природа,
която сме наследили, е опетнена и сплетена с егоцентризма. Това е поучавал и Исус: „отвътре, от сърцето
на човека излизат“ зли мисли и действия (Марк 7:21-23). Не е изненадващо, че той също описва грешния
човек като „роб на греха“ (Йоан 8:34 – мой превод). Всъщност, ние сме роби на света (на модата и на
мнението на обществото), на плътта (на нашата греховна природа) и на дявола (на демоничните сили). Даже
след като Христос ни е освободил и вместо това ни е направил негови роби, ние все още не сме се отървали
напълно от коварната власт на нашата пропадналост, поради което Павел може да стигне до следния извод в
обобщението си в края на Рим.7: „И така, самият аз с ума си съм роб на Божия закон, а с греховната си
природа съм роб на закона на греха.“ (7:25 – мой превод) Библията разпознава изкусността и мощта на тези
сили, които наистина намаляват нашата отговорност. Това е така, понеже Бог „знае как сме формирани ние и
помни, че ние сме пръст“, той е търпелив към нас, бавно се гневи и „не се отнася към нас така, както
заслужават нашите грехове“ „Пс.103:10, 14 – мой превод). По подобен начин, Божият Месия е нежен със
слабите, отказва да пречупи премазана тръстика или да загаси мъждукащ фитил. (Ис. 42:1–3; Мат. 12:15–21. Бог прави

разлика между греховете, извършени поради незнание и греховете, които са извършени съзнателно. Виж Лука 23:34; Деян.3:17; 1Тим.1:13)
Същевременно,  Библейското  познание,  че нашите отговорности са  намалени  не  означава,  че  тази
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отговорност е унищожена. Точно обратното, Библията неизменно се отнася към нас като отговорни деятели.
Тя възлага върху нас нуждата да избираме между „живота и доброто, смъртта и злото“, между живият
Бог и идолите (Втор.30:15–20; И.Н.24:15.). Тя ни призовава да се подчиняваме и ни увещава, когато ние не
се подчиняваме. Самият Исус умолявал непокорният Йерусалим да го признае и да го приветства с добре
дошъл при влизането му там.  Често пъти той казвал, обръщайки се към директно към града: „ ...колко пъти
копнеех да събера твоите деца заедно, както квачката събира пиленцата си под крилете си,  но вие не
искахте“ (Мат. 23:37 – мой превод). По този начин той казвал, че духовната слепота, измяната и идващото
осъждане на Йерусалим, са причинявани от тяхното твърдоглавие. Същевременно е вярно и че той е казал:
„Никой не може да дойде при мен, освен ако не го привлече Отец“, но е казал това, чак след като е казал:
„вие не искате да дойдете при Мен“ (Йоан 6:44 – мой превод; 5:40).

Поради каква причина хората не идвали при Христос? Дали защото не са можели или защото не са
искали? Исус казвал, че това става и поради двете причини. А в това „не можели“ или „не искали“ лежи
решителното противоречие между Божията върховна власт и човешката отговорност. Но както и да кажем
това, ние не можем да елиминираме някоя от тези части. Нашата отговорност пред Бога е неотменима черта
от нашето човешко достойнство.  Нейният финален израз  ще бъде в  Съдният ден.  Никой няма да бъде
осъден без да се яви пред съда. Всички хора, велики и малки, независимо от тяхната социална класа, ще
застанат  пред Божия трон, не смачкани или изплашени, а за да отдадат този последен знак на уважение за
човешката отговорност, като всеки ще даде отчет за това, което той или тя е направил.

Емил Брунер сигурно е съгласен с това, когато подчертава нашата отговорност като задължителна
черта на нашата човечност. „Днес моят лозунг трябва да бъде: „Никакъв детерминизъм,   в никакъв случай  !  
Защото той превръща цялото разбиране на човека в „  невъзможно е да бъдеш човек  “ (Emil Brunner, Man In Revolt,

p.257). Човекът трябва да бъде виждан като „мислещо и благоразположено същество“, отзивчиво и отговорно
към своя Създател, „сътворено копие на неговото независимо съществуване.“ Освен това, тази човешка
отговорност е на първо място „не...задача, а дар...не закон, а милост“.  Тази отговорност изразява себе си
във „вярваща и отговаряща любов“ (стр.98). Тогава, „онзи, който е разбрал природата на отговорността, е
разбрал и природата  на човека. Отговорността  не  е  придадено качество,  тя  е  същността  на човешкото
съществуване. В нея с съдържа всичко...(чувството за   отговорност  ) това, което отличава човека от другите  
създания...“  (стр.50).  Следователно,  „ако  отговорността  бъде  премахната,  целият  смисъл  на  човешкото
съществуване из  ч  езва  “ (стр.258). Но Грехопадението не е ли отслабило сериозно отговорността на човека?
Той продължава ли да бъде отговорен за действията си?  Да, той е отговорен! „Човекът никога не извършва
грях изцяло поради слабост, а винаги и поради факта, че той „си позволява да върви“ в слабост. Даже и в
най-бавно схващащият грешник има проблясък на решение“, на наистина на непокорен бунт против Бога.
Поради това човека не може да се измъкне от своята отговорност заради своята собствена слабост. „Не
Съдбата,  не  метафизическия  състав,  не  слабостта  на  неговата  природа,  а  самият  той,  човека,  в
центъра на своята отговорност, е направен да е отговорен за своя грях“ (стр.130-131).

Истинска и фалшива вина
Ако човешките същества  извършват грехове (което те наистина правят) и са отговорни за техните

грехове (защото те са техни и са грехове), тогава те са виновни пред Бога. Вината е логичното заключение
от  постановките  в  началната  част  на  условията  по  завета  ни  с  Бога,  където  се  говори  за  греха  и
отговорността.  Ние сме нарушили закона,  поради наша грешка и следователно сме длъжни да понесем
справедливото наказание за нашето закононарушение.

Това е разсъждение от първите глави на писмото до Римляните. Павел разделя човешката раса на 3
големи части и показва, че всяка от тях знае нещо за своя морален дълг, но съзнателно е потиснала своето
знание, с цел да върви по своя греховен път. Йоан описва това така: „Това е присъдата: Светлината дойде
на света, но хората обикнаха тъмнината, вместо светлината, понеже дела им бяха зли“ (Йоан 3:19 – мой
превод). Няма нищо по-сериозно от това обмислено   отхвърляне   на светлината и добротата  . Павел започва с
упадъчното римско общество. Римляните са знаели за Божията сила и слава от създанието, знаели са за
Божията святост  от тяхната съвест, но са отказали да живеят според тяхното знание. Вместо това те се
обърнали от преклонението пред Бога към идолопоклонство. Поради това Бог ги предоставил на тяхната
неморалност и на другите форми на антисоциално поведение (Рим.1:18-32).

Втората  част  от  човечеството,  към  която  се  обръща  Павел,  е  светът  на  самоправедността,  чието
знание за Божия закон може да е или в Писанията (юдеите), или в сърцата им (езичниците). Във всеки от
тези случаи, хората не живеят според тяхното знание (2:1-16). 

Третата част от човечеството е специалният юдейски свят, чийто членове се гордеят със знанието,
което имат и с моралната инструкция, която те дават на другите народи. Но те не се подчиняват точно на
същия закон, който изучават. И понеже са такива, тяхното привилегировано положение на хора, с които Бог
е сключил завет (договор), няма да им предостави имунитет, когато застанат пред неговия съд (2:17-3:8).
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Тогава какво е заключението? Павел отговаря на собствения си въпрос: „Ние вече обвинихме, както
юдеите, така и езичниците, че всички са под грях“ (3:9 – мой превод). Старият Завет потвърждава тази
присъда. Всички ние сме без извинение, тъй като всички знаем нашето задължение, но никой от нас не го е
изпълнил. Всяко възражение е накарано да млъкне, целият свят е виновен и трябва да отговаря пред Бога
(3:19-20).

Не е ли това твърде мрачна гледна точка? Християните често са били критикувани (поне евангелските
християни) за постоянното ни „опяване“ за греха, за това, че са обсебени от начина, по който живеят и
особено, от нашия евангелизъм и за това, че се опитваме да породим в другите усещането за собствената им
вина.  Например, Ницше горчиво се оплаквал че,  „Християнството се нуждае от болест...Да докараш
хората до  състоянието да  се  разболеят –  това  е  скритата цел  на  цялата  система от спасителни
процедури на църквата...Човекът не е „обръщан“ към Християнството – човек трябва да е достатъчно
болен, за да стане християнин.“ (Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ, pp.167–168.) Отчасти Ницше е бил прав, точно защото
Християнството  е  лекарство  за  хора,  които  боледуват  от  грях.  В  края  на  краищата,  самият  Исус  се  е
защитавал, когато е бил обвиняван, че се срещал предимно с „бирници и грешници“, казвайки: „Здравите
нямат нужда от лекар, а болните“ и добавил: „Аз не съм дошъл да призова праведните, а грешниците“
(Марк 2:17). Обаче ние убедително отричаме, че ролята на църквата е да „разболява“ хората, с цел да ги
направи християни.  Вместо това ние   ги информираме  , за да са наясно с тяхното заболяване, с цел да се  
обърнат към Великият Лекар. 

Но въпреки това, критиците упорстват, че християните са болестно и прекомерно фокусирани в греха.
Сладкодумен говорител на тази гледна точка е бившият кореспондент на ББС по религиозните въпроси
Джералд Прийстланд. Една негова серийна радиото-програма беше озаглавена “Позлатената религия.“  Той
ни разказа как, когато бил 10-годишен, той си мислел, че целта на християнството е греха, когато станал 15-
годишен, той  започнал да хвърля „бегли погледи в бездната на депресията,“ придружени от страхове от
Божието отмъщение заради неговите „чудовищни тайни престъпления“,  страхове,  които продължили да
растат през следващите 30 години. Неговото християнство изобщо не му помогнало. „Когато поглеждах
към кръста, с неговата страдаща жертва, неговото единствено послание към мен беше: „Ти направи
това – и няма никакво изцеление за теб!“ Неговият еквивалент на обръщането на Павел на пътя за Дамаск
дошъл  най-после  при  него,  „на  кушетката  в  кабинета  на  психиатъра,“  защото  там  той  научил  за
„липсващият елемент на прошката.“ От тогава той изповяда, че притежава „сравнителни ниско ниво на
собствена вина и относително малък интерес по въпроса за греха“ (стр.59-60).

Това не е  цялата история на живота на  Джералд Прийстланд,  но е достатъчно, за  да илюстрира
ужасното  увреждане,  причинено  от  полуистината.  Как  би  могъл  някой  да  си  представи,  че  целта  на
християнството е греха, а не с прошката на греха? Как би могъл някой да погледне на кръста и да види само
срамът от това, което ние сме причинили на Христос, а д  а   не види славата за това, което той е направил за  
нас? Блудният син е трябвало да „  дойде на себе си  “ (да признае своята егоцентричност), преди да можел „  да  
отиде при  своя баща.“ Унижението на разкаянието е било нужно, преди радостта на помирението. Нямаше
да има никакъв пръстен,  никаква роба,  никаква целувка и никакво празнуване,  ако той беше останал в
далечната страна или се беше върнал неразкаян. Виновната съвест е велика благословия, но само ако   тя ни  
мотивира да се върнем у дома.

Това не означава, че нашата съвест винаги е надежден водач. Съществува такова нещо като болезнена,
прекалено морална съвест и би било зловредно да се стремим да създадем такава съвест. Обаче не всички
усещания за вина са признаци за заболяване. Точно обратното, тези, които обявяват, че са безгрешни и
нямат никаква вина,  страдат от една още по-лоша болест.  Защото  изопачаването,  угасването и даже да
„прегарянето“ (1Тим.4:2) на съвестта, с цел да избегнем болката от нейните обвинения към нас,  ни прави
не  възприемчив  и за нашата нужда от спасение  . 

Тогава, здравословно ли е или е нездравословно да говорим настойчиво за тежестта на греха и за
нуждата от изкупление, да държим хората отговорни за делата им, да ги предупреждаваме за опасността от
Божието осъждане  и  да  ги  призоваваме да  изповядат греховете  си,  да  се  разкаят  и да  се  обърнат  към
Христос?  Здравословно е.  Защото,  ако има „фалшива вина“ (да се чувстваме зле за доброто,  което сме
направили),  има  и  „фалшива  невинност“  (да  се  чувстваме добре  за  злото,  което сме  направили).   Ако
фалшивото разкаяние е нездравословно (неоснователно плачене понеже сме виновни), така има и фалшива
увереност  (неоснователна  радост  заради  прошката).  Следователно,  може  би  не  сме  ние,  които
преувеличаваме,  когато  поставяме  ударението  върху  сериозността  на  греха,  а  нашите  критици,  които
подценяват греха. 

Бог е говорил за фалшивите пророци в дните на Стария Завет: „Те са мазали раната на моите хора
все едно, че не е била сериозна. Те са казвали: „Мир, мир,“ когато не е имало никакъв мир“ (Йер. 6:14; 8:11
–  мой  превод).  Повърхностните  лекарства  винаги  са  последица  от    погрешна   диагноза  .  Тези,  които  ги
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предписват,  са  станали жертва на лековерният дух на съвременността,  който отрича тежестта на греха.
Обаче, за да направим вярна диагноза на нашето състояние, колкото и мрачна да е тя, тя никога не би била
нездравословна,  при  условие,  че  ние  веднага  отидем  при  лекарството.  Поради  това  законът,  който  ни
осъжда, въпреки това, е добър Божий дар, защото той ни изпраща при Христос, за да бъдем оправдани. А
Светия Дух  дойде,  за  да „обвини света за грях“,  но само с цел,  той да може по-резултатно да донесе
свидетелство за Христос като Спасител от греха (Йоан 16:8; 15:26-27). Никоя радост не може да се сравни с
радостта на опростеният!  Тук някои американски психолози и психиатри грешат, защото те извървяват
само половината от пътя. Обаче те стартират правилно, въпреки че някои от тях не са християни, защото
настояват,  че  ние  задължително  трябва  да  се  отнасяме  сериозно  към  отговорността  и  греха.  Това  със
сигурност е голям напредък, но да  направим добра диагноза,  без да сме способни да предпишем добро
лекарство, означава да използваме опасна и разочароваща полумярка.

Д-р Хобарт Моурър бил изследователски професор по психология в Университета в Илиноис, когато
през  1961  била  публикувана  неговата  критика  на  психоанализата  на  Фройд,  озаглавена  „Криза  в
психиатрията и в религията“, която отхвърля идеята, че „психоневрозата означава липса на каквато и да е
морална отговорност“. Защото „дотогава, докато ние отричаме реалността на греха, ние лишаваме себе
си...от възможността за пълно изкупление (възстановяване) (стр.40). Д-р Моурър предизвикал значително
вълнение в неговата професия чрез използваната от него думата „грях“. Но той упорствал в преподаването
на факта за греха и за нуждата този факт да бъде признат. „Дотогава, докато човек живее под сянката на
реалният непризнат и неизкупен грях, той не може...да приеме себе си...Той ще продължава да мрази себе
си и да страда от неизбежните последици от ненавистта към себе си. Но в мигът, в който той...започне
да приема вината си и своята греховност, възможността за пълна промяна се открива, а с това и...нова
свобода на самоуважение и мир“ (стр.54).

Няколко години по-късно, също  противопоставяйки се на настояването на Фройд,  че усещането за
вина е болестно състояние, д-р Уилям Гласер в Лос Анджелис започнал за развива различен подход при
лечението на  юноши-закононарушители и други,  който нарекъл „Действително лечение.“  Неговата  теза
била, че човек който е „неспособен да осъществи своите съществени нужди“,  особено когато му липсва
любов и самоуважение,  отрича реалността на света около себе си и действа безотговорно. Поради това
лекарят се стреми „да го накара да види истината, поради която болният прахосва живота си, опитвайки
се да я избегне: истината,   че той е отговорен за поведението си  “. (William Glasser, Reality Therapy, pp.5–41.)

В предговора на книгата си д-р Моурър обобщава същността на метода на лечение на  д-р Гласер,
наричайки  го:  „психиатрична  версия  на  трите  английски  думи,  започващи  с  буквата  R  -   reality,
responsibility and right-and-wrong” (реалност, отговорност и правилно и неправилно) (p.xii).

По подобен начин Карл Менингер пише, че „с греха трябва да се справяме в частните съдебни зали   на  
човешкото сърце.“(Karl Menninger, Whatever Became of Sin?, p.180) Много добре. Но как? Особено, след като той по-нататък
казва,  че това става чрез „покаяние,  компенсация (обезщетение за  причинената щета),  възстановяване и
изкупване.“  Тук    Карл Менингер изоставя своето много непълно разбиране на евангелието  . Защото тези 4
думи не могат да бъдат групирани по този начин. Първите 3 наистина принадлежат на евангелието. Както
к  омпенсацията   (обобщаваща дума за плащане на обезщетение), така и възстановяването (по-конкретното
възстановяване на това, което е било откраднато) са нужни за да бъде показана искреността на  покаянието.
Но изкуплението не е нещо, което ние можем да направим; единствено Бог може да изкупи нашите грехове
(Коментар: Защото само Бог е безгрешен. Д.Пр.), и наистина той е направил това чрез Христос.

Наистина, д-р Менингер споменава един или два пъти за прошката на Бога между другото (и без да
споменава за кръста на Христос). А д-р Моурър старателно избягва както самата дума „изкупление,“ така и
учението за начинът по който то е извършено. Подобно на Карл Менингер, той се фокусира в признаването
на грешките и в извършването на възстановяването. Той нарича своите групи за лекуване с името „групи за
почтеност,“ защото те се основават на личната почтеност в признаване на грешките. Влизането в такава
група се извършва чрез „цялостно и категорично саморазкриване“, което той нарича exomologēsis (публично
разкаяние). Когато, по време на един разговор насаме с д-р Моурър в Университета на Илиноис през 1970,
аз споменах, че  exomologēsis  е гръцка дума и означава (изповед) и че в християнската традиция целта на
изповедта е да получим прошка от засегнатата страна, той веднага отговори: „О, ние никога не говорим за
прошка.“  Неговата  представа  за  греха  е,  че  във  всеки  случай  грехът  е  нарушение  на  договорното
задължение, заради което виновният човек трябва да извърши възстановяване. Следователно, няма нужда от
прошка от засегнатия човек или даже няма нужда от Божията прошка.

Въпреки,  че  както  беше  отбелязано,  д-р  Менингер  не  споделя  забраната  на  д-р  Моурър  за
споменаването на думата „прошка“, никой от двамата никога не споменава за кръста, а да не говорим, че
гледат на него като единствена и достатъчна основа, върху която Бог прощава грехове. Възстановяването на
представи  за  човешкия  грях,  за  човешката  отговорност,  за  човешката  вина  и  за  възмездието,  без
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едновременно  с  това  да  се  възстановява  увереността  в  Божията  работа  на  изкуплението,  е  трагично
наклонено на едната страна. Това е диагноза без предписване на рецепта за лечението на болестта, която
предлага безполезността на самоспасяването, вместо спасението на Бога и възбужда надежда, само за да я
тръшне отново на земята. 

Пълното признаване  на  човешката  отговорност  и  следователно –  на  вината,  съвсем не  понижава
достойнството на хората – тя всъщност го подсилва. Признанието приема за даденост, че мъжете и жените,
за разлика от животните, са морално отговорни същества, които знаят какво са те, какви могат да бъдат и
трябва да бъдат, и не търсят извинение (извън себе си) за лошото си поведение и злодеянията си. Това е
тезата  на Харви Кокс в  книгата  му „Да не оставяме това на Змията.“  Той изтъква,  че  грехът на Ева в
Райската  Градина  не  е  толкова  в  неподчинението  ѝ  и  яденето  от  забранения  плод,  а  в  нейния  хилаво
отстъпване от отговорността, което е предшествало яденето – не се дължи на нейната гордост, а на нейното
безразличие. Въпреки, че д-р Кокс със сигурност греши в отказа си да приеме гледната точка на Библията за
греха  като  проява   на  гордостта  и  неговата  представа  за  греха  е  опетнена  от  погрешната  представа  за
„възмъжалият човек“,  въпреки това той прави нещо важно, когато казва,  че „безразличието е важната
форма на греха в съвременния свят...За Адам и Ева безразличието е означавало да позволят на змията да
им казва какво трябва да правят те. Това е означавало да абдикира...от упражняването на владение и
контрол над света“ (p.xvii).  Но    вземането на решение   принадлежи на същината на нашата човечност  .
Грехът  е  не  само  опитът  да  бъдем  Бог;  той  е  и  отказ  да  бъдем  човек,  чрез  свалянето  от  себе  си  на
отговорността за нашите действия. „Нека да    не позволяваме   на никоя змия да ни казва какво    да правим  
ние“  (p.xviii).  Най-честата  защита  на  нацистките  военнопрестъпници беше,  че  те  само са  изпълнявали
заповеди. Но въпреки това съдът ги държа отговорни.

Библията гледа сериозно на греха, защото тя гледа сериозно на човека. Християнството не отрича
факта – в някои обстоятелства – на намалена отговорност, но ние твърдим, че  тази намалена отговорност
винаги води след себе си   до намалена човечност  . Да кажем, че някой „е безотговорен за действията си“,
означава да принизим него или нея като човешко същество. Част от славата да бъдеш човек е, че ние носим
отговорност за действията си. Тогава, когато едновременно признаваме нашия грях и вина, ние получаваме
Божията прошка, влизаме в радостта на спасението и по този начин ставаме още по-завършени и здрави
човешки същества. Нездравословно е всяко въргаляне в греха, което не води до изповядване, разкаяние,
вяра в Христос Исус и до прошка.

В основателно прочутото си есе „Хуманитарна теория на наказанието“  (Коментар: Превел съм  това есе.

Можете  да  намерите  на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.),  К.   С.  Луис  оплаква  тенденцията  да  изоставяме
представата за справедливо наказание и да го заместваме с хуманитарните идеи, както и с идеи за реформа
на наказателния закон, така и на обществото като цяло (възпиране). Защото според Луис това означава, че
всеки  нарушител на  закона  е  лишаван  от  правата  си  да  бъде  човешко  същество.  Логиката  е  следната.
Хуманитарната теория премахва идеята за пустинята от списъка на разполагаемите начини за наказание. Но
идеята за пустинята е единствената свързваща връзка между наказанието и справедливостта. Така както
наказанието е или заслужено или незаслужено, така и присъдата може да е справедлива или несправедлива.
Луис казва: „когато престанем да разглеждаме какво заслужава престъпникът и разглеждаме само какво
ще го излекува или ще въздържи другите (да не правят същото престъпление), ние тактически изцяло сме
го извадили от сферата на правосъдието; вместо престъпникът да е личност, притежаващ права, сега
ние имаме обикновен обект, пациент, „случай.““  С какво право можем ние да използваме принуда, за да
наложим лечение на престъпник,  или за да го лекуваме,  или за да предпазим обществото,  ако той не
заслужава това?

Да бъде лекуван човек против волята му или да бъдат лекувани състояния на човека,  които не
можем да считаме, че са заболявания, това означава да го поставяме на едно ниво с  тези, които не са
дорасли  да  разсъждават или  с  онези,  които  никога  няма  да  достигнат до  тази  възраст;  да  бъдеш
класифициран наравно с децата, с малоумните или с животните. Но да бъдеш наказван, колкото и строго
да е, защото си заслужил това наказание, защото е „трябвало да да знаеш по-добре“, означава към теб
да се отнасят като към човешко същество, което е направено по Божия образ.“ (C. S. Lewis’ essay ‘The Humanitarian
Theory of Punishment’ has been published in several collections of his writings. I have used the text as it appears in Churchmen Speak, ed. Philip E. Hughes, pp.39–44. See also C. S.
Lewis’ letter to T. S. Eliot on 25 May 1962 in Letters of C. S. Lewis, ed. W. H. Lewis, p.304. He writes: ‘It is vile tyranny to submit a man to compulsory “cure”. .. unless he deserves

it’.)
Божият святост и гняв
Ние разгледахме сериозността на греха като бунт против Бога, разгледахме постоянната отговорност

на мъжете и жените за деянията им, за тяхната последваща вина пред Бога и заслужеността на наказанието.
Но можем ли да мислим за Бога като „наказващ“ или „осъждащ“ злото? Да, ние можем и трябва да мислим
така. Наистина, същностната причина за кръста е не само грехът, отговорността и вината на хората, а и
справедливата реакция на Бога към тези неща – иначе казано,  п  ри  чина за кръста е    и Неговата святост и  
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гняв.
Това,  че  Бог  е  свят,  е  основополагащо  за  библейската  религия.  Следователно  е  естествена

последицата, че грехът е несъвместим с неговата святост. Неговите очи са „твърде чисти, за да погледнат
към зло“ и той „не може да търпи извращението“. Следователно, нашите грехове действително ни отделят
от него, поради което неговото лице е скрито от нас и той отказва да слуша нашите молитви. (Ав.1:13; Ис.
59:1) Вследствие на това авторите на Библията са разбирали ясно, че никой човек не би могъл да види Бога
и да продължи да живее. Вероятно на хора може да им бъде позволено да видят неговия „гръб“, но не и
„лицето“ му, могат да видят слънчевата светлина, но не и слънцето. (Из. 33:20–23; Съд. 13:22). И всички, на които им
е било позволено даже бегло да зърнат неговата слава, са били неспособни да издържат тази гледка. Моисей
„скрил лицето си, защото се страхувал да погледне към Бога.“ Когато Исая имал видение на Йехова, седящ
на трона и възвишен, той бил съкрушен от чувството за своята нечистота. Когато Бог разкрил лично себе си
на Йов, реакцията на Йов била  да “презре“ себе си и да се „разкае в пръст и пепел“. Йезекиил видял само
„изгледа на подобието на Господнята слава“, в горящ огън и ярка светлина, но това било достатъчно да го
накара да се просне по очи на земята. В подобно видение Даниил също паднал и прималял, лежащ по очи
на земята. А онези, които  се оказвали лице с лице пред Господ Исус Христос, даже в ранните години на
служението му,  когато  неговата  слава  била  прикрита,  усещали  силно  притеснение.  Например,  той
предизвикал в Петър усещане за своята греховност и нечистота, за да бъде в неговото присъствие. А когато
Йоан видял неговото възнесено на небето величие, той „паднал в краката му като мъртъв“. (Из. 3:6; Ис. 6:1–5; Йов

42:5–6; Йез. 1:28; Дан. 10:9; Лука 5:8; Откр.1:17).
Здраво свързан с Божията святост е и неговия гняв, който всъщност е неговата реакция на злото. Със

сигурност ние не можем да отмахнем тази представа, казвайки, че гневящият се Бог принадлежи на Стария
Завет,  а Богът на Новия Завет е любов.  Защото Божията любов е ясно видима в Стария Завет,  както и
Божият гняв – в Новия Завет.  Р. В. Г. Таскер правилно е написал: „В Библията като аксиома (като доказана
даденост, която не е нужно отново да се доказва) се приема, че няма никаква несъвместимост между тези
две  характерни  черти  на  Божията  природа;  а  огромната част от великите  християнски  теолози  и
проповедници  от  миналото  са  се  старали  да  бъдат  верни  и  на  двете  страни  на  това  Божествено
саморазкриване“ (R. V. G. Tasker, Biblical Doctrine of the Wrath of God, p.vii. ‘Wrath’ is attributed to Jesus in Mark 3:5 and (perhaps, following some manuscripts) Mark

1:41.)
Но въпреки това, представата за гневния Бог продължава да създава проблеми в християнските умове.

Те питат: „Как е възможно една емоция, която Исус е приравнил с убийството, а Павел съобщава, че гневът
е един от „делата на греховната природа“ от които ние трябва да се отървем, да бъде приписвана на изцяло
светият Бог? (Мат. 5:21–26; Гал. 5:20; Еф. 4:31; Кол. 3:8.)

Един опит за обяснение е свързан с името на Ч. Х. Дод (Коментар:1884-1973 – виден английски протестантски
теолог,  поддръжник на  идеята за  „реализираната есхатология“  –  на  вярването,  че  Божието царство означава  сегашната
реалност, а не бъдещ апокалипсис. Д.Пр.) и неговия коментар „Писмото на Павел до Римляните.“ Той  казал, че
независимо от думите на Павел, че Бог ни обича, успоредно с това той говори и за Божия гняв, но никога не
казва,  че Бог се гневи на нас. В допълнение на тази липса  на глагола „да   бъда   гнев  ен  “, съществителното
име  orgē  (гняв или ярост) е използвано винаги от Павел по един „любопитно не персонализиран начин“
(стр.21). Павел говори за „гняв“ или „гневът“ без да уточнява чий е този гняв и така почти го превръща в
самостоятелен деец. Например, той пише за „денят на Божия гняв“, за това как „законът донася гняв“ и
как гневът е „дошъл върху“ невярващите юдеи, а вярващите ще бъдат спасени от „идващият гняв“ чрез Исус
Христос (Рим. 2:5; 4:15; 1 Сол. 2:16; 1:10; Рим. 5:9.). Изводът на Дод от това доказателство е било, че Павел е поддържал
идеята за гняв „който не описва отношението на Бога към човека, а описва неизбежния процес на причина и
следствие в една морална вселена (стр.23).

Проф. А. Т.  Хенсон развил тезата на  Ч. Х. Дод в своето обширно библейско изследване „Гневът на
Агнето“.  Привличайки  вниманието  към  „подчертаната тенденция“  сред  авторите  от  периода  след
заточеничеството на юдеите във Вавилон, да говорят по много непересонифициран начин, той го дефинира
като „неизбежен процес на грях, изработващ себе си в историята“ (стр.21 и 37). Стигайки до Новия Завет,
той пише: „там може да има малко съмнение, че за Павел неперсонифицираният характер на гнева е бил
важен; това го освободило от нуждата да приписва гнева директно на Бога при описването на процес, който
грешните  хора  причиняват  на  себе  си.  Защото  гневът  е  „изцяло  непересонифициран“  и  „не  описва
поведение на Бога, а състоянието на хората“ (стр.69 и 110).

Изразът  „го освободило от нуждата“ е разкриващ. Той внушава, че Павел се е чувствал неудобно с
представата за личният гняв на Бога, огледал се да намери някакъв изход от нуждата да вярва и да поучава
за този гняв и бил „освободен“ от неговия товар чрез откриването, че гневът не божествена емоция, не е
характерна  черта  или  поведение,  а  е  непересонифициран  исторически  процес,  въздействащ  върху
грешниците. Изглежда, че по този начин проф. А. Т. Хенсон прехвърля на Павел своята собствена дилема,
защото той (Хенсон) е достатъчно искрен и изповяда, че той   още от началото е имал същия проблем  . В края
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на своето изследване той пише: „Ако веднъж си позволим да бъдем въведени в мисленето, че позоваването
за Божия гняв в Новия Завет означава, че Бог е представян като гневен...ние не можем да избегнем  и ще
трябва да поддържаме в някакъв смисъл, че Синът е понесъл гневът на Отца и ще трябва да мислим в
рамките на юридическите термини, за цялото напрежение и насилие към даденото ни от Бога чувство за
морална справедливост, което е включено в такава теория (pp.193–194).

Изглежда, че Хенсон казва, че е редно да преодолеем тези „ужасни трудности“, които той изтълкувал
като гневът на Бога. Той твърди, че да казваме, че на кръста Христос е понесъл „гняв“, означава, че Исус е
„понесъл последствията от греховете на хората, а не тяхното наказание (p.194).

Изводът от казаното до тук е, че ние трябва да внимаваме с нашите предварителни представи. Опасно
е да започваме с някаква предварителна представа, даже с представата за „дадено ни от Бога чувство за
морална справедливост,“ което после формира нашето разбиране за кръста.  По-мъдро и по-безопасно е да
започнем изучаването с приетото от нас учение за кръста, което ни е дадено от Бога,   а после то     ще формира  
нашето разбиране за моралната справедливост. Иначе казано, първо да приемем учението на кръста, а после
то ще формира  представата  ни за  моралната  справедливост,  а  не  обратното.  Надявам се  по-нататък  да
демонстрирам,  че е  възможно да се придържам към библейската и християнска представа за  „гнева“ и
„изкуплението“, което, без да са в противоречие с моралната справедливост, не само ще я изразява, но и ще
я гарантира.

Опитите  на   Ч.  Х.  Дод,   А.  Т.  Хенсон  и  други  да  реконструират  „гнева“  и  да  го  превърнат  в
непересонифициран процес трябва да бъде обявявани поне   като   „  недоказани  .“ Вярно е, че понякога думата
„гняв“ е употребявана без ясното ѝ свързване с Бога, както с пълнен, така и с непълен член, но е използвана
и цялата фраза „Божият гняв“,  очевидно без никакво притеснение, както от Павел, така и от Йон. Няма
никакво  съмнение  също,  че  Павел  е  учел,  че  Божият  гняв  е  бил  разкриван  в  настоящето  както  чрез
моралното разложение на езическото общество, така и чрез държавната администрация на правосъдието.
(Рим. 1:18–32 и 13:1–7; Ч. Х. Дод се позовава на тези стихове на стр.26 и 204 в своя коментар.) Обаче тези процеси не са разпознавани като
гняв на Бога,  а е обявявано, че са манифестации на този гняв. Истината, че Божият гняв (т.е.  неговото
противопоставяне на злото) се задейства чрез обществени или юридически процеси не води задължително
до  заключението,  че  гневът  е  изцяло  непересонифицирана  цялост  на  причина  и  следствие.  Вероятно
логиката за възприетото от Павел употребяване на  непересонифицирани изрази,  е не да заявява, че Бог
никога не се гневи,  а подчертава, че  неговият гняв  е  лишен от всеки отенък на лична злонамереност.
Накрая, Павел понякога говори за charis (милост), без да споменава за Бога. Например, той може да пише за
„увеличаване“ на милостта и за „царуване“ на милостта (благодатта) (Рим.5:20-21). Но въпреки това в  този
случай  ние  не  непересонифицираме  милостта  и  не  я  превръщаме във  влияние  или  процес.  Точно
обратното,  милостта  е  най-персонална  от  всички  други  думи;  милостта  е  самият  Бог, който  действа
милостиво към нас.  И точно така, както милостта посочва към милостивата лична дейност на самия Бог,
така и гневът посочва към неговата също лична враждебност към злото. 

Тогава  како  определение  ще  дадем  на  гнева?  Пишейки  конкретно  за  праведният  човешки  гняв,
Джеймс Дени го нарекъл „спонтанно негодуване или реакция на душата против нещо, което тя счита, че е
грешно или вредно“ и „страстно отблъскване на това, което наранява“ (James Denney, article ‘Anger’, pp.60–62.). 

По  подобен  начин,  според  думите  на  Леон  Морис,  Божият  гняв е  неговото  „лично  Божествено
отвр  а  щение от злото  “ и „негово лично мощно противопоставяне“ на злото. (Leon Morris, Cross in the New Testament, pp.190–

191. See also his Apostolic Preaching, pp.161–166.). Да говорим по този начин за Божия гняв е законен антропоморфизъм, при
условие, че гледаме на него не повече от основателно и готово съответствие (на големината на злото, на
което се противопоставя. Д.Пр.), тъй като Божият гняв е абсолютно чист и незамърсен от тези елементи,
които  превръщат  човешкия  гняв  в  греховен.  Човешкият  гняв  е  необикновено  своеволен,  случаен  и
неконтролируем, а Божият гняв винаги е принципен и контролиран. Нашият гняв има склонността да бъде
конвулсивно  избухване,  причинявано  от  засегнато  честолюбие  и  се  стреми  да  отмъсти;  Божият  гняв  е
постоянно и  устойчиво  противоборство,  предизвиквано   единствено  от  злото и  се  изразява  в  неговото
осъждане.  Бог е напълно свободен от лична неприязън или отмъстителност; всъщност,  той постоянно е
подкрепян  едновременно  с  гнева  и  с  ненамал  я  ваща  обич  към  нарушителя  .  Обобщението  на  Чарлз
Кранфийлд е, че Божият гняв „не е кошмар на безразборна, не контролирана и безразсъдна ярост, а е гняв
на свят и милостив Бог, предизвикан и насочен против човешка безбожност и неправедност“ (C. E. B. Cranfield,

Romans, Vol. I, p.111.)
Това, което е общо за библейските представи за светостта и гневът на Бога е истината, че те не могат

да  съществуват  съвместно  с  греха.  Божията  святост  изважда  на  показ  греха;  Божият  гняв  му  се
противопоставя. Следователно, грехът не може да се доближи до Бога, а Бог не може да търпи греха. В
Библията са използвани няколко ярки метафори за да илюстрират този упорит факт.

1. Височина. Често пъти в Библията, Богът на сътворението и на Завета е наричан „Всевишния Бог“, и
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е лично назоваван в няколко псалми „Всевишният Йехова“ (Бит. 14:18–22; Пс. 7:17; 9:2; 21:7; 46:4; 47:2; 57:2; 83:18; 92:8 93:4; 113:4;

Дан. 3:26; 4:2, 17, 24–25, 32, 34; 5:18–21; 7:18–27;  Ос.7:16; 11:7;  Мих. 6:6.). Неговото извисено положение е израз както на неговата
суверенна власт над народите,  над земята и над всички богове  (Пс.  97:9  и  99:2).  Наистина,  неговият трон е
наречен „тронът на милостта“ и е обкръжен от дъгата на неговото заветно обещание. Независимо от това,
този  трон  е  „висок  и  издигнат“,  а  самият  той  е  „Всевишният  и  Превъзнесеният“,  който  не  живее  в
направени от хората храмове,  тъй като небето е неговия трон, а земята е неговото подножие; така  че,
грешниците не трябва да се перчат (Евр. 4:16; Откр. 4:3; Ис. 6:1; 57:15; Деян 7:48–49). Освен това е вярно, че Бог се отнася
снизходително и благоволява към разкаяните и скромните, които намират сигурност под неговата сянка. А
гордите грешници той знае „само отдалече“ и не може да понася надменните и горделиви погледи на
арогантните хора (Ис. 57:15; Пс. 91:1, 9; 138:6; Пр. 21:4; Ис. 10:12).

Разбира се, възбуденото величаене на Бога не се изразява буквално и никога не е замисляно да бъде
възприемано буквално. Виковете, че сме изоставени от Бога, който е горе на небето, са били безполезни.
Авторите на Библията използват височината като символ на превъзходство, точно така, както правим и ние.
Височината е по-изразителна, отколкото е дълбочината. Представата за „Самото Битие“ може да говори за
най-важната реалност на някои хора, но „Всевишният и Превъзнесеният“ изразява по-ясно „другостта“ на
Бога. Когато мислим за великият и жив Бог, е по-добре   да гледаме нагоре  , а не надолу   и извън себе си  ,   а не  
вътре в себе си. 

2. Отдалеченост. Бог не само е „високо“ над нас, но е и „далече“ от нас. Ние не се осмеляваме да се
доближаваме  твърде  близо.  Наистина,  много  са  указанията  в  Библията  да  спазваме  дистанция.  Когато
срещнал Моисей в горящия храст в пустинята, Бог му казал: „Не се приближавай“ (Бит.3:5). Такива се били
и указанията за богослуженията на Израел, които изразявали допълнителни истини за неговата близост до
тях, поради неговия завет; и неговата отделеност от тях, поради неговата святост. Даже когато Бог слязъл
долу при тях на планината Синай, за да разкрие себе си пред тях, той казал на Моисей да постави граници
за хората около подножието на планината и да ги предупреди хората да не отива по-близо.  По същият
начин, когато Бог дал указания за построяването на Скинията (а по-късно и на Храма), той и в двата случая
обещал да живее сред хората си,  но въпреки това ги предупредил да поставят завеса пред вътрешното
светилище като постоянен знак, че Бог е недостъпен за грешните хора. (Коментар: Но живее вътре в християните

чрез  Светия  Дух.  Д.Пр.)  На  никой  не  било  разрешено  да  прониква  зад  завесата,  защото  ще  умре,  освен
Първосвещеникът и то само веднъж годишно, в Денят на Изкуплението, и то само, ако той носи със себе си
кръвта на жертвоприношението (Изх. 3:5; 19:3–25 (виж Евр. 12:18–21); 20:24; 25–40, особено 29:45–46; Лев. 16 (виж. Евр. 9:7–8).

А когато на израелтяните им предстояло да прекосят реката Йордан и да влязат в Обещаната земя, на
тях им била дадена следната заповед:  „Спазвайте дистанцията от две хиляди лакътя  (около 1000 м)
между вас и ковчега с плочите на завета; не се доближавайте по-близо до него“ (виж И.Н. 3:4). Против
миналото на това ясно учение за Божията святост, е опасността от презумпцията, според която историята за
смъртта на Оза трябва да бъде разбирана. Когато воловете, влачещи колата с ковчега раздрусали колата, Оза
се пресегнал и се допрял до него, за да го задържи да не падне. Но Господният гняв пламнал против Оза
заради неговият непочтителен акт  (2Ц.  6:6–7.  Виж1Ц. 6:19.  Така било дадено ясно предупреждение на левитите, чиято отговорност била да

разглобяват, да носят и отново да сглобяват Скинията. Виж Чис.1:51,53) и той умрял.
Коментаторите имат склонността да протестират против това „примитивно“ Старозаветно разбиране

за  Божия  гняв  като  казват,  че  това  разбиране:  „в  основата  си  то  е  неразумно  и  в  края  на  краищата
необяснимо нещо, което избухва със загадъчна, тайнствена и първостепенна сила, която граничи близо до
каприз.“  (Johannes Fichtner  в негово изследване за гнева,  pp.401–402.).  Но не, няма нищо неочаквано в  Божия гняв; неговото
обяснение е винаги присъствието на злото в една или друга форма. Грешните хора не могат безнаказано да
се доближават  до пресвятият Бог.  В последният ден онези хора,  които не могат да намерят  подслон и
очистване в Христос, ще чуят тези най-ужасни думи: „Идете си от Мен“ (Мат. 7:23; 25:41).

3. Третият и четвъртият портрети за недостъпността на светия Бог за грешниците, са портретите на
светлина и  огън: „Бог е светлина“ и „огън, който поглъща“. И двата портрета обезкуражават и наистина
забраняват твърде близкото доближаване. Ярката светлина е заслепяваща; очите ни не могат да понесат
нейната  яркост,  а  в  горещината  на  огъня  всичко  изсъхва  и  е  унищожавано.  Поради  това  Бог  живее  в
„непристъпна светлина“; „никой не го е видял и не може да го види“. А онези, които обмислено отхвърлят
истината, имат само „едно страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците на
Бога...Страшно нещо е човек да падне в ръцете на живия Бог (1 Йоан 1:5; Евр. 12:29 (виж Втор. 4:24); 1 Тим. 6:16; Евр. 10:27, 31 -

мой превод.).
4. Четвъртата метафора е най-драматична от всички. Тя показва, че отхвърлянето на злото от святия

Бог е толкова решително, че прилича на силната реакция на човешкото тяло, когато то отхвърля отрова чрез
повръщане.  Повръщането  е  може  би  най-яростната  от  всички  реакции  на  нашето  тяло.  В  Библията  е
записано,  че  неморалните  и  идолопоклоннически  практикувания  на  ханаанците  са  били  толкова
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отвратителни, че „земята избълва жителите си“ и израелтяните били предупредени, че ако те извършат
същите нарушения, земята ще избълва и тях. Освен това е казано, че извършеното от земята отхвърляне на
злото, всъщност е било извършено от Господа. В същият контекст Бог е представен като обявяващ, че той
„погнусил“ от ханаанците, заради техните злодеяния.

Юдейска  дума  със  същото  значение  е  използвана  от  Бога,  когато  той  говорил  за  упоритото
неподчинение  на  Израел  в  пустинята:  „Четиридесет  години  бях  гневен (буквално  –  не  исках)  това
поколение“. И тук също, глаголът вероятно намеква за отвратителна храна, което се вижда в оплакването на
израелтяните  от  манната,  с  която  Бог  ги  е  хранил  в  пустинята:  „ние  се  отвращаваме  от  тази
отвратителна храна!“ (мой превод)  Нашето изтънчено отглеждане може да счете,  че  тази  безжизнена
метафора   е  очевидно  притеснителна.  Но  въпреки  това,  тя  продължава  и  в  Новия  Завет.  Когато  Исус
заплашил  да  „изплюе“  от  устата  си  хората  от  църквата  в  Лаодикия,  използваната  гръцка  дума  (emeō)
буквално означава „да повърна, да избълвам“.  Картината може да е шокираща, но нейният смисъл е ясен.
Бог не може да търпи или „да смели“ греха и лицемерието. Те го заставят не просто да се отвращава, а да се
гнуси. За него те са толкова отблъскващи, че той самият трябва да се отърве от тях. Той задължително
трябва да ги изплюе или повърне. (Лев. 18:25–28; 20:22–23; Пс. 95:10 – мой превод; Чис. 21:5; Откр. 3:16.)

Всички  тези  пет  метафори  илюстрират  пълната  несъвместимост    между  Божията  святост     и  
човешкия грях. Височина и дистанция, светлина, огън и повръщане – всичко това говори, че Бог не може
да бъде в присъствието на греха, а ако грехът се доближи твърде близо до Бога, той бива отхвърлян или
унищожаван.

Но въпреки това, тези представи са чужди на съвременния човек. Този вид Бог, който сега апелира
към повечето от хората,  е отстъпчив в своята търпимост към нашите  нарушения.  Той е благ,  милостив,
сговорчив и няма да има никакви яростни реакции. За нещастие, даже в църквата ние виждаме загуба на
виждането  на  величието  на  Бога.  Широко  разпространена  сред  нас  е  липсата  на  задълбоченост  и
лекомислието. Пророците и псалмистите вероятно биха казали за нас, че „няма страх от Бога пред очите
ни.“ По време на публичното богослужение имаме навик да седим отпуснато или клечим;  днес никой не
коленичи,  а да не говорим –  да се просваме по очи в смирение пред Бога.  По-характерно за  нас е да
ръкопляскаме радостно с ръце, отколкото със срам да бършем сълзите си. Спокойно се изкачваме нагоре при
Бога, за да потвърдим неговото покровителство над нас и приятелството си с него; не ни идва въобще наум,
че той може да ни изгони. Ние трябва отново да чуем отрезвяващите думи на апостол Петър: „Тъй като
призовавате  Отец,  който  съди  безпристрастно  работата  на  всеки  човек,  живейте  живота  си...с
почтителен страх от Бога“   (1Пет. 1:17 – мой превод).  Иначе казано,  ако се осмеляваме да наричаме
Съдия нашия Отец, ние трябва да се   пазим от нахално и самонадеяно отношение към него  . Даже трябва да
бъде казано, че нашето евангелистко подчертаване на изкуплението е опасно, ако отиваме твърде бързо при
това изкупление. Ние се научаваме да ценим достъпа до Бога, който Христос е спечелил за нас, само след
като  преди  това  сме  видели  Божията  недостъпност  за  грешниците.  Ние  можем  да  викаме  достоверно
„Алилуя,“  само ако като  преди това сме извикали: „Горко ми, аз съм изгубен“. Според думите на Дейл
„отчасти това е така, защото грехът не провокира нашия собствен гняв, поради което ние не вярваме, че
грехът ще провокира Божия гняв“ (R. W. Dale, Atonement, pp.338–339.).

Следователно, ние трябва да се държим здраво за откровението на живия Бог в Библията, който мрази
злото, отвращава се от него и се разгневява от него, и отказва изобщо да се помири с него. Вследствие на
това, ние можем да бъдем сигурни, че когато Бог е търсил в своята милост, за да намери някакъв начин да
прости,  да изчисти и да приеме злотворците,  това не е  станало по пътя на моралния компромис.  Това
трябвало да бъде друг път, който да  е израз еднакво както на неговата любов, така и на неговия гняв.
Както Брунер е написал това: „там, където идеята за Божият гняв е пренебрегвана, там също няма да
има  разбиране  и  за  централната  представа  на  евангелието:  за  уникалността  на  откровението  в
Посредникът“ (Emil Brunner, Mediator, p.152.). По подобен начин, “само този, който   знае   величието на гнева  , ще бъде
побеждаван от величието на милостта“  (Gustav Stählin in his article on orgē, p.425).

Всички несъответстващи учения за изкуплението се дължат на несъответстващите учения за Бога и
човека. Ако свалим Бог долу до нашето ниво и издигнем себе си до него, тогава разбира се, ние няма да
виждаме никаква нужда от пълно спасение, и още по-малко – от пълно изкупление за да гарантира то това
спасение. От друга страна, когато сме зърнали ослепителната слава на светостта на Бога и освен това сме
били  убедени  за  нашия  грях  от  Светия  Дух,  че  треперим  пред  Бога  и  признаваме  какви  сме  ние  –
„грешници, които заслужават да отидат в ада“ – тогава и само тогава, нуждата от кръста се появява толкова
очевидно, че ние се изумяваме, че преди това не сме я видели.

Следователно,  важната  основа  на  кръста  е  балансираното  разбиране  на  тежестта  на  греха  и  на
величието на Бога. Ако намалим което и да е от тези две неща, така ние намаляваме кръста. Ако считаме, че
грехът е пропуск или грешка, а не бунт; и ако гледаме на Бога като на снизходителен, а не като възмутен,
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тогава естествено кръстът изглежда прекален и излишен.  А ако детронираме Бога и сами седнем на трона,
ние е не само правим кръста излишен, но и принизяваме както Бога, така и човека. Обаче Божията гледна
точка за Бога и за нас самите е, че виждането на нашия грях и на Божия гняв, отдава почит и на Бога, и на
нас. Тя отдава почит на хората като ги утвърждава като отговорни за собствените из дела. Тя отдава почит
на Бога, като потвърждава, че той има морален характер.

Така  ни  се  връщаме  обратно  там,  откъдето  започнахме тази  глава  –  че  за  Бога  прошката  е  най-
големият  от  всички  проблеми.  Както  е  изразил  това  епископът  на  Дъръм,  Б.  Ф.  Уесткот  (1825-1901):
„гледано повърхностно,  нищо не  изглежда по-просто от прошката“,  но  „ако  погледнем по-надълбоко,
прошката  става все  по-тайнствена по-трудна“(B.  F.  Westcott,  Historic  Faith,  p.130).  Грехът и  гневът  са  пречка  за
прошката. Бог не само трябва почита нас, като отговорни същества, но трябва да почита и себе си като свят
Бог, какъвто той е.  Преди святия Бог да може да ни прости, е нужен някакъв вид из  куплени  е  . Това е темата
на нашата следваща глава.

Глава 5
                                                                                       

Изкупление на греха

Няма други две думи в теологичния речник на кръста, които да предизвикват по-силна критика от
думите „изкупление“ и „заместване“. Но въпреки това, тази и следващата глави са написани в защита на
тези две думи. Разгледани съвместно („изкупление“ чрез „заместване“) те даже могат да изглеждат като
несъвместими. Хората питат: „Как е възможно да вярваме, че Бог се нуждае от някакъв вид „изкупление,“
преди да бъде готов да прости и че Исус Христос ни го е доставил, чрез понасянето, като наш „заместник“
на наказанието, което ние, грешниците, заслужавахме? Такива представи не са ли недостойни за Бога на
Библейското откровение, не са ли те остатъци от примитивно суеверие, което честно казано наистина е
неморално?“                                                                                                      

Например, сър Алистър Хардли, бивш професор по зоология в Оксфорд, който бил благосклонен към
всякакъв вид религиозни практики, защото посветил целия си живот на тяхното изучаване, но въпреки това
изразил неспособността си да се съгласи с „примитивните“ вярвания, с които считал, че толкова голям брой
православни християни“ се съгласяват. В своите „Лекции в Гифорд“, публикувани през 1965 под заглавието
“Божественият огън“, той питал, дали самият Исус щеше да е християнин, ако живееше днес. Самият той си
отговорил: „Аз много се съмнявам в това. Убеден съм, че той не би ни проповядвал за Бог, който би се
смирил  чрез  жестоко  жертвоприношение  на  измъчено  тяло...Аз  не  мога  да  приема  представата,  че
ужасната смърт на Исус е била жертва според мнението на Бога, заради греховете на света или че Бог,
във формата на своя син, е мъчил себе си заради нашето изкупление. Мога само да призная, че от дъното
на  сърцето  си  считам,  че  такива  религиозни  идеи  са  сред  най-малко  привлекателните  в  цялата
антропология.  Според  мен,  те  принадлежат  на  някаква  доста  по-различна  философия  –  различна
психология – от психологията, която Исус е преподавал“ (стр.218).

Сър Алистър Хардли е бил прав, когато казал, че Исус не би (защото той не е) обяснил смъртта си с
тези сурови думи, но Хардли не е бил прав, когато предположил, че „голям брой православни християни“
правят това. Той описал по този начин християнското разбиране за кръста,  с цел да може по-лесно да го
осъди. Истинският въпрос е, дали ние можем да се държим здраво за спасяващия резултат от смъртта на
Исус и за традиционният начин на думите, използвани за нейното описание (включително „изкупление“  и
„заместване“), без да омаловажим Бога.  Аз вярвам, че ние можем и трябва. Със сигурност, както думата
„изкупление“, така и думата „заместване“ не са използвани самостоятелно в Библията  и поради това ние
трябва да ги използваме много внимателно. Но всяка от тях е Библейска представа. Всъщност, разкритата в
Библията представа е за „изкупление чрез заместване,“ която по уникален  начин отдава почит на Бога и
поради това се намира в самата сърцевина на християнското богослужение и свидетелстване. Поради това
Кранмър включва едно ясно твърдение в началото на своята Молитва на посвещаване (1549). Вследствие на
това, в продължение на 400 години англичаните казвали, че Исус Христос на кръста, „чрез собственото си
жертвоприношение,  направил веднъж, пълно,  съвършено и достатъчно жертвоприношение,  жертва и
изкупление за греховете на целия свят.“

Но  начинът,  по  който  различните  теолози  развили  тази  идея  за  изкуплението  зависи  от  тяхното
разбиране на пречките пред прошката, които преди това трябва да бъдат премахнати. Какви изисквания са
били направени, които са пречка, докато не бъдат изпълнени? И кой предявява тези изисквания? Дали това
не е  дяволът? Или пък е  законът,  или Божията чест,  или справедливостта,  или моралния ред? Били са
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предлагани всякакви причини за  тези  пречки.  Обаче  аз  ще постарая  да докажа,  че  основната  „пречка“
трябва да бъде намерена    вътре в самият Бог  . Той е длъжен да „удовлетвори себе си“ по начинът, който
заслужава спасението;  той не може да ни спаси, противоречейки сам на себе си.

Удовлетворяване на дявола
Представата, че дяволът е този, който е създал нуждата от кръста, е била широко разпространена в

ранната църква. (For historical surveys of the different theories of the atonement see H. E. W. Turner, Patristic Doctrine, J. K. Mozley, Doctrine of the Atonement, Robert

Mackintosh,  Historic  Theories  and  Robert  S.  Franks,  History  of  the  Doctrine  of  the  Work  of  Christ).  Сигурно е, че Исус и апостолите му са
говорили за кръста като ср  е  дство за   побеждава  нето на дявола   (което ние ще разгледаме в следващата глава).
Но някои от ранните бащи на църквата са били прекалено много неразумни относно начините, по които са
представяли както властта на дявола, така и начинът, по който кръстът го лишил от тази власт. Всички те
признавали, че от Грехопадението и поради него, човечеството е поробено не само от греха и вината, но и от
дявола.  Те си  представяли,    че дяволът (Сатаната) е господарят на греха и смъртта   и че той е главният  
тиран, от който Исус е дошъл да ни освободи.

Но  възползвайки се  от  изгодата  на  късната  оценка  на  събитието,  ние  можем да  кажем,  че  те  са
направили 3 грешки. 

1. Те   приписвали   на дявола много по-голяма власт от тази  , която той наистина е имал. Въпреки, че го
описвали като бунтовник,  грабител и узурпатор,  те били склонни да говорят така,  все едно че дяволът
притежавал  несъмнени  „права“  над  човека,  които  самият  Бог  бил  длъжен  да  задоволява  почтително.
Григорий Нисиански (Богослов)  (Коментар: (329-390), архиепископ на Константинопол и теолог. Д.Пр.) бил един от
малцината ранни теолози, които мощно отричали на тази представа. Той я наричал „престъпна“. (Orat. Xlv.
22).

2. По този начин те били склонни да се представят кръста като сделка на Бога с дявола; кръстът бил
откупът,  изискан  от  дявола,  за  да  пусне  на  свобода  своите  пленници,  който  бил  платен  на  него  за
удовлетворяване на неговите  права. Това било много популярно вярване в ранните векове на църквата.

3.  Някои  отивали  още  по-надалече  и  представяли  замяната  като  вид  измама.  Теологично,  те
обяснявали, че на кръста дявола  “погрешно си направил сметката.“ Според тях, въпреки че в случая с нас,
грешниците,  дявола държи „властта на смъртта“ (Евр.2:14),  той нямал такава власт над безгрешният
Исус и преследвайки го до смърт,   дяволът   пролял невинна кръв  . По този ночин  , излизайки извън пределите  
на своята власт, дяволът се лишил от властта си. Някои бащи на църквата добавяли тук, че дяволът изобщо
не е разбирал какво прави, или защото не е разпознал кой е Исус или защото, виждайки Отец в човешка
форма, той си помислил, че сега има уникалната възможност да Го победи. Но той бил измамен.

Пръв Ориген твърдял недвусмислено и ясно, че смъртта на Исус е била както откуп, платен на дявола,
така  и  средство  за  неговото  измамване  и  побеждаване.  Григорий  от  Ниса,  (малък  град  край  сегашна
Кападокия)  (335-394),  плах  капитолийски  теолог  от  4-я  век,  развил  по-нататък  тези  идеи в  книгата  си
„Великият Катехизис“, използвайки яркото си въображение: „Бог...за да гарантира, че откупът от негова
страна ще може лесно да бъде приет от него (т.е.  от дявола),  който го изисквал и се бил скрил под
булото на нашата природа  –  във  формата като гладна риба  –  Бог  направил  така,  че  кукичката на
въдицата му да може да бъде глътната дълбоко от рибата, заедно със стръвта на плътта, закачена на
нея и по този начин животът бил въведен в домът на смъртта...и (дяволът) да изчезне внезапно .“ (Catechetical

Oration 22 – 26. See A. S. Dunstone, Atonement in Gregory of Nyssa, p.15, footnote 7.) За нас аналогията за риба-кукичка е странна и чудата,
каквато е и проповедническата употреба от Августин на метафора за  мишката,  хваната в  капана.  Пиер
Ломбард (1096-1160), архиепископ на Париж, я използвал векове по-късно, твърдейки, че „кръстът е бил
капан за мишки  (muscipula),  в който като стръв е поставена кръвта на Христос“  (Sentences, Liber III,
Distinctio xix.1). Със сигурност, тези теолози може да са създали тези метафори като отстъпка за разума на
обществото  и  ранните  бащи  на  църквата  виждали  някаква  справедливост  в  идеята,  че  този,  който  е
измамвал човешката  раса да  не  се  подчинява  на  Бога,  самият той е  бил измамен и победен.  Но да  се
приписва   измамно   действие на Бога е недостойно за самият него  . 

Това, което има постоянна стойност в тези теории е, че първо, те гледат сериозно на реалността, на
злобата и на властта на дявола (на „силната въоръжена личност“ в Лука 11:21), и второ, че те обявяват
неговото решително и действително побеждаване на кръста заради нашето освобождение (от „един по-силен
от него“, който го атакувал и победил, Лука 11:22) (Nathaniel Dimock, while not accepting ‘the unguarded language or misleading statements of
some of the Fathers’, since God does not trade  with the devil, nevertheless believes that in over-reaction ‘undue condemnation has been bestowed on the Patristic view of this
subject’. He therefore salvages some biblical truths from it in his Additional Note B, ‘on Christ’s Redemption as viewed in relation to the dominion and works of the devil’. See his
Doctrine of the Death of Christ, pp.121–136.) Въпреки това, Р. В. Дейл не е преувеличавал, когато казал, че тези теории са „нетърпими, уродливи и богохулни. (R. W. Dale,

Atonement, p.277.)       
Ние    отричаме  ,  че  дяволът  е  имал    каквито  и  да  е   права  над  нас,  които  Бог  е  бил  длъжен  да  

удовлетво  р  и  . Следователно,  всяк  о   представяне на смъртта на Христос като необходим откуп от дявола, а  
още по-зле – че тази смърт е била средство за измамване на дявола, е   отхвърляна  .
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Удовлетворяване на закона
Друг  начин  за  обясняване  на  моралната  нужда  от  Божието  „откупуване“  на  кръста  е  бил,  за  да

възвеличаваме закона.  Грехът е „беззаконие“ (1Йоан 3:4), незачитане на Божия закон и неподчинение на
него.  Но  законът  не  може  да  бъде  нарушаван  безнаказано.  Следователно  грешните  хора  си  навличат
наказанието заради закононарушението. Те не могат просто да бъдат оставени ненаказани. Законът трябва
да  бъде  поддържан,  неговото  достойнство  трябва  да  бъде  защитавано  и  неговата  справедлива  присъда
трябва да бъде платена. По този начин законът е „удовлетворяван“.

Популярна илюстрация на тази истина е историята да цар Дарий в книгата Дан.6. Той назначил 120
сатрапи, за да управляват Вавилон, над тях поставил трима администратори, един от които бил Даниил.
След  това  се  оказало,  че  извънредните  качества  и  изтъкнатата  служба  на  Даниил  са  такива,  че  царят
планирал да  го  издигне  още  повече  и  да  го  постави като  единствен,   над  всички  негови  колеги.  Това
възбудило тяхната завист и те веднага започнали да интригуват за неговото проваляне. Дебнейки го като
ястреби, те се опитвали да открият някакво противоречие или неспособност в управлението на държавните
дела, с цел да депозират обвинения против него. Но те се провалили, „защото той беше верен и в него не бе
намерени никаква погрешка или вина“ (6:4).

Поради това те обърнали критичния си поглед към личният живот на Даниил. Според намеренията
им, единствената им надежда била да установят, че той е виновен в някаква техническа грешка, свързана с
неговата постоянна религиозна посветеност на Бога. Успели да убедят царя да издаде указ и да го подсили с
декрет, според който всеки човек, който се моли на някакъв бог или човек през следващите 30 дни, освен
само на самият цар, ще бъде хвърлен в „ямата с лъвовете“ (6:7). С невероятна наивност царят паднал в
техния  капан.  Чрез  написването  на  декрета,  той  даже  го  направил  непроменим,  „съгласно  закона  на
мидяните и персите, който не можел да бъде променян“ (6:7-9).

Даниил научил за публикуването на декрета, но това не го накарало да промени обичайният си начин
на живот. Точно обратното, той продължил три пъти на ден да се моли на своя Бог. Той правел това, като
коленичел в стаята си на горния етаж, чийто прозорци били отворени към Йерусалим. Там той бил видим за
минувачите и там враговете ми го видели. Те веднага отишли при царя и му докладвали за скандалното
нарушение на царския декрет. „Тогава царят, като чу тези думи, много се наскърби и взе присърце да
отърве Даниил; и се трудеше до залеза на слънцето да го избави“ (6:14). Но той не можал да намери
никакво разрешение на юридическия проблем, който сам си причинил. Неговите администратори и сатрапи
му напомнили,  „че закон на мидяните и персите е,  че  всяка забрана или постановление,  което царят
утвърди, не се изменя“ (6:15).  Поради това Дарий с нежелание се подчинил на неизбежното и заповядал
Даниил да бъде хвърлен в ямата с лъвовете. Законът победил.

Много са проповедници (включително и самият аз),  са използвали тази история, за да извадят на
показ дилемата на Бога.  Дарий уважавал Даниил и работил дълго,  за  да намери начин да го спаси,  но
законът трябвало да се изпълнява такъв, какъвто е и не трябва да бъде подправян.  По същият начин Бог
обича грешните хора и бленува да ги спаси, но не може да направи това чрез изнасилване на закона, който
справедливо ги е осъдил. Поради това е нужен кръстът, в който наказанието на закона бива изплащано и
светостта на закона бива защитена. Като един от скорошните изразители на това мнение, аз цитирам Хенри
Уейс (1836-1924), декан на Кентърбъри (1093-1924): 

„Закон, в който няма (не предвижда) никакви наказания - в най-общия смисъл на този израз, иначе
казано - закон, който може да бъде нарушаван без понасянето на адекватно наказание, не е никакъв закон
и е немислимо, че моралният закон на Бога може да бъде нарушаван   без това да води до последствия от  
най-ужасен вид. Най-обикновеното нарушение на някой от неговите физически закони може да доведе -
независимо от това, дали хората съзнателно са искали да го нарушат или не - до най-трайно и широко
разпространено страдание; поради това може ли логично да се предполага, че най-очевидно и умишлено
нарушение на най-висшите от всички закони – законите за истината и за справедливостта – няма да
доведат до някакви подобни последствия? (Henry Wace, Sacrifice of Christ, p.16.)

 И отново, на друго място:
„Бог  не  може да  премахне  тази морална  конструкция  на  нещата,  която  той  е  установил.“

Наистина, че  деканът Уейс продължил  нататък, за да направи уговорки и ограничения за тези твърдения,
като ни напомня, че моралният свят не е „някакъв вид морална машина, в която законите действат така,
както действат законите във физическата природа,“ и че „ние трябва да се съобразяваме    не   просто с  
някакъв установен порядък,    а с една жива личност, с жив Бог  .“ Но въпреки това, той отново се насочва
към „наказанието, което неизбежно е част от нарушението на Божия закон“. (В същага книга pp.22, 28–29, 36.).

Аз не искам да се различавам от тази представа и самият аз наистина продължавам да я използвам.
Всъщност,  в  нея  има  едно  добро  Библейско  предупреждение.  Защото  Павел  цитира  Второзаконие,
одобрявайки последицата, че всеки нарушител на закона е „проклет“ и продължава,  за да потвърди, че
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„Христос  ни  изкупи  от  проклятието  на  закона,  като  стана  проклет за (заради)  нас“  (Гал.3:10,13).
Следователно, ако Павел не се е страхувал да използва безличен израз като  „проклятието на закона“,
тогава  и ние ни би трябвало да се  страхуваме.  Бащи на църквата  в Римската империя,  като Амвросий
(Коментар:  (340-397) – епископ на Милано. Д.Пр.) и  Хиларий,  (Коментар:  (310 – 367),   епископ на Поатие. Д.Пр),
редовно тълкували кръста в светлината  на това учение. Отивайки отвъд Тертилиан (Коментар: (155-240), от

Картаген, Северна Африка. Д.Пр.), който пръв употребил юридическите термини „заслуга“ и „удовлетворение“,
за обясняване на връзката на християнина с Бога, те тълкували такива текстове като Гал.3:13 в светлината
на „Удовлетворяването на римският наказателен закон,  което означава,  понасяне на наказанието  от
присъдата на закона“ (Robert S. Franks, Work of Christ, p.135).

Реформаторите  от  16-я  век  развили  още  по-нататък  тази  представа.  Те  правилно  подчертали,  че
личното подчинение на Исус Христос на закона е било   задължително   за нашето спасение от проклятието
на  Божия закон.  Освен това те  учели,  че подчинението на  Исус  се  е  изявило в две  форми –  неговото
безгрешно подчинение на закона в личния му живот и  в неговото понасяне на наказанието, наложено от
закона в неговата смърт. Реформаторите нарекли първата форма „активно“, а втората форма – „пасивно“
подчинение. Обаче, тези прилагателни не са точно употребени, тъй като подчинението на Исус до смърт на
кръста  е  било  също толкова активно  (т.е.,  доброволно  и  решително),  както  и  неговото  подчинение  на
моралния  закон.  Неговото  подчинение  на  волята  на  Отца  е  едно  и  също,  независимо от  това,  дали  е
поведение или е мисия, дали е неговия живот или е неговата смърт. Ценното в продължаването да говорим
за  двойното  подчинение  на  Христос  е,  че  тогава   ние  правим разлика  между неговото  изпълнение  на
изискванията на закона и неговото издържане на осъждането на закона. И двата вида подчинение на закона
са решаващи за ефективността на кръста.

Въпреки това, ние трябва да внимаваме за опасностите, свързани с думите, употребявани в закона и за
несъответствието,  когато  приравняваме  Божия  морален  закон  или  с  гражданските  закони,  или  с
физическите закони на вселената.  Наистина,  част от славата  на конституционната монархия е,  че  даже
кралят не е над закона, а е под него, и от него се изисква да се подчинява на постановленията на закона, (а
ако ги наруши), да понесе наказанието на закона. 

Цар Дарий дава добър пример за това. Въпреки че декретът, който царят подписал, е бил прибързан и
глупав,  тъй  като  в  него  е  липсвало  предписание,  свързано  с  религиозната  съвест,  за  да  доведе  до
наказанието на религиозен човек заради праведното му действие, царят никога не е имал предвид неговия
декрет, да превърне религиозната вяра в наказуемо нарушение. Ние не можем да си представяме, че Бог е
хванат техническа юридическа бъркотия от такъв вид. Нито пък е разумно да свързваме неговите закони за
морала с неговите физически закони и после да обявяваме, че те са еднакво неумолими. Например, „ако
поставите ръката си в огъня, тя ще бъде изгорена, а ако нарушите Десетте заповеди, вие ще бъдете наказан“.
В тази аналогия има истина, но представата за механично наказание   е подвеждаща  . Тя може да е вярна за
законите на природата, въпреки че, стриктно погледнато, те не са „закони“, които ограничават действието на
Бога,  а  са  описание  на  нормалната  еднаквост  на  неговото  действие,  което  са  наблюдавали  хората.
Истинската причина, поради която неподчинението на законите за морала на Бога причиняват осъждане не
е  , че Бог е техен затворник  , а че той е техният   С  ъздател  .

Според думите на  Р. В. Дейл, връзката на Бога със закона не е „връзка на подчинение, а на еднаквост,
(на идентичност)...В Бог законът е жив; законът царува на трона, накланя своя скиптър и е коронован със
Божията слава“(R.  W.  Dale,  Atonement,  p.372.). Защото законът е израз на  Божието собствено морално  същество, а
неговото собствено морално същество  винаги е  самодостатъчно.  Натаниел Димок  (Коментар:  (1825–1909),

английски теолог. Д.Пр.) улавя тази истина в следните думи: „Не може да има каквото и да е...в изискванията на
закона и в строгостта на закона, и в присъдата на закона, в смъртта на закона, и в проклятието на закона,
което да не е отражение (или част)  от съвършенствата на Бога.  Каквото и да е дължимо на закона,   е
дължимо на закона, защото той е закон на Бога и следователно е дължимо на самият Бог“ (Nathaniel Dimock, Doctrine

of the Death of Christ, p.32, footnote 1).
Удовлетворявайки Божията чест и справедливост
Ако  ранните  гръцки  бащи  на  църквата  представяли  кръста  като  удовлетворяване  на  дявола,  в

смисълът,  че кръстът е бил откупът,    изискван от дявола   и платен на него  ,  а  ранните  римски бащи на
църквата гледали на кръста като на   удовлетворява  не на изискването на Божия закон  , свеж подход е бил
направен от  Анселм от Кънтърбъри през 11-я век, който в книгата си  Cur Deus Homo?  („Защо Бог стана
човек?“), направил систематизирано тълкувание на кръста,  като удовлетворяване на накърнената чест на
Бога.

Р. С. Франкс написал, че книгата на Анселм е „създала епоха в цялата история на нашето учение
поради това, че за пръв път по решителен и последователен начин се обръща към осветяването на обекта
на представите за удовлетворяването и заслугата. (Robert S. Franks, Work of Christ, p.126). Джеймс Дини отишъл още

59



60

по-нататък и казал, че тази книга е „най-истинската и най-велика книга за изкуплението, която някога е
била написвана.“ (James Denney, Atonement, p.116.)

Анселм бил вярващ италианец, който в началото живял в Нормандия (в западната част на Франция), а
после, след „Нормандското ѝ завладяване“ от Англия,  бил назначен за архиепископ на Кънтърбъри. Той е
описван  като  първият  представител  на  средновековната  схоластика,  която  представлявала  опит  за
примиряване  на  философията  и  теологията,  на  логиката  на  Аристотел  и  на  Библейското  откровение.
Въпреки, че в книгите си той включвал много цитати от Библията и се позовавал на Светото Писание като
„твърд фундамент“, основният му стремеж бил да бъде „любезен към разума“ (ii.xi). Както казал неговият
въображаем събеседник Бозо: „начинът, чрез който ме водиш е толкова  заграден от двете страни чрез
разсъжденията, че изглежда, че аз не съм способен да се обърна нито наляво, нито надясно“ (ii.ix).  В
книгата  си  „Защо Бог стана човек?“,  великият трактат на Анселм за връзката между превъплъщението и
изкуплението, той е съгласен, че дяволът е трябвало да бъде победен, но отхвърля теориите на отците на
църквата с основанието, че „Бог не дължи нищо на дявола,   освен наказание  “. (ii.xix)

Вместо това,  човекът дължи нещо на Бога и  това е дългът, който трябва да бъде изплатен. Защото
Анселм  дефинира грехът като „неотдаване на Бога на това, което дължим на него  (i.xi) – подчинение
цялата наша воля на неговата. Следователно, да извършваме грях, означава да „отнемаме от Бога това,
което  е негово собствено, което означава – да крадем от него и така да Го опозоряваме. Ако някой си
представя, че Бог може просто да ни прощава по същия начин, по който ние прощаваме на другите, той
все  още    не  е  осмислил  сериозността  на  греха  “  (i.xxi).  Тъй  като  е  неизвинимо  неподчинение  на
оповестената Божия воля,  грехът го опозорява и обижда, а „нищо не е по-малко търпимо от това...че
създанието  ще  отнеме  от Създателя  почитта,  която  му  дължи  и няма  да  изплати това,  което  е
отнело“ (i.xiii). „Това е повече от неправилно; това е невъзможно. Така както е неподобаващо за Бог да
прави нещо, което е несправедливо или неправилно, така и не е в обхвата на на неговата свобода или
милост, или воля, да позволи   да остане ненаказан грешникът, който не е изплатил на Бога това, което е  
отнел“ (i.xii). „Най-законното нещо, правено от Бога, е да отдава почит на своето достойнство“ (i.xiii).

Тогава какво може да бъде направено? Ако искаме някога да ни бъде простено, ние задължително
трябва да платим това, което дължим. Но ние сме неспособни да направим това, нито за самите себе си,
нито  за  други  хора.  Сегашното  ни  подчинение  и  сегашните  ни  добри  дела  не  могат  да  извършат
удовлетворение за нашите грехове, тъй като те (добрите дела)  във всеки случаи са наше задължение.
(Коментар: Даже сега е широко разпространена заблудата, че човек се спасява чрез добрите си дела. Но се оказва, че вършенето
на добри дела е наше задължение, а не наша заслуга. Добре е да използваме това знание, когато говорим с хора, които вярват в
тази заблуда. Д.Пр.) Поради това ние не можем да спасим себе си. Нито пък някой друг човек може да ни
спаси,  тъй като,  „този,  който е грешен,  не може да спасява друг грешен човек“ (i.xxiii).  Оттук идва и
дилемата, с която свършва  „Книга i“: „грешният човек дължи на Бога, заради греха това, което той
не може да изплати, а ако не се изплати, той не може да бъде свободен“ (i.xxv).

Близо до началото на  „Книга ii“ е разкрит единственият възможен изход от човешката дилема: „Няма
никой...който да може да направи това удовлетворение,  освен самият Бог...Но (същевременно)  никой
друг не трябва да го прави,  освен човека; иначе излиза,  че не човекът е направил удовлетворението.“
Следователно „нужен е   някой, който е „Бог-човек“, за да направи това  “ (ii.vi). Същество, което е Бог, но не е
човек или човек, но не е Бог, или смес от двете и следователно – нито Бог, нито човек, е неспособен да
направи това удовлетворение. „Нужно е самата Личност , която трябва да направи това удовлетворение,
да е безгрешен Бог и безгрешен човек, тъй като никой  не може да направи това, освен онзи, който е
истински Бог и никой друг не трябва да прави това, освен онзи, който е истински човек“ (ii.vi). 

Това  отвежда Анселм да ни запознае с Христос.  Той бил (и е) уникална Личност, тъй като  в него
„Божието Слово  и  човека  се  срещнали“  (ii.ix).  Самият  Христос  извършил уникално  дело,  защото  той
предал себе си на смърт –  не като дълг (тъй като той е бил безгрешен и поради това не е бил длъжен да
умира), а е направил това по свое желание, за да отдаде почит на Бога. Същевременно е било приемливо, че
човекът „който, вършейки грях, от  далечава   себе си от Бога толкова пълно, колкото е възможно  , трябва,
извършвайки удовлетворението, да предостави себе си на Бога толкова пълно, колкото той може  ,  “ - чрез
доброволното предоставяне себе си на смърт. Колкото и сериозен да е бил проблема с човешкия грях, все
пак  животът  на  Богочовекът е  бил  толкова  добър,  толкова  възвишен  и  скъпоценен,  така  че  неговото
жертване в смъртта „надвишило броят и големината на всички наши грехове“ (ii.xiv),  и така дължимото
изплащане било направено към засегнатата чест на Бога.

Най-големите  заслуги  на  тълкуванието  от  Анселм  е,  че  той  осъзнал  ясно  извънредно  голямата
тежест  на  греха (като  своенравен  и  предумишлен  бунт  против  Бога  в  който  сътворението  се
противопоставя на величието на своя Създател),  непроменимата святост на Бога (като неспособна да
търпи всяко изнасилване на неговата  чест)  и  уникалн  и  т  е   съвършенств  а  на Христос   (като  Богочовек,
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който доброволно пожертва себе си до смърт за нас).
На  някои  места,  обаче,  схоластичното  разсъждение  на  Анселм  го  отвежда  отвъд  границите  на

Библейското  откровение,  както,  когато  той  разсъждава  дали  плащането,  извършено  от  Христос  е
съответствало точно на дължимият дълг на грешниците или е било по-голямо, и дали броят на спасените
хора ще бъде по-голям от броят на падналите ангели. Нещо повече, цялото му представяне е отражение на
феодалната култура на неговата епоха, в която обществото е било строго разделено на обществени слоеве и
всеки човек е защитавал полагащото му се достойнство, „правилното“ или „подходящото“ поведение на
нискостоящите към високостоящите (особено към краля) е било точно описано в закона и нарушенията на
този закон са били наказвани, както и всички дългове трябвало надлежно да бъдат изплащани.

Обаче, когато портретът на Бога е описван с фрази, напомнящи за феодален сюзерен, който изисква
да  му  бъде  отдавана  почит  и  наказва  обидата,  е  съмнително,  дали  тази  картина  съответства  точно  на
„  почитта  “, който наистина е    дължима единствено на Бога  . Ние трябва да оставаме  незадоволени, когато
изкуплението  е  представяно  като  нужно  удовлетворение,  изисквано  от  Божия  „закон“  или  от  Божията
„чест“,  до  степента,  до  която  Божия  „закон“  и  Божията  „чест“  са  представяни  като  съществуващи по
някакъв начин  отделено от Бога.

През  12-я  век  са  съществували  три  ясно  различими тълкувания  на  смъртта  на  Христос.  Анселм
(умрял през 1109, както видяхме, подчертавал обективната нужда от удовлетворяването на честта на Бога,
което е било платено от Богочовекът Исус, а неговият по-млад съвременник  Питър Абелард (1071-1142)
(Коментар:  Френски  теолог,  философ,  поет  и  композитор.  Д.Пр.)  (Учението  на  Абелард  е  разгледано  по-подробно  гл.9  на  тази  книга.)
подчертава субективността на моралното влияние, което кръстът притежава върху вярващите. (Коментар: Т.е.

всеки човек по различен начин е податлив и възприемчив на влиянието на кръста. Д.Пр.) По същото време Бернард от
Клерво  (Коментар:  1090-1153,  френски  монах,  абат,  теолог,  канонизиран  като  светец  от  католическата  църква.  Д.Пр.)
мистичният теолог, продължавал да поучава, че на дявола е бил платен откуп. 

Но  гледната  точка  на  Анселм  надделяла  над  това  твърдение,  защото  старателните  студенти,
изучаващи Библията, не могли да премахнат от нея представата за удовлетворението. Така „схоластиците“
или „преподавателите“ (наричали ги така, защото те преподавали в наскоро създадените средновековни
европейски  „училища“,  т.е.  университети.)  (Коментар:  По-подробна  информация  за  създаването  на  първите
университети в Европа можете да намерите в преведената от мен книга „Победа на разума“ от проф. Родни Старк. Можете да
я намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/. Д.Пр.) още повече развили позицията на Анселм – както „томистите“,
които били доминицианци – последователи на Тома Аквински (1225-1274), така и „скотисти“, които били
францисканци – последователи на шотландският монах и професор в университет Джон Дън (1265-1308).
Въпреки,  че  тези  две  групи  се  различавали  в  детайлите,  и  двете  учели,  че  изискванията  на  Божията
справедливост са били удовлетворени чрез кръста на Христос.

С  Реформацията  и  с  ударението  на  „реформаторите“  върху  оправданието,  е  разбираемо,  че  те
подчертавали справедливостта на Бога и невъзможността за намиране на друг начин за спасение, който да
удовлетворява  Божията справедливост.  Защото,  както Калвин е  написал в  книгата си „Институти на
християнската религия” (1536), едно от основните произведения на протестантското богословие,
„съществува  вечн  о   и  непримирим  о  несъгласие  между    праведността   и    неправедността  “  (II.xvi.3).
Следователно е било нужно Христос да „понесе строгостта на Божието отмъщение, за да умиротвори
Божият гняв и да удовлетвори Неговото справедливо осъждане“ (Institutes, II.xvi. 10. Cf. II.xii.3).               

     Томас Кранмър (1489-1556), Архиепископ на Кентърбъри, екзекутиран заради вярата си от кралица
Мери (кървавата Мери), в книгата си „Доктрина за спасението“ обяснил, че в нашето спасение трябва да
вървят заедно три неща:  от страната на Бога – „неговата велика милост и състрадание“, от страната на
Христос – „удовлетворяването на Божията справедливост“ и от  наша страна – „истинска и жива вяра“.
Кранмър  завършва  първата  част  на  книгата  си  така:  „Нашият  небесен  Отец  благоволи,  в  неговата
безкрайна милост, без никаква наша заслуга, да приготви за нас най-скъпоценните камъни на тялото и
кръвта на  Христос,  чрез  които  да  бъде  изплатен  нашия  откуп,  за  бъде  изпълнен  закона  и  неговата
справедливост да бъде удовлетворена“ (Thomas Cranmer, First Book of Homilies, p.130. The Westminster Confession of Faith (1647) also declares that
the Lord Jesus, by his perfect obedience and self-sacrifice, has ‘fully satisfied the justice of his Father’ (VIII.5). Indeed, it was ‘a proper, real, and full satisfaction to his Father’s

justice’ on behalf of the justified (XI.3). 
Същото  учене  може  да  бъде  намерено  в  книгите  на  Мартин  Лутер.  Обаче,  след  неговата  смърт

протестантските „схоластици“ систематизирали учението за смъртта на Христос в двойно удовлетворение –
на Божия закон и на Божията справедливост. Божият закон бил удовлетворен чрез безгрешното подчинение
на Христос в живота му, а Божията справедливост – чрез неговото съвършено жертвоприношение за греха,
понасяйки наказанието в неговата смърт. Но това е прекалено подредена формулировка, понеже  Божият
закон е израз на Божията справедливост и поради това   двете не могат точно   да бъдат   разделени  .

А дали Бог е бил загрижен да удовлетвори „моралния закон“? Тази представа, както и представата за
„закона“, е израз на справедливостта или на моралния характер на Бога. Това едновременно е по-обща и
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всеобхватна представа, отколкото представата за „закон“, тъй като в нея са включени не само стандартите за
морала, но и вградената в тях система от наказания. Тази по-обща представа се основава на вярването, че
святият Бог, който управлява света, го управлява морално. Той е установил ред, в който доброто трябва да
бъде одобрявано и възнаграждавано, а злото – да бъде осъждано и наказвано. Да одобряваме злото или да
осъждаме доброто,  това  би разрушавало този морален ред.  В такъв свят  и безпринципната  прошка на
греховете би била еднакво разрушителна. 

Началото на тази представа за смъртта  на Христос може да бъде видяна в Уго де Гроот (1583-
1645),  холандски  хуманист,  дипломат,  адвокат,  теолог,  юрист,  поет  и  драматург,  който  изследвал
християнските полемики и разделяния  и  мечтаел  за  обединено и  реформирано християнство.  Неговото
разбиране за изкуплението представлявало компромис между Анселм и Абелард. Понякога той поучавал
почти изцяло гледната точка на Абелард за субективното влияние на кръста, което води грешниците до
разкаяние и така дава възможност на Бог да им прости. Но в повечето случаи Уго де Гроот се придържал
към обективността на кръста и гледал на него като удовлетворяване на Божията справедливост. Освен това,
той притежавал юридическа загриженост за морала на обществото, както по отношение на предотвратяване
на престъпленията, така и по отношение на поддържане на закона. Той гледал на Бога не като на засегната
част, не като на създател, нито даже като на съдия, а на Върховен Морален Управител на света. Поради това,
за него справедливостта в обществото била по-важна   отколкото наказателната справедливост   и точно тази
справедливост  в  обществото   той  вярвал,  че  е  била  удовлетворена  на  кръста.  Той  питал:  „Несъмнено,
Христос е умрял вместо нас.  Но в каква част от тази работа участва Бог? Правото за оказване на
влияние  чрез  наказанието не  принадлежи засегнатата част като засегната,  а  на  управителят като
управител“ (Hugo Grotius, Defence of the Catholic Faith, p.57.). 

На други места в същата книга той пише: „да налага наказание...е привилегия, която принадлежи
само на управителят като такъв...например, на бащата - в семейството, на царят - в държавата, на
Бога – във вселената“ (стр.51). По този начин Гроот създал неговото „ректорско“ или „държавническо“
тълкувание на кръста.  Той учел,  че Бог предписал този ред „за да има ред в нещата и за властта на
неговия собствен закон“ (стр.137). Той бил прекомерно обсебен от публичното реабилитиране на Божието
правосъдие. „Бог не желае да подминава толкова много грехове и толкова големи грехове, без някой виден
пример“, т.е. за неговото сериозно неодобрение на греха (стр.106). „Бог има...най-убедителни основания за
наказание“,  но най-важното сред тях  (според мисленето на  Гроот)  е  била  решимостта  му да  поддържа
установения  ред  на  закона,  с  цел  ние  да  можем да  „пресметнем големината и   многобройността на
греховете“  (стр.107). Няколко  теолози  от  12-я  възприели  виждането  на  Гроот  за  Бога  като  „морален
Управител на света“ и го развили още повече във връзка с изкуплението. Например, П. Т. Форсайт писал за
„този космически ред на святост“ и добавил „Моралният ред на Бога изисква изкупление, тогава когато
идеите за морала са  възприемани с  категорична сериозност и съвестта на човека повтори като ехо
изискването“ (P. T. Forsyth, Cruciality of the Cross, pp.137–138. See also his Work of Christ, pp.122–129).  

Друг пример е Б. Б. Уорфийлд, който насочва вниманието към всеобщото чувство за вина сред хората.
„Това е дълбоко морално самоосъждане, което е представяно като основен фактор в цялото наистина
религиозно преживяване. То вика за удовлетворение. Никакво принизяване на морала не може да убеди
това  самоосъждане да се откаже, че прошката на греховете е нужен елемент в моралния ред на света...
Това  самоосъждане крещи за изкупление“ (B. B. Warfield, Person and Work, p.292).

Но най-забележителното твърдение за ненарушимостта на моралния ред е направено от Емил Брунер
в прочутата му книга „Посредникът“. Той написал: „Грехът е повече от атака против честта на Бога“
(стр.444), тя е нападение срещу моралния ред в света, който е израз на Божията морална воля. Законът
на неговото морално Същество, върху който се основава всички закони и редът в света...върху който се
основа логичният и надежден характер на всичко, което се случва, валидността на всички стандарти,
валидността на целият интелектуален, юридически и морален ред, самият Закон, в неговия най-дълбок
смисъл, изисква реакцията на Бога, изисква загриженост на Бога за греха, изисква Божията съпротива
срещу този бунт и това нарушаване на реда...Ако това е не беше вярно, тогава нямаше да има никаква
сериозност  в  нищо  на   света;  нямаше  да  има  смисъл  в  нищо,  никакъв  ред,  никаква  стабилност;
световният ред щеше да напълно разрушен; хаосът и опустошението щяха да властват неограничено.
Целият ред на света зависи от ненарушимостта на неговата (Божията) чест,  върху убедеността, че
тези, които се бунтуват против Бога ще бъдат наказани (стр.444–445).

По-нататък Брунер прави аналогия между природния закон и моралния закон, твърдейки, че нито
единият,  нито другият,  може да бъде нарушаван безнаказано.  Прошката без изкупление противоречи на
логиката,  закона и реда по-сериозно и всеобхватно,  „отколкото отмяната на законите на природата“
(стр.447).  Тогава  как  е  възможна прошката,  ако  „наказанието е  израз  на  Божият закон  и  порядък,  на
ненарушимостта  Божия  ред  на  света“  (стр.449)?  Тъй  като  законът  е  „изразът  на  волята  на
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Законодателят, на личността на Бога“ (стр.449), тогава ако законът е нарушен, той не може и не излекува
сам  себе  си.  Грехът  е  причинил  „нарушение  на  световния  ред“,  безпорядък,  който  е  толкова  дълбоко
вкоренен, че е нужно обезщетение или възмездие, т.е. - „Изкупуване“ (стр.485).

Бог удовлетворява себе си
Следователно, тук има 5 начини, в които теолозите са изразили своето разбиране за това,  което е

нужно да съществува, преди Бог да е способен да прости на грешниците.  Един говори  за свалянето на
дявола от власт чрез „удовлетворяване“ на неговите искания, други говорят за „удовлетворяване“ на Божия
закон, на Божията чест или  на Божията справедливост, а последният говори за „удовлетворяването на
моралният ред в света“. До различна степен всичките тези формулировки са верни. Ограничеността, която
всички те споделят е, че ако не бъдат много внимателно използвани, те представят Бога като Бог, който е
подчинен на нещо извън и над самият него, което нещо контролира неговите действия, на което нещо той
дава отчет и от което нещо той не може сам да се освободи.

„Удовлетворяване“  е  подходяща  дума,  при  условие,  че  ние  разбираме,    че  самият  той  ,  в  своята  
вътрешна  същност    е  този  ,  който  трябва  да  бъде  удовлетворен  ,  а  не нещо  външно  на  самият  него.
Говоренето за закон, за чест, за справедливост и за морален ред е правилно, само и дотогава, ако тези неща
бъдат разглеждани като черти на характера на самият Бог. Изкуплението е „нужно“, защото то „произлиза
от самият Бог“ (Ronald S. Wallace, Atoning Death, p.113).

Със  сигурност,  „само-удовлетворяването“  в  падналите  човешки  същества  е  особено  неприятен
феномен, независимо дали се отнася за нашите инстинкти и страсти или до нашето самодоволство. Понеже
ние сме опетнени и сплетени с егоизма, когато казваме „Аз трябва да удовлетворя себе си“, това означава че
ни  липсва  самоконтрол,  а  когато  казваме  „Аз  съм  удовлетворен  от  себе  си“,  това  означава  липсата  на
смирение. Но в Бога няма никаква липса на самоконтрол или смирение, тъй като той е съвършен във всички
свой мисли и желания. Да казваме, че той трябва да „удовлетвори себе си“, означава, че той трябва да бъде
себе си и да действа според съвършенството на своята природа или „име.“ Следователно, за Бог нуждата от
„удовлетворение“  не се намира някъде  извън самият него,  а е вътре в самият него, в  неговия неизменим
характер. Тази нужда е присъща или свойствена. Законът, с който той трябва да се съобрази, който той
трябва  да удовлетвори, е  закон на неговата собствено същество. Той не може „да се отрече от себе си“
(2Тим.2:13); той не може да опровергае себе си; той „не лъже“ (Тит.1:2), поради простата причина, че „не е
възможно за Бога да лъже“ (Евр.6:18);  той никога не е случаен, непредсказуем или непостоянен; той казва:
„няма да...изневеря на верността Си“ (Пс.89:33). Той е „верен Бог, който не прави неправда“ (Втор.32:4 –
мой превод). Иначе казано, Бог е верен на себе си; той винаги и неизменно е самият себе си.

Библията  има  няколко  начини  да  привлича  вниманието  към  Божията  собствена  съвместимост  и
непротиворечивост и по-точно – тя подчертава, че когато Бог е длъжен да съди грешниците, той прави това,
защото   трябва   да съди  , ако иска да остава верен на себе си.

1. Първият пример е езикът на провокирането. Йехова е описван (всъщност той описва сам себе си)
като „провокиран“ (подбуден, насъскан,  предизвикан,  подразнен) от идолопоклонството на Израел да се
разгневи или да ревнува, или и към двете. Например, те го накарали да ревнува с техните чужди богове и го
ядосали с техните отвратителни идоли. (Втор. 32:16, 21.  Съд. 2:12;  3Ц. 15:30; 21:22;  4Ц. 17:17; 22:17;  Пс. 78:58). Проповедници от
периода на „заточението във Вавилон“, като Йеремия и Йезекиил, постоянно употребяват тези думи  (Йер.

32:30–32; Йез. 8:17; Ос. 12:14). Те не искали да кажат, че Йехова е бил раздразнен или вбесен, или че поведението на
Израел е било толкова „провокативно“, че неговото търп  е  ние   се е свършило  . Не, езикът на провокирането е
израз на неизбежната реакция към злото на съвършената Божия природа. Този език показва, че вътре в Бога
съществува  свята нетърпимост към  идолопоклонството, неморалността и несправедливостта. Бог никога
не е провокиран безпричинно. Единствено злото го провокира и нуждата, че понеже е Бог, той трябва да
бъде (и да   има поведение, съответстващо на  ) Бог. Ако злото не беше   способно   да Го провокира да се ядоса  ,
той щеше   да   се лиши   от   нашето уважение  , защото той повече нямаше да бъде Бог.

2. В Библията има и езикът на горенето. В групата на този език могат да бъдат споменати глаголите,
които описват Божия гняв като огън и говорят за неговото „разпалване“, „горене“, „загасване“ и че този
огън е „унищожителен“. Вярно е, че и за хората се казва, че „гневът им пламва“ (Бит. 39:19; Изх. 32:19; 1Ц. 11:6; 2Ц. 12:5;

Ест. 7:10). Но в Стария Завет този език е използван по-често за Яхве, чийто „гняв пламва“, когато види, че
неговите хора не се подчиняват на неговия закон и нарушават неговия завет. (И.Н. 7:1; 23:16; Съд. 3:8; 2Ц. 24:1;  4ц. 13:3;

22:13; Ос.8:5). Всъщност, в Стария Завет се казва, че точно когато бил „провокиран“, неговия „огън пламвал“,
(Втор. 29:27–28; 4Ц. 22:17; Пс. 79:5) или се казва, че огънят му „се запали и разгоря.“ (Йер. 4:4; 21:12).

Вследствие на това, ние четем за „огънят на неговия гняв“ или за „огънят на неговата ревност“;
наистина самият Бог ги обединява, наричайки ги „огънят на моят ревностен гняв“ (Йез. 36:5–6; 38:19; Зах. 1:18; 3:8).
Както с провокирането на Яхве да се разгневи, така и с огънят на неговия гняв, се внушава  несъмне  на  
неизбежност.  Огньовете лесно се запалвали в изсушаващата горещина на лятото в Палестина.  Същото
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ставало и с гневът на Яхве. Обаче това никога не станало   от прищявка  , а винаги в отговор на   злото  . Нито
пък неговият гняв бил необуздан. Точно обратното, в ранните години от живота на израелския народ, той
„много пъти въздържаше гнева Си и не изливаше цялото Си негодувание“ (Пс. 78:38.  Ис. 48:9; П.Й. 3:22; и в Новия завет

Рим. 2:4 и 2Пет. 3:9). Но когато той „не можел повече да търпи“ упорития бунт против него, той казал: „Това ще с
сбъдне и ще го извърша. Няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая. Според постъпките ти и
според делата ти ще те съдя, казва Господ Йехова“ (Йер. 44:22; Йез. 24:13–14; Изх. 32:10). 

Ако е било лесно да бъде запален огън по време на сухия сезон в Палестина, също толкова трудно е
било огънят да бъде загасен. Така е и с Божият гняв. Когато този гняв бъдел основателно възбуден, „Господ
не се отвърна от яростния Си и голям гняв; защото гневът му пламна против Юдея.“ Веднъж запален,
гневът не можел лесно да бъде „уталожен така“  (4Ц.  23:26; 22:17; 2Лет.  34:25; Йер.  21:12). Вместо да бъде загасен,
гневът на Яхве „пламтял против хората“ и ги „поглъщал.“ По този начин се казва, че така, както пожарът
води до унищожение, така и гневът на Яхве води до осъждане. Защото за тях Яхве е „огън, който поглъща“.
(Втор. 4:24, цитирано в  Евр. 12:29. Няколко примери за обрисуване на Божия съд като поглъщащ огън са Чис. 11:1; Втор. 6:15; Пс. 59:13; Ис. 10:17; 30:27; П.Й.. 2:3;

Йез. 22:31;  Зах. 1:18).  Огънят на неговият гняв бил „уталожван“ и „стихвал“ или „преставал,“ (И.Н. 7:26;  Йез. 5:13; 16:42;

21:17),  или когато осъждането и срокът на присъдата свършвал или когато се извършвала коренна промяна,
водещи до социална справедливост. (Йер. 4:4; 21:12). Метафората на огъня потвърждава това, което е било
поучавано чрез думите за провокацията. Има нещо в моралната същност на Бога, което е „провокирано“ от
злото и което, когато е „разпалено“ от злото, продължава да „гори“, докато злото не бъде „погълнато“.

3.  Има  го  и  „езикът  на  самото  удовлетворение.“  Един  набор  от  думи  изглежда  потвърждава
истината, че Бог трябва да бъде самия себе си; че такъв, какъвто е отвътре, той трябва да бъде и отвън; и че
изискванията  на  собствената  му  природа  и  характер  трябва  да  бъдат  удовлетворявани  чрез  подходящо
действие от негова страна. Важната дума е  kālah, която конкретно от Йезекиил е използвана във връзка с
Божия гняв. Тя означава „да бъде завършен най-накрая, да свърши, да бъде завършен, изразходван.“ Тя се
среща в различни комбинации на контексти в Стария Завет, почти винаги за да покаже „краят“ на нещо, или
защото то е било унищожено, или защото то е било свършено по някакъв друг начин. Времето, работата и
живота – всички те имат край. Сълзите биват изразходвани чрез плачене, водата се изразходва и тревата
изсъхва в сушата, и нашата физическа сила е изтощавана. Поради това, чрез Йезекиил, Яхве предупреждава
Юда, че се готви да „осъществи“, да „удовлетвори“, да „изразходва“ своя гняв „върху“ или „против“ тях. (Йез.

5:13; 6:12; 7:8; 13:15; 20:8, 21).
Те отказали да го слушат и упорствали в тяхното идолопоклонство. Поради това, накрая „времето

дойде, денят наближи...скоро ще излея върху теб яростта Си и ще изчерпя гнева Си върху теб“ (Йез.7:7-
8). Показателно е, че думите „ще излея“ и „ще изчерпя“ вървят заедно, защото това, което е излято, не може
да бъде събрано отново  и това,  което е изразходвано,  е свършено. Същите две представи са събрани в
П.Йер.  4:11:  „Господ  изяви (kālah) докрай  яростта  Си;  той  изля  пламналия  Си  гняв“  (мой  превод).
Наистина, само когато яростта на Яхве е изразходвана, тя престава.  Същата представа за вътрешна нужда е
подразбирана чрез тези глаголи.  Това, което съществува в Яхве, трябва да бъде изразено; и това, което е
изразено, трябва напълно да бъде „изразходвано“ или „удовлетворено“.

За да обобщим: чрез техните грехове, Бог е „провокиран“ да излее ревностен гняв върху хората си.
Веднъж разпален, неговият гняв „гори“ и не е лесно да бъде изгасен. Той го развързва, „излива“ го и го
„изразходва“. Комбинацията от трите използвани думи нагледно описва Божията присъда,появяваща се от
вътрешността му, излизаща навън от неговия свят характер, като съзвучна част от него и  поради това – като
неизбежна. 

Досега  обаче,  картината  беше  едностранчива.  Поради  историята  на  отстъпничеството  на  Израел,
пророците се  фокусирали в гневът на Яхве  и последващата присъда.  Но причината,  поради която тази
заплаха за унищожението на народа е толкова трогателна е, че тя е била произнесена на фона на Божията
любов към народа на Израел, на неговия избор те да бъдат негови хора и на неговия завет с тях.  Тази
специална връзка с Израел, която била започната от Бога и е била поддържана от него, и която той обещал
да поднови, също  произлизала от неговия характер.  Той действал „заради собственото си име“ Той не
решил да обича Израел и не ги избрал, защото те били по-многобройни от другите народи, защото те били
най-малобройни. Не, той ги обикнал, защото ги обикнал. (Втор.7:7-8). Никакво обяснение не може да бъде
дадено за неговата любов към тях, освен, че той ги обича.

4. Има и четвърти начин, чрез който Библията подчертава самодостатъчността на Бога и това е чрез
използване на  езика на неговото Име.  Бог винаги действа „според името Си.“ Със сигурност, това не е
единственият критерий за действията му. Той се отнася към нас и „според делата ни.“ Но в никакъв случай
това не става „неизменно“, защото ако беше неизменно, всички ние щяхме да бъдем унищожени. Поради
това, „той не е постъпил с нас според греховете ни, нито  ни е въздал според беззаконието ни.“ (Пс. 103:10. За
Божието дълготърпение, за въздържането на неговия гняв и за забавянето на неговата присъда, вижте още Неем. 9:31; П.Йер. 3:22; Рим. 2:4–16; 3:25; 2Пет.. 3:9. За

сравнение, например, Йез. 7:8–9, 27). Защото той е „жалостив и милосърден Бог, дълготърпелив, изобилстващ с милост
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и вярност“ (Изх. 34:6).  Въпреки, че не винаги постъпва с нас „според делата ни“, той винаги постъпва
„заради името си“,  т.е.  по начин,  който е в  хармония с  неговата  разкрита природа.  (Пс.  23:3;  143:11).
Противоположното е обмислено описано в Йез.20:447 „И ще познаете, че Аз съм Господ, който постъпва
така с вас заради името си, а не според злите ви постъпки, нито според развратните ви дела, О, дом на
Израел, провъзгласява Суверенният Господ“ (Йез. 20:44 - мой превод).

Йер.14 изразява с подчертана усърдност признанието,  че Яхве е и винаги ще бъде верен на своето
име, т.е. на себе си. Описана е ситуацията на унищожителна суша: цистерните за вода са празни, земята е
напукана, земеделците са ужасени и животните са объркани (ст.1-6). Намирайки се в смъртна опасност,
Израел извикал към Бога: „Въпреки, че греховете ни свидетелстват против нас, О, Господи, направи нещо
заради  името Си“  (ст.7  –  мой  превод).  Иначе  казано,  „въпреки  че  ние  не  можем да  те  умоляваме  да
действащ въз основата на това, което сме ние, ние можем да те молим да действаш въз основата на това,
което си ти. “Израелтяните помнели, че те са били избраният от Бога народ и го молели да действа по
начин, който би бил в хармония с неговия милостив завет и с неговия непоколебим характер, защото, те
добавили,  „ние  носим твоето име“  (ст.8-9)  За  разлика  от  фалшивите  пророци,  които по същото време
проповядвали  невярното послание за мир без осъждане (ст.13-16), Йеремия пророкувал „меч, глад и мор“
(ст.12). Но той същевременно гледал отвъд осъждането към възстановяването и понеже бил убеден, че Яхве
ще действа, той Му казал за действа: „заради името Си“ (ст.21). 

Същата  тема  е  развита  по-нататък  в  Йез.36.  Там Яхве  обещал на  хората  си  възстановяване  след
осъждането, но бил смущаващо откровен относно мотивите за действията си. „Не заради вашето име, о
дом на Израел, аз ще направя тези неща, а заради Моето свято име“ (ст.22 – мой превод). Израелтяните
осквернили името на Яхве, направили го то да е презирано и даже оклеветявано от народите. Но Яхве щял
да се съжали въз основа на своето велико име и още веднъж ще демонстрира неговата святост и неговата
уникалност пред света. Защото тогава народите щели да  научат, че Той е бил Господ, Живият Бог (ст.21,
23). Когато Бог действа „заради името Си“, той не просто се защитава от погрешно представяне; той е
решен да бъде верен на името Си. Неговата загриженост е не толкова за неговата репутация, а най-вече за
неговата последователност.

В светлината на целият този библейски материал за божието постоянство, ние можем да разберем
защо е невъзможно за Бога да направи това,  което Христос ни е  заповядал ние да правим. Христос ни е
казал да се “отречем от себе си“, но Бог „не може да се отрече от Себе си“ (Марк 8:34; 2Тим. 2:13). Защо
е така? Каква е причината, поради която Бог няма да направи, всъщност не може да направи това, което ни
казва  ние  да  правим?  Причината  е,  че  Бог  е  Бог,  а  не  е  човек,  а  още  по-малко  –  грешен  човек.  Ние
притежаваме достойнството да отхвърлим или да се отречем от всяко нещо в нас,  което е фалшиво за
нашата  истинска  човечност.  Но  в  Бог  няма  нищо,  което  да  е  несъвместимо  с  неговата  истинска
божественост и поради това – няма нищо за отхвърляне. Тъй като Бог никога не е друг, освен неговата
истинска самоличност, той не може и няма да се откаже от себе си. Той не може да изпразни себе си от
своята собствена слава и да смири себе си за да служи.  Всъщност, точно това е направил той  в Христос
(Фил.2:7-8). Но той не може да се отрече и да изхвърли която и да е част от себе си, защото той е съвършен.
Той не може да противоречи сам на себе си. Това е неговата цялостност.

А  що  се  отнася  до  нас,  ние  постоянно  сме  наясно  за  нашите  човешки  непоследователности;
обикновено те предизвикват коментар. Ние казваме: „Това е толкова нехарактерно за него“ или „Ти днес не
си такъв, какъвто си“, или „Очаквах нещо по-добро от теб.“  Но можете ли да си представите да кажете
такива неща    на   или    за   Бога? Той винаги е себе си и никога не е непоследователен  . Ако някога се беше
държал „нехарактерно“, по начин, който е чужд на характера му, той щеше да престане да бъде Бог и светът
щеше да бъде хвърлен в морален безпорядък. Не, Бог е Бог; той никога не се отклонява ни най-малко, даже
на ширината на един косъм, от това да е изцяло себе си.

Святата любов на Бога
Какво общо има това с изкуплението? Причината, поради която Бог избира да прощава на грешниците

и да ги примирява със себе си е, че повече от всичко друго,  той трябва да е напълно съвместим със своя
собствен характер. Причината не е само, че той трябва да победи и обезоръжи дявола, за да спаси неговите
пленници.  Причината  не  е  даже  само,  че  той  трябва  да  удовлетвори  своя  закон,  своята  чест,  своята
справедливост или своя морален ред:  причината е, че той задължително трябва да удовлетвори себе си.
Другите  формулировки  основателно  настояват,  че  поне  една  негова  изява  на  себе  си  трябва  да  бъде
удовлетворена  –  неговия  закон  или  чест,  или  справедливост,  или  морален  ред.  Заслугата  на  тази
допълнителна  формулировка  е,  че  тя  настоява  за  удовлетворяването  на  самия  Бог  във  всяка  страна  от
неговото същество, включително и на неговата справедливост, и на неговата любов.

Но когато така направим разграничение между характерните черти на Бога и ги сравним една с друга
или даже припишем някакъв божествен „проблем“ или „дилема“ по отношение на този конфликт, ние не се
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ли оказваме изложени на опасността да отидем отвъд Библията? Прав ли е бил Р.  Т.  Форсайт,  когато е
написал, че „в Библията не се казва нищо за съперничеството между характерните черти на Бога“? (P. T. Forsyth,

The  Work  of  Christ,  p.118).  Аз    не мисля  ,  че  той е  бил прав  .  Несъмнено,  говоренето за  „съперничество“ или за
„конфликт“  в  Бога  е  много  антропоморфен  (човекоподобен)  език.  Но  Библията  не  се  страхува  от
използването на антропоморфни думи. Всички родители знаят каква е цената на любовта и какво означава
да бъдеш „разкъсван на  части“  от конфликта на чувствата,  особено когато  има нужда от  наказание  на
децата. Може би най-смелият от всички човешки модели на Бога в Библията,  е болката на бащинството,
която е приписана на него в Ос.11. Бог говори за Израел като за негово „дете“, негов „син“ (ст.1), който Бог
научил да ходи, вземал го в ръцете си (ст.3) и се навеждал да го храни (ст.4). Но въпреки това, неговия син
се оказал непокорен и не оценявал нежната любов на своя Баща. Израел бил решен бунтовно да се отдели от
него (ст.5-7) Следователно, Израел заслужавал да бъде наказан. Но можел ли неговия собствен баща да
застави себе си да го накаже?  Поради това Яхве говори сам на себе си:

„Как мога Аз да те предам, Ефреме? 
Как мога Аз да те изоставя, Израелю?
Как мога Аз да се отнасям към теб, както с Адма?
Как мога Аз да те направя като Севоим?
Сърцето ми се промени вътре в мен; 
цялото ми състрадание се събуди.
Няма да осъществя пламналият си гняв,
няма да се обърна и да унищожа Ефрем.
Защото аз съм Бог, а не човек -
Святият сред теб,
и няма да дойда разгневен“ (Ос.11:8-9 – мой превод).

Тук сигурно вътре в Бога има конфликт на емоции и има съперничество на чертите на характера.
Четирите въпроса започващи с думите „Как мога Аз...?“ са свидетелства за борба между това, което Яхве
„трябва“ да направи поради праведността си и онова, което той не може да направи, поради любовта си. И
каква е промяната на сърцето вътре в него, ако не е напрежение между неговото „състрадание“ и неговият
„пламнал гняв“?

В Библията има много други фрази, които по различни начини изразяват тази „двойнственост“ вътре в
Бога. Той е „състрадателен и милостив Бог...Но въпреки това не оставя ненаказан виновния; в него „любов и
вярност  се  срещат заедно;  праведността  и  мирът  се  целуват  помежду си“;  той представя  себе  си  като
„праведен Бог и Спасител“, като него няма никой друг; и в гнева си той помни милостта. Йоан описва
Словото,  станало  плът,  единородният  Син  на  Отца,  като  „пълен  с  милост  и  истина“;  а  Павел,
размишлявайки за отношението на Бога както към юдеите, така и към езичниците,  ни кани да обмислим
„милостта  и  строгостта  на  Бога.“  Относно  кръста  и  спасението  Павел  също  пише  за  Бог,  който
демонстрира „че Той е справедлив и оправдава човека, който вярва в Исус“ и не намира нищо неправилно в
противопоставянето на Божият гняв и Божията любов, а Йоан ни уверява, че ако изповядаме греховете си,
Бог ще бъде „верен и справедлив“ да ни прости. (Изх.34:6–7; Пс.85:10; Ис.45:21; Ав.3:2; Мих.7:18; Йоан 1:14; Рим.11:22; 3:26; Еф. 2:3–4;

1Йоан 1:9). Тук имаме 9 „двойки“, във всяка от които има по две взаимно допълващи се истини, може би за да
ни напомнят, че ние трябва да се се пазим от говоренето за една характерна черта на Божия характер, без да
споменем   за нейната противоположност  .

Емил  Брунер  в  „Посредникът“  не  се  поколебал  и  описал  „двойнствената“  Божия  природа  като
„централната  мистерия  на  Християнското  откровение“  (стр.519).  Защото  „Бог  не  е  просто  любов.
Природата  на  Бога  не  може  да  бъде  изчерпателно  описана  с  една  единствена  дума“  (стр.  281-282).
Наистина, съвременната опозиция на употребата на юридически термини, когато говорим за кръста основно
„се дължи на факта, че  идеята за Божията Святост е била погълната от идеята за Божията любов;
това означава, че Библейската представа за Бога, в която решаващ елемент е тази двойнствена природа
на светостта и любовта,  е била заменена от съвременната, едностранчива представа за Бога, че тя
зависи от едно единствено нещо“ (стр.467). На друго място в същата книга: „дуализмът на светостта и
любовта, ...на милостта и гнева не може   да бъде разделен на съставните му части  , без същевременно да
унищожим сериозността на Библейското знание за Бога, реалността и мистерията на откровението и
изкуплението...Оттук изниква „дуализма“ на цялата християнска теология, който просто насочва към
изразявания  в  хармония  с  мисълта за  неразрушимата природа на  този  дуализъм“  (стр.519,  бележка  в
дъното на страницата). 

Следователно, кръстът на Христос „е събитието, в което Бог прави познаваема своята святост и
своята  любов  едновременно,  в  едно  събитие,  по  един  абсолютен  начин“  (стр.450).  „Кръстът  е
единственото място, където любящият, прощаващ и милостив Бог е разкриван по такъв начин, че ние
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разбираме,  че   неговата  святост  и  неговата  любов  са  еднакво  безкрайни“  (стр.470).  Всъщност,
„обективната страна на изкуплението...може да бъде обобщена така:  то се състои от съчетаване на
непреклонна праведност с нейните наказания и надвишаващата всичко любов“ (стр.520).

Същевременно,  ние  никога  не  трябва  да  си  представяме,  че  тази  двойнственост  вътре  в  Бога  е
непримирима.  Защото Бог не е скаран сам със себе си,  колкото и много на нас да ни изглежда,  че той е
скаран със себе си. Той е „Богът на мира“, на вътрешно спокойствие, а не на смут и вълнение. Наистина, на
нас ни е трудно да държим едновременно в умовете си представите за Бога като Съдия, който трябва да
наказва злотворците и като Любящ Бог, който  трябва да намери начин да им прости. Но въпреки това, той е
и двете, едновременно. 

Според  думите  на  Г.  К.  Беркууер  (1903–1996),  виден  холандки  реформаторски  теолог  Д.Пр.),  „в
кръста на Христос бяха разкрити едновременно Божията справедливост и Божията любов“ (G. C. Berkouwer,

Work of Christ, p.277), а Калвин, повтаряйки като ехо Августин, бил даже още по-смел. Той писал за Бог, който „по
един прекрасен и божествен начин  ни е обичал даже повече,  когато ни е мраз  ел  “. (Institutes,  II.xvi.4.  Cf.  II.xvii.2).
Наистина,  любовта и омразата са нещо повече от едновременно съществуващи, те са идентични или поне
са алтернативни изрази на една и съща реалност. В едно смело изречение Брунер написал: Защото „ гневът
на Бога е любовта на Бога във формата, в която човекът, който се е отдалечил от Бога и се е обърнал
срещу Бога, изживява това“  (Emil  Brunner,  Man in  Revolt,  p.187).  (Коментар:  Така се опровергава погрешната представа, че
антиподът на любовта е омразата. Истината е, че безразличието   е антиподът на любовта  . Спомнете си какво казва  Господ в
Откр.3 на църквата в Лаодикия. Д.Пр.)

Един  теолог,  който  се  е  борил  с  това  напрежение,  е  Р.  Т.  Форсайт,  който  изработил  –  или  поне
популяризирал – изразът „святата любов на Бога.“ Той написал: „Християнството проявило интерес към
Божията святост преди всички други  черти на Бога,  която се  изявява към човека като любов...Тази
стартова точка на върховната святост на Божията любов, а не нейното съжаление, състрадание  или
привързаност е вододелът между евангелието и...теологичния либерализъм...Моята отправна точка  е, че
първата грижа на Христос и неговото първо откровение не е била просто прощаващата обич на Бога, а
светостта на такава любов.“

И отново, на друго място в същата книга: „Ако говорим по-малко за Божията любов и говорим повече
за неговата святост, и повече - за неговия съд, ние ще казваме много повече, когато говорим за неговата
любов“ (P. T. Forsyth, Cruciality of the Cross, pp.5–6 and 73).

И  още  веднъж,  на  друго  място:  „Ако  нямаше  свят  Бог,  нямаше  да  има  никакъв  проблем  с
изкуплението. Светостта на Божията любов е тази, която се нуждае от изкупителният кръст ...“  (P. T.
Forsyth, Work of Christ, p.80. He also uses the expression ‘holy love’ in The Justification of God, especially pp.124–131 and 190–195. William Temple picked it up in Christus

Veritas, especially pp.257–260).     
Това виждане за Божията свята любов ще ни освободи от карикатурните представи за Бога. Ние не

трябва да  го описваме нито като снизходителен Бог, който прави компромис със своята святост, за да ни
спаси или да ни глези, нито като суров и отмъстителен Бог, който потиска любовта си, за да ни смаже и
унищожи. Тогава как Бог изразява светостта си, без да ни унищожи и обичта си, без да прощава греховете
ни? Как Бог удовлетворява своята свята любов?  Как може той да ни спасява и едновременно с това - да
удовлетворява себе си?  На това място ние ще отговорим само, че за да удовлетвори себе си, той пожертвал
– всъщност заместил на кръста  – нас със себе си - за нас. Какво означава това – тази е темата, която ще
изследваме за да разберем -  в следващата глава.

Отдолу, под кръста на Исус
с удоволствие заставам аз -
сянката на огромна скала
посред изтощена земя...
О, безопасен и щастлив подслон!
О, изпитано и сладко убежище!
О, уговорено място, където Божията любов
и Божията справедливост се срещат!

Глава 6                                                                                         
                                                                                      

Заместващата роля на Бога

   Установихме проблема на прошката в „тежестта на греха и величието на Бога,“ т.е., в реалностите
на това,  кои сме ние и    кой е Той  . Как може святата любов на Бога да се помири с безбожната липса на
любов на човека? Какво ще се случи, ако двете се сблъскат помежду си? Проблемът не е извън Бога; той е
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вътре в неговото собствено същество. Тъй като Бог никога не противоречи на себе си,  той задължително
трябва  да  бъде  себе  си  и  да  „удовлетворява“  себе  си,  действайки  в  абсолютна  последователност  с
безгрешността на своя характер. Джеймс Денни (1856-1917, шотландски теолог и проповедник, известен със защитата

му на учението за „наказателното заместване.“ Д.Пр.) написал: „Разпознаването на тази Божествена нужда или
неуспехът тя да бъде разпозната, в края на краищата, разделя тълкувателите на Християнството на
евангелисти и не-евангелисти, на тези, които са верни на Новия Завет и на онези, които не могат да го
възприемат.“ (James Denney, Atonement, p.82).   

Освен това, както видяхме, тази вътрешна нужда не означава, че Бог трябва да бъде верен само на
част от себе си (независимо дали тази част е неговият закон, неговата чест или неговата справедливост),
нито пък, че той трябва да изразява само една от характерните си черти (независимо дали е любов или е
святост)  за сметка на неизявяването на другата, а  по-точно означава,  че той задължително трябва да бъде
изцяло и постоянно себе си   в пълнотата на неговото морално същество  . 

Т. Д. Крофорд  (1812–1875 – шотландски пастор и теолог.  Д.Пр.) подчертава следното виждане: „Изцяло е
грешка...да предполагаме, че Бог действа веднъж, съобразявайки се с една от характерните си черти, а
друг път – с някоя друга черта. Той действа в съгласие с всичките черти на характера си и през цялото
време...А  що  се  отнася  за  Божията  справедливост  и  по-конкретно  за  Божията  милост,  краят  на
неговата (на Христос) работа не е била да ги привежда в хармония, все едно че те са били променливи една
към друга (преди кръста), а общо да ги изяви и да ги прослави в изкуплението на грешниците. Случилото се
на кръста е комбинирано действие, а не противодействие, на частта от характерните черти, които са
били  показани на кръста.“ (Thomas J. Crawford, Doctrine of Holy Scripture, pp.453–454).

Тогава  как  Бог  е  можал  да  изрази  едновременно  своята  светост  в  осъждането и  своята  любов  в
опрощението? Единствено чрез предоставянето на Божий заместник, който да заеме мястото на грешника,
така че заместникът да получи присъдата, а грешника да получи опрощението.  Разбира се, ние грешниците,
ще  трябва  да  изстрадаме  някои  лични,  психологически  и  социални  последици  от  нашите  грехове,  но
наказуемата последица, заслуженото наказание изразяващо се с отчуждение от Бога, е било понесено от
Другият, който е заел нашето място, с цел ние да не понесем това наказание. 

Не  съм  срещал  по-грижливо  направено  изложение  за  заместващата  природа  на  изкуплението,  от
изложението,  направено  от   Чарлз  Ъ.  Б.  Кранфийлд  (1915-2015  –  английски  методистки  пастор  и  професор  по

теология. Д.Пр) в неговия коментар на „Римляни.“ Въпреки, че то обобщава заключението, срещу което в края
на тази глава  аз ще се противопоставя, може да е полезно да го цитирам сега, в началото,  за да знаем
посоката, в която сме тръгнали да вървим. Цитатът е част от коментара на д-р Кранфийлд на Рим. 3:25. Той
пише: „Бог,  понеже в своята милосърдие пожелал да прости на грешните хора и,  бидейки изпълнен с
милост, пожелал да им прости праведно, т.е. без по никакъв начин да опрости техния грях, възнамерил да
насочи против самия себе си,  в личността на своя Син, пълната тежест на праведния гняв, който те
заслужавали“ (стр.217).

Важните въпроси,  които сега трябва да ни занимават са  следните:  „Кой е този „Заместник“?  Как
трябва да разбираме и да доказваме правотата на представата за неговото заместване вместо нас? Най-
добрият начин за подхождане към тези въпроси, е да разгледаме жертвоприношенията в Стария Завет, тъй
като те са били планираната от Бога, като подготовка за жертвоприношението на Христос.

Жертвоприношения в Стария Завет
„Тълкуването на  смъртта  на  Христос  като  жертвоприношение  е  запечатано  във  всеки  важен

образец от  учението на Новия Завет“  (From the article ‘Sacrifice’ by W. P. Paterson, p.343). Речникът за
жертвоприношението  и  идиомите  са  широко  разпространени.  Понякога  използваните  думи  са
недвусмислени, както когато Павел казва: „Христос даде Себе Си за нас като  благоуханно приношение
(prosphora)  и жертва (thysia)  на Бога“ (Еф.5:2 – мой превод). В други случаи внушението е не толкова
директно,  просто  се  казва,  че  Христос  „даде  Себе  Си“  (напр.  Гал.  1:4)  или  „принесе  Себе  Си“  (напр.
Евр.9:14) за нас, но фонът на мисълта е все още в системата на жертвоприношенията на Стария Завет. По-
специално, твърдението,  че Христос е умрял „за греха“ или „за греховете“ (напр.  Рим.8:3 и 1Пет.3:18)
съзнателно взаимства превод на гръцката дума  peri hamartias – „жертвоприношение за грях.“ Наистина, по-
късно тази дума в Евреи описва жертвоприношението на Исус Христос като съвършено изпълнение на
„сенките“ на Стария Завет. Защото той пожертвал себе си (а не животни) веднъж завинаги (а не повтарящо
се) и така осигурил за нас не само обредно очистване и възстановяване в полза на заветното общество, а и
очистване на нашата съвест, и възстановяване на общението ни с живия Бог. 

Но  какво  всъщност  са  означавали  жертвоприношенията  на  Стария  Завет?  И  дали  те  са  имали
заместващ смисъл? За да отговорим на тези въпроси, ние трябва да не правим грешката в началото, да се
обърнем  към  антропологическите  изучавания.  (Според  тълковния  речник,  „антропологията е  наука  за
човека  и  за  човечеството.“  Д.Пр.).  Със  сигурност,  свещениците,  олтарите   и  жертвоприношенията
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изглежда, че са били универсален феномен в древния свят, но ние нямаме никакво право да считаме,  a
priori, т.е. „като даденост, която е доказано вярна“, че жертвоприношенията на юдеите и на езичниците са
имали еднакъв смисъл. Те може да са имали общ произход в Божието откровение пред нашите най-ранни
предшественици.  Но би било по-съвместимо с признанието на специалния статут на структурата в Стария
Завет  да  кажем,  че  жертвоприношенията  на  израелтяните  (въпреки  техните  отстъпления)  запазили
същността на първоначалното намерение на Бога,  а жертвоприношенията на езичниците представлявали
извратено изопачаване на Божият първоначален смисъл на жертвоприношенията.

В  Стария  Завет  жертвоприношенията  били  предлагани  в  голямо  разнообразие  от  обстоятелства.
Например, те били свързвани с покаяние и празнуване, с национални нужди, с подновяването на завета, със
семейни  тържества  и  с  лично  освещаване.  Това  многообразие  ни  предупреждава  да  не  придаваме на
жертвоприношенията едно единствено или просто значение. Въпреки това, наистина изглежда, че има две
основни и допълващи се вида жертвоприношения в Стария Завет на Бога, всяко от които е бил свързан с
определени жертвоприношения. 

Първият вид изразява чувството,  което хората имат,  че принадлежат и са  собственост на Бога по
право,  а  вторият  вид изразява  тяхното  чувство  на  отчуждение  от  Бога,  поради  техния  грях  и  вина.
Характерна черта на първия вид е било жертвоприношение за „мир“ или жертвоприношение за „общуване с
Бога“, които често са били свързани с благодарение (Лев.7:12), всеизгаряния (в които всичко било изгаряно)
и ритуалът на трите ежегодни жътвени празненства (Изх.23:14-17). Характерна черта на втория вид са били
жертвоприношения за грях и за вина, в който нуждата от изкупление е била ясно призната. Би било грешка
да разграничаваме, че тези два вида жертвоприношения представляват доближаването  на човека до Бога
(предлагайки дарове, а още по-малко – подкупи, за да се осигури неговото благоволение) и доближаването
на  Бог  до  човека (предлагайки  прошка  и  помирение).  Защото  двата  вида  жертвоприношения  са  били
съществени признания за Божията милост и за зависимостта на хората от тази милост. По-добре ще е да ги
разграничаваме, както Б. Б. Уорфилд е направил, като виждаме в първия вид жертвоприношения „човек,
заченат просто като същество“, а във втория вид жертвоприношения – „нуждите на човека като грешник.“
Или да усложним същото разграничение: в първия вид - човека е „същество, искащо защита,“ а във втория
вид – „грешник, жадуващ за прошка“ (From the essay ‘Christ our Sacrifice’ by B. B. Warfield, published in Biblical Doctrines, pp.401–435; especially

p.411).
Освен това, Бог е разкриван в жертвоприношенията, от една страна - като Създател, от който хората

зависят за физически си живот, а от друга страна – едновременно с това, като Съдия, който изисква, и като
Спасител,  който предоставя изкупление за  греха.  За  тези два  вида жертвоприношения по-късно е  било
разпознато, че второто е основата за първото, в това, че помиряването със Съдията е нужно, даже преди да
се поклоним на нашия Създател. Поради това е забележително, че при извършеното от Езекия очистване на
Храма, „приносът за грях за царството, за светилището и за Юдея“ е било извършено преди приносът на
„всеизгарянето“ (2Лет.29:20-24). Освен това, вероятно ние да видим това и в двата вида жертвоприношения
на Кайн и на Авел, въпреки че те били наречени с думата  minha, „принос на дарове“. Казано ни е, че
причината  за  отхвърлянето  на  приноса  на  Кайн  е,  че  той  не  отговорил    с  вяра  като   Авел  на  Божието  
откровение (Евр. 11:4). За разлика от откритата воля на Бога, Кайн или е извършил поклонението преди
изкупителното жертвоприношение или е изопачил своето представяне на плодовете на земята, като вместо
да ги представи с разбирането, че тези плодове са дарове от Бога,  ги е представил като свои собствени
дарове. 

Идеята за заместването е, че една личност заема мястото на друга личност, специално за да понесе
болката и по този начин да я (другата личност) спаси от нея. Всеобщо прието е такъв акт да се счита, че е
благороден. Добре е да се спестява болката на хората; двойно по-добре е да правим това, като самите ние я
понасяме. Ние се възхищаваме от човеколюбието на Моисей – той е бил готов името му да бъде изтрито от
книгата (на живота) на Яхве, ако чрез това ще може да бъде простен грехът на Израел (Из.32:32). По същият
начин ние уважаваме желанието, изразено от Павел (Рим. 9:1-4 и обещанието му да плати дълговете на
Филимон (Фил.18-19). По същият начин през 20-я век ние не можем да пропуснем да бъдем възхитени от
героизма  на  полският  фрацисканец, свещеник  Максимилиан  Колбе  в  концлагера  Аушвиц.  Когато  на
14.08.1941 една група концлагеристи били отделени, за да бъдат екзекутирани, един от тях извикал, че е
женен и има деца. Тогава „Отец Колбе направи крачка напред от строя и помоли тай да заеме мястото на
този мъж. Предложението му било прието от нацистите и той бил поставен в една подземна килия,
където бил оставен да умре от глад.“ (Впоследствие той е канонизиран като светец на католическата църква. Д.Пр.)
(The story is told by Trevor Beeson in Discretion and Valour, p.139).

Така че, не е изненадващо, че този всеобщо разбиран принцип на заместването е трябвало да бъде
използван и от самия Бог  за  жертвоприношенията.  Авраам  взел овен,  който Бог му предоставил и го
„принесе (като)  всеизгаряне вместо сина си“ (Бит.22:13). Моисей постановил, че в случай на неразкрито
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убийство, старейшините на града трябва първо да обявят собствената си невинност и след това да направят
жертвоприношение на юница, на мястото на незнайният убиец (Втор.21:1-9).

Очевидно Михей е разбирал принципа на заместването, защото произнася монолог за това, как ще ще
трябва да отиде при Яхве и се чудел дали ще трябва да донесе всеизгаряния, животни, реки от масло или
даже „моят първороден за престъплението си, плодът на утробата си – за греха на душата си“. Фактът,
че той дал на себе си морален, а не ритуален отговор и  особено - че той отхвърлил ужасната мисъл да
пожертване собственото си дете вместо себе си, не означава, че той е отхвърлил принципът за заместването,
който е бил съставна част от системата за жертвоприношенията на Стария Завет (Мих.6:6-8).

Тази сложна система се грижела за ежедневните, седмичните, месечните, ежегодните и специалните
жертвоприношения.  Тя включвала и 5 главни видове  жертвоприношения,  които са подробно описани в
началните глави на Левит: всеизгаряне, хлебна жертва, мирна жертва, принос за вина и принос за грях. Тъй
като хлебната жертва се състои от пшеничено брашно и зехтин, а не от плът и кръв, то е било нетипично и
следователно, то е било правено чрез свързването му с някое от другите жертвоприношения. Другите 4 били
кървави  жертвоприношения  и  независимо от  това,  че  е  имало  някои  различия  между  тях  (свързани  с
конкретния случай, в съответствие с който е била описана точната употреба), всички те използвали основен
ритуал, в който участвали жертвоприносител и свещеник. Жертвоприношенията били много красноречиви.
Поклонникът довеждал жертвеното животно, поставял ръката си или ръцете си върху него и го убивал. След
това свещеникът извършвал ритуал с кръвта,  изгарял някои части от тялото на животното на олтара,  а
останалата част от животното се изгаряла извън стана. 

Това е бил много знаменателен символизъм, а не лишена от смисъл магия. Чрез поставянето на ръцете
си  върху  животното,  жертвоприносителят  оприличавал  себе  с  животното  и  „тържествено“  посочвал
„жертвеното животно като жертвано вместо него“ (F. D. Kidner, Sacrifice in the Old Testament, p.14. See also the article ‘Sacrifice and

Offering’ by R. J. Thompson and R. T. Beckwith, and the additional note on ‘Old Testament sacrifice’ by G. J. Wenham in his Commentary on Numbers, pp.202–205). Някои
изследователи отиват още по-нататък и гледат на поставянето на ръцете като на „символично преместване
на греховете,  от жертвоприносителят върху животното“  (Leon Morris,  Atonement,  p.47), което нагледно е така в
случаят с  „козела  за  отпускане“,  който  ще  разгледаме  по-късно.  Във  всеки  случай,  след  като  заемало
мястото на жертвоприносителят, животното бивало убивано чрез признанието, че наказанието на греха е
било смърт,  неговата кръв (символизираща, че смъртта е била извършена) била разпръсквана, а животът на
жертвоприносителят бил спасяван. 

Най-ясното  твърдение,  че  ритуалът  на  кървавото  жертвоприношение  в  Стария  Завет  е  имал
заместващо  значение,  поради  което  проливането  и  разпръскването  на  кръвта  е  било  задължително  за
изкуплението,  се съдържа в твърдението, в което Бог обяснява защо яденето на кръв е било забранено:
„Защото животът на създанието е в кръвта и Аз ви я дадох, за да правите умилостивение за себе си на
олтара;  кръвта е тази, която прави изкупление за живота на човека“ (Лев.17:11 – мой превод).

В този текст са направени 3 важни твърдения за кръвта. 
1. Кръвта е символът на живота. Разбирането, че „кръвта е живот“ изглежда, че е много древно. То

води началото си поне от Ной, на когото Бог забранил да яде месо „с живота му, т.е. с кръвта му“ (Бит.
9:4), което по-късно е било повторено в забраната: „кръвта е животът“ (Втор.12:23). Подчертава се, обаче,
че не кръвта, течаща във вените ни, е символът на живота, който трябва да бъде живян, а че пролятата кръв
е символ на края на живота, обикновено прекъсван чрез насилствен  и   средств  а  .

2.  Кръвта  прави  изкуплението и  основанието  за  нейното  изкупително  значение  е  дадено  в
повторението на думата „живот.“ Това е така, защото само „животът на създанието е в кръвта“ и че
„кръвта е тази, която прави изкупление за живота на човека“. Един живот е глобен и заложен, а вместо
него е пожертван друг живот.   Изкуплението „на олтара“ се извършва чрез проливането на заместваща
„кръв на живота.“  Т. Д. Крофорд обяснява добре това: „Следователно текстът, според неговото ясно и
очевидно изразяване, преподава заместващата природа на ритуалът на жертвоприношението. Животът
е  бил  пожертван,  заради  живот,  животът  на  жертвеното  животно,  заради  живота  на
жертвоприносителят“,  всъщност  „животът  на  невинната  жертва,  заради  живота  на  грешния
жертвоприносител“ (T. J. Crawford, Doctrine of Holy Scripture, pp.237, 241).

3.  Кръвта е  била дадена от Бога заради тази изкупваща цел.   Той казал:  „Аз ви я дадох,  за да
правите  умилостивение  за  себе  си  на  олтара.“  Поради  това  ние  трябва  да  мислим  за  системата  на
жертвоприношенията  като дадена ни от Бога,  а не като на направена от човека, както и да гледаме на
индивидуалните жертвоприношения  не като на човешки способ за помиряване с Бога, а като средство за
изкупление, предоставено ни от самият Бог.

Този фон на Стария Завет ни помага да разберем два важни текста в Писмото до Евреите. Първият е,
че „без проливане на кръв няма никакво опрощение“ (Евр.9:22 – мой превод), а вторият е, че „не е възможно
кръв от телета и козли да премахне грехове“ (Евр.  10:4).  Никакв  о  опрощение,  без  проливане на кръв  
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означава,  че е невъзможно никакво изкупление,    без заместване  . Трябва да има кръв за кръв или живот за
живот. Но  кървавите жертвоприношения в Стария Завет  са били само сенки;  същността е бил Христос.
Защото,  за  да  бъде  резултатно  заместването,  то  трябва  да  е  с  подходяща равностойност.
Жертвоприношенията на животни не могат да изкупят хората, защото „колко по-ценен е човек от овца“,
както е казал самият Исус (Мат.12:12). Единствено „скъпоценната кръв на Христос“ е била достатъчно
ценна (1Пет. 1:19).

Пасхата и „понасянето на греха“
Сега от принципът на заместването, такъв, какъвто е виждан най-общо в казаното в Стария Завет за

кървавите жертвоприношения, ние се обръщаме към два конкретни примери за тях:  към Пасхата и към
представата за „понасянето на греха.“

Поради 2 причини е правилно да започнем с Пасхата. 
1.  Първата  причина  е,  че  първото  празнуване  на  Пасхата  обозначава  началото  на  създаването

националния живот на Израел. Бог им казал: „Този ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец
на годината“ (Изх.12:2). Пасхата трябвало да постави началото на техния ежегоден календар, защото по
време на Пасхата, Бог ги освободил от тяхното дълго и угнетяващо египетско робство и защото изходът
довел до обновяването на Божия завет с тях на планината Синей. Но Пасхата се е случила преди изхода и
завета.  Този  ден  израелтяните  трябвало  да  „празнуват  за  бъдещите  поколения“;  те  трябвало   да  „го
празнуват като празник на Господа – като вечна заповед“ (Изх.12:14,17 – мой превод).

2.  Втората причина да започнем оттук е,  че  Новия Завет ясно определя смъртта на Христос  като
изпълнение на Пасхата и появата на неговото ново и откупено общество като новият изход. Не само Йоан
Кръстител е приветствал Исус като „Агнето на Бога, което поема греха на света“ (Йоан 1:29, 36)  (Scholarly
debate continues as to whether John the Baptist’s ‘Lamb of God’ was a reference to the Passover lamb, the tamid (the lamb of the daily sacrifice), the binding of Isaac (Gen. 22), the
horned lamb of Jewish apocalyptic, or the suffering servant of Isaiah 53. For a competent summary of the arguments, in the light of the Fourth Evangelist’s use of the Old Testament,

see George L. Carey’s lecture ‘Lamb of God’, pp.97–122), не само, че според хронологичното описание за края, Исус е бил овесен
на кръста точно по времето, когато Пасхалните агнета са били заколвани (John 13:1; 18:28; 19:14, 31), даже не, че в
книгата Откровение, пред него са се покланяли като закланото Агне, което чрез своята кръв е изкупило
хората за Бога (Откр. 5:6, 9, 12; 12:11. В книгата Откровение Исус 28 пъти е бил  удостоверен като „Агнето“). Причината специално е, че
Павел категорично обявява: „Христос, нашето Пасхално агне, беше пожертван. Затова, нека да спазваме
Празника...(1Кор.5:7-8 – мой превод).

Какво се е  случило на първата Пасха? И какво ни казва то на нас за Христос, за нашето Пасхално
агне? Историята на Пасхата (Изх. 11-13) е само-разкритие на Богът на Израел в 3 роли.

1.  Яхве разкрил себе си като Съдията. Това е станало на фона на заплахата за последната напаст в
Египет. Моисей трябвало да предупреди Фараона по най-сериозен начин, че в полунощ самият Яхве ще
премине през Египет и ще убие всяко първородно. Няма  да има никакво разграничение между хората и
животните или между различните социални класи. Всяко първородно от мъжки пол ще умре. Ще има само
един начин за спасяване, който бил определен и обезпечен от самия Бог.

2.  Яхве  разкрил  себе  си  като    Спасителят  .  На  10-тия ден  от  месеца  всяко  израелско  семейство
трябвало да избере едно агне (едногодишно, мъжко, без недостатък) и на 14-тия ден вечерта да го заколи.
После трябвало да вземат част от кръвта на агнето, да натопят в нея една китка от исоп (Коментар: Тревисто

многогодишно растение, наричано още мащерка или мента. Д.Пр.) и с нея да напръскат кръвта върху горния праг и
рамката на входната врата на техния дом. През цялата нощ не трябвало да излизат извън дома си. Защото
Яхве, който вече обявил намерението си да премине (‘pass through’),  съдейки през Египет, сега добавил
обещанието си да  ‘pass over’ („да отмине“) всеки дом, чиято входна врата е маркирана, за да го закриля от
предвещаното унищожение.

3.  Яхве  разкрил  себе  си като Израелският    Бог на завета  .  Той ги спасил,  за  да  ги направи свой
собствени хора. Поради това, след като ги спасил от своя собствен съд, те трябвало да възпоменават и да
празнуват неговата доброта. През нощта на самата Пасха те трябвало да празнуват, ядейки печено агне,
подправено с горчиви треви и с безквасен хляб. Трябвало да правят това, облечени с връхна дреха като
мантия, чийто долни краища да бъдат подпъхнати под коланите им, краката им да са обути в сандали и в
едната си ръка да държат тояга,  готови всеки момент за тяхното спасение. Някои отличителни черти на
яденето им напомняли за тяхното минало угнетяване (напр. горчивите треви), а други – за тяхното бъдещо
освобождение  (напр.  дрехите  им).  Всеки ежегоден  празник  трябвало  да  трае  7  дни  и  те  трябвало  да
обясняват на децата си какъв е смисълът на цялата церемония: „Това е Пасхално жертвоприношение за
минаването  на  Господа,  Който  отмина  къщите  на  израелтяните  в  Египет,  когато  поразяваше
египтяните, а избави нашите къщи“ (Изх.12:27 ). Освен, че в този празник трябвало да участва цялото
семейство,  е  имало  и  специален ритуал за  първородните  мъже.  Те  са  били тези  ,  които са  били    лично  
спасени от смъртта  ,  чрез смъртта на Пасхалните агнета  .  Изкупени така,  те принадлежали по специален
начин на Яхве, който ги купил чрез кръвта и те следователно са били   по  светени да му служат  .
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Посланието трябва да е било абсолютно ясно за  израелтяните;  то е еднакво ясно и за  нас,  които
виждаме изпълнението на Пасхата в жертвоприношението на Христос. 

1. Съдията и Спасителят са една и съща личност. Това е бил Богът, който „е минал“ през Египет за
да осъди първородните, но е „отминал“ домовете на израелтяните, за да ги запази.  Никога не трябва да
обрисуваме Отец като Съдия, а Синът като Спасител. Това е един и същи Бог, който чрез Христос ни спаси
от себе си.

2. Спасението е станало (и става) чрез заместване. Единствените спасени първородни мъже са били
мъжете, в чиито семейства, вместо тях е умряло агне.

3.  Кръвта на агнето трябвало да бъде напръскана, след като е била пролята. Трябвало е да има
лично и индивидуално присвояване на предоставено от Бога спасение.  Бог трябвало „да види кръвта“,
преди да спаси семейството.

4.  Всяко спасено семейство от Бога по този начин било купувано  за Бога. Сега целият им живот
принадлежал на Бога. Също и нашия живот. А посвещаването води до празнуване. Животът на спасените е
празник,  ритуално изразяван в Господната Трапеза, християнският празник на благодарността,  както ще
разгледаме това изцяло в гл.10.

Втората важна илюстрация за принципът на заместването е представата за „понасянето на греха“.
В Новия Завет четем за Христос, че той: „сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото“(1Пет. 2:24)
и по същия начин, че той „беше пожертван веднъж, за да понесе греховете на мнозина“ (Евр.9:24). 

Но какво означава да  „понесе греха“? 
Трябва ли това да бъде разбирано в смисъла на понасянето на наказанието на греха или може да бъде

разбирано по някакви други начини? 
И дали „заместването“ задължително включва в себе си „понасянето на греха“? 
И ако е така, какъв вид заместване се има предвид? 
Може  ли  то  да  се  отнася  за  невинният,  предоставен  от  Бога  заместник,  който  заема  мястото  на

виновния човек и понася наказанието вместо него? 
Или има и алтернативни видове спасение?
През последните около 100 години са били направени многобройни изобретателни опити да се запази

речникът  на  употребените  думи  за  „заместването“,  като  същевременно  се  изхвърли ‘penal  substitution’,
„наказанието по заместване“ (думата ‘penal’ произлиза от  poena, „наказание“)  Началото на тези опити
може да бъде проследен назад във времето чак до протестът на  Абелард против  Анселм през 12-я век и
даже още повече - в презрителното отхвърляне от Фауст Фоцин (1539-1604) на учението на реформаторите
през 16-тия век. В книгата си De Jesu Chri Servatore (1578) той отхвърля не само божествената природа на
Исус, но и всяка идея за „удовлетворяване“ в неговата смърт. Той отхвърлял с патос идеята, че вината може
да  бъде прехвърляна от една личност на друга личност, понеже тя била несъвместима, както със здравия
разум, така и със справедливостта. Според него, това е било не само невъзможно, но и ненужно.  (Calvin had
written: ‘This is our acquittal: the guilt that held us liable for  punishment has been transferred to the head of the Son of God (Isa. 53:12). We must, above all, remember this

substitution,  lest  we tremble  and  remain  anxious  throughout  life’,  that  is,  in  fear  of  God’s  judgment  (Institutes,  II.xvi.5). Защото (според него) Бог бил
напълно способен да прощава на грешниците, без заместващата смърт на Христос на кръста. Бог отвежда
грешниците до покаяние и така ги прави годни за опрощение.       

Книгата  The Nature of the Atonement  (1856) на Д. М. Кембъл (1800-1872), се придържа към общата
традиция. Според нея, Христос дошъл, за да изпълни волята на Бога и по-конкретно – да понесе греховете
на хората. Обаче не в традиционният смисъл, а в други два. Първо, в отношенията си с хората от името на
Бога, страданията на Христос не са били „наказателни страдания,  изтърпяни при удовлетворяването на
изискването на Божията справедливост“, а са били „страданията на Божията любов, която страдала
от нашите грехове  според своята собствена природа“  (стр.115–116).  Второ, в отношенията си с Бога от
името на хората, „удовлетворението“ дължимо на Божията справедливост приело формата на „съвършено
изповядане на нашите грехове“. По този начин Христос потвърдил Божият справедлив гняв против греха „и
чрез съвършен отговор той ги погълнал“ (стр.117–118). Той бил толкова много единен с Бога, че бил „пълен
с чувството на праведното осъждане на Отца на нашия грях“ и бил изпълнен толкова много единен с нас,
че „отговорил със съвършено Амин на това осъждане“ (стр.127).  По този начин  „понасянето на греха“
постепенно изчезнало и се превърнало в „  съчувствие и състрадание  “  ,  а „заместването“ се превърнало в
извършено вместо друг разкаяние, вместо в „понесено   вместо друг     наказание  .“

Десет години по-късно била публикувана книгата „Заместваща жертва“ на Хорас Бушел  (1802-1876 -
американски пастор и теолог.) (Horace Bushnell somewhat modified his views in his later publication, Forgiveness and Law. While still repudiating the traditional
doctrine, he nevertheless affirmed that there was in the cross an objective propitiation of God, and that he was ‘incarnated into the curse’, in order to rescue us from it. He added,

however,  that  Christ  consciously  suffered  the  curse  or  shame  of  our  sin  throughout  his  life).  Подобно на  Д.  М.  Кембъл,  той    отхвърлял  
„наказанието по заместване“. Но все пак смъртта Исус е била „извършена вместо друг“ или „заместваща“
в смисълът, че той е  понесъл нашата болка,  но не и нашето наказание. Защото „самата любов е основен
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принцип, извършван заради друг“ (стр.11). Следователно, Божията любов влязла чрез превъплъщението и
публичното служение на Исус (не само неговата смърт) в нашите скърби и страдания, и тя ги е „понесла“ в
смисъла, че се е оприличила с тях се чувствала натоварена чрез тях. „Има кръст в Бога, преди да е било
видяно дървото на Голгота“ (стр.35). Това любовно жертвоприношение на Бога в Христос – изразено в
неговото раждане, живот и смърт – е „силата на Бога да спасява“, поради нейното насърчително влияние
върху нас. Сега Христос е способен „да ни извади от нашите грехове...и по този начин – и от тяхното
наказание“  (стр.7).  Това  е  начинът,  по  който  Божието  Агне  понася  нашите  грехове.  „Изкуплението...е
промяна,  изработена  вътре  в  нас,  промяна,  чрез  която  ние  сме  помирявани  с  Бога“  (стр.450).  Но
„субективното  изкупление“  (т.е.  промяната  вътре  в  нас)  идва  първо  и    само  тогава   „Бог  е  обективно
умилостивен“ (стр.448).

Р. К. Моберли разработил подобни идеи в книгата си Atonement and Personality (1901). Той отхвърлил
всички юридически категории,  използвани във  връзка с  кръста  и по-конкретно,  каквато и да е  идея  за
възмездно правосъдие. Той поучавал, че разкаянието (изработвано в нас от Духът на Разпънатият) ни прави
първо „опростени“, а после – и свети. За Христос може да се казва, че е заел нашето място само в смисълът,
че той е извършил вместо нас заместващото   разкаяние  , но не е понесъл   заместващото   наказание  .

Опитът направен от тези теолози да се запази езикът на заместването и понасянето на греха,  като в
същевременно се промени значението на използваните думи, трябва да бъде обявено, че е провал и неуспех.
Този опит създава   пове  ч  е объркване  ,   а не   яснота  . Този опит скрива от лековерните, че има фундаментална
разлика  между  „разкайващо  се  заместване“  (в  което  заместващият  предлага  нещо,  което  не  мо  ж  е   да
предложи) и „наказанието по заместване“, (при което заместващият понася това, което ние не можем да
понесем).  Вижте  определението  на  д-р  Д.  И.  Пакър  (1926-2020  –  виден  канадски  евангелски  теолог)  за
„наказанието по заместване“. „Това е представата, че Исус Христос, нашият Господ, движен от любов,
която  е  била  решена  да  направи  всичко  необходимо,  за  да  ни  спаси,  издържал  и  понесъл цялата
унищожителна Божия  присъда,  за  която  ние  иначе  неизбежно  сме  обречени  и  така  спечелил  за  нас
прошка,  приемане  и  слава.  Да  потвърждаваме  наказанието  по  заместване означава  да  казваме,  че
вярващите са длъжници на Христос точно за това и че това е главният мотив за цялата тяхна радост,
мир и възхвала както сега, така и във вечността“ (J. I. Packer, ‘What Did the Cross Achieve?’, p.2). 

Обаче основният въпрос се отнася за начинът, по който самите автори на Библията употребяват езика
на „носенето на греха.“ От употребата на този език в Стария Завет е ясно, че да „носим греха“ не означава
нито да  одобряваме грешниците,  нито да се оприличаваме с тяхната болка, нита да изразяваме тяхното
покаяние, нито да бъдем преследвани заради греховността на хората (както са твърдели други), нито даже
да  изстрадваме  последствията  от  греха  индивидуално  или  като  общество,  а  конкретно  да  понасяме
наказателните последствия от греха, да изтърпяваме наказанието заради греха. Изразът „носене на греха“ се
среща  най-често  в  книгите  Левит  и  Числа.  Той  е  се  отнася  за  тези  хора,  които  извършват  грях,  чрез
нарушаване на законите на Бога и се казва, че те „ще понесат беззаконието си (или греха)“. Понякога е
казвано категорично, че поради факта, че наказанието е конкретно посочено: нарушителят ще бъде „отсечен
от неговите хора“ (напр. чрез прекъсване на връзките му с обществото) или даже, например за богохулство,
че бива убиван. (Някои примери за израза „понасяне на греха“ са Изх. 28:43; Лев. 5:17; 19:8; 22:9; 24:15 и Чис. 9:13; 14:34 и 18:22).  

То  чно този е   контекстът на „н  о  сенето на греха  “, в който е предвидена възможността някой друг за
понесе наказанието за прегрешението на грешника. Например, Моисей казал на израелтяните, че техните
деца ще трябва да се скитат в пустинята - „ще теглите поради беззаконията си“ (Коментар: Поучително е да

видим и следващите думи от този стих: „и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен.“ Д.Пр) (Чис.14:34); ако
женен мъж пропусне да  анулира глупаво обещание или заклеване, направено от жена му, тогава (е било
записано)  „той  ще  носи  (или  ще  бъде  отговорен  за)  нейния  грях“  (Чис.  30:15);  на  друго  място,  след
унищожението на Йерусалим през 586 пр.Хр.,  израелтяните,  които останали да живеят в  опустошената
земя, казали: „Бащите ни съгрешиха и ги няма; а ние носим тяхното наказание“ (П.Йер. 5:7 – мой превод).

Това са примери на  принудително носене на чужд грях. Във всеки от тези случаи невинните хора
установявали,  че  изстрадват  последиците  от  вината  на  други  хора.  Обаче,  същата  фразеология  е  била
използвана  и  когато  се  е  имало  предвид  и  доброволно носене  на  чужд  грях.  Тогава  се  въвеждала
представата за обмислено заместване, и се казвало, че самият Бог ще предостави заместника, както когато
Бог инструктирал Йезекиил да легне и в драматичен символизъм да „носи беззаконието на Израелевия дом“
(Йез.  4:4-5).  За  жертвоприношенията  за  грях  също се  говори  с  езика  на  „носенето  на  греха.“  Моисей
инструктирал синовете на Аарон за приносът за грях: „това е пресвят принос и ви е даден, за да отнеме
беззаконието  на  обществото,  чрез  правенето  на  изкупление  за  тях  пред  Господа“  (Лев.10:17  –  мой
превод).

Още по-ясен е  бил ритуалът на  ежегодният Ден на изкуплението.  Първосвещеникът трябвало да
„вземе два козела за принос за грях“, за да  направи изкупление за греховете на обществото на Израел като
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общност.  (Лев.16:5).  Един  козел  трябвало  да  бъде  принесен  като  жертвоприношение  и  неговата  кръв
трябвало да бъде поръсена по обичайния начин, а върху главата на другият жив козел, първосвещеникът
трябвало да положи и двете си ръце и „да изповяда над него всички беззакония на израелтяните, всичките
им престъпления и всичките им грехове и нека да ги възложи на главата на козела“ (ст. 21). След това той
трябвало да изпрати козела в пустинята и козелът щял да „понесе на себе си всичките им беззакония в
необитаема земя“ (ст.22). Може би  Т. Д. Крофорд е бил прав да предположи, че всяко от тях въплъщава
различен аспект от същото жертвоприношение „едно - представящо средствата, а друго – резултатите
на изкуплението“ (T. J. Crawford, Doctrine of Holy Scripture, p.225. See also chapter 3, ‘The Day of Atonement’ in Leon Morris’ Atonement, pp.68–87). 

В  този  случай  публичното  обявяване  на  Денят  на  изкуплението  е  било  ясно,  именно  защото
помирението е било възможно, единствено чрез заместващото носене на греха.  Авторът на писмото до
Евреите не е имал никакви задръжки да гледа на Исус както като към „милостив и верен Първосвещеник“
(2:17), така и като на двете жертвени животни: както на козела, чиято кръв била внасяна в пресвятото място
(9:7, 12), така  и на козела за отпускане, който премахвал греховете на хората (9:28).

Въпреки, че приносът за грях и козелът за отпускане по различен начин изпълнявали ролята си да
„носят греха“, поне най-духовно мислещите израелтяни трябва да се разбирали, че животно не може да
бъде удовлетворителен заместник на човека. Поради това, в прочутите „песни на слугата“ във втората част
на  книгата  Исая,  пророкът  започва  да  описва  Онзи,  чиято  мисия  ще  бъдат  народите  и  Който,  за  да  я
изпълни,  ще  трябва  да  страда,  да  понесе  греха  и  да  умре.  Матей  употребява  първата  песен  за  Исус,
описвайки спокойствието и кротостта на слугата в неговото служение (Ис. 42:1–4; Мат. 12:17–21), а Петър в първите
си проповеди четири пъти е казал, че Исус е Божият „слуга“ или „свят слуга“ (Деян 3:13, 26; 4:27, 30). (Коментар: В
някои  българските преводи тук думата „слуга“ е преведена като „своя Син“, но така се губи смисълът на слугуването на Исус.
Д.Пр.)

Особено  Ис.53  е  мястото,  където  е  описано  страданието  на  слугата  и  смъртта,  което  вярно  и
последователно  се  отнася  за  Исус  Христос.  Йоаким  Йеремия  (1900-1979  –  германски  лютерански  теолог)  е
написал: „Никой друг откъс от Стария Завет не е бил толкова важен за Църквата, колкото е Ис.53.“  (J.
Jeremias, Eucharistic Words, p.228. See also his Servant of God and the article on pais theou (‘servant of God’) by Jeremias and Zimmerli, pp.712ff. Compare chapter 3, ‘Jesus the

Suffering Servant of God’, in Oscar Cullmann’s Christology of the New Testament). 
Авторите на Новия Завет цитират специално осем стиха, които са били изпълнени в Исус. Ис.53:1

(„Кой е повярвал в известието ни?“) е използван от Йоан (12:38) за Исус. Матей вижда твърдението на Ис.
53:4 („Той...понесе  недъзите  ни и  със  страданията ни се  натовари“)  като  изпълнено в  изцерителното
служение на Исус (Мат.8:17). Това, че ние се заблудихме като овце (Ис.53:6), но чрез неговите рани ние
бяхме излекувани (Ис.53:5), беше повторено като ехо от Петър (1Пет.2:22-25), както и че в същия откъс е
изпълнен  и  Ис.53:9  („нито  имаше  измама  в  устата  му“),  както  и  Ис.53:11  („той  ще  се  натовари  с
беззаконията им“). После Ис.53:7 и 8, в които се казва, че Исус е бил воден като овца за бъде заклан и е бил
лишен от справедливост и от живот, са били стиховете, които четял етиопският евнух в своята карета, което
подтикнало Филип да сподели с него „добрата новина за Исус“ (Деян.8:30-35). По този начин Ис.53:1, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 11- осем стиха от 12-те стиха в Ис.53 са били цитирани спе  ц  иално като отнасящи се за Исус  .

Внимателните ученици на евангелието са открили голям брой препращания на самият Исус, понякога
само с една дума, към Ис.53. Например, той казал, че ще бъде „отхвърлен“ (Марк 9:12; Ис.53:3); ще бъде „отнет“
(Марк  2:20;  Ис.  53:8) и  „към беззаконниците беше причислен“  (Лука  22:37;  Ис.  53:12).  Освен това,  той щял да бъде
„погребан“ като престъпниците без никакво предварително помазване, поради това (той обяснил) Мария от
Витания му дала предварително помазването, за да го подготви „за моето погребение“ (Марк 14:8; Ис. 53:9). Други
негови препратки са неговото описание на Силният човек, който раз(пре)деля плячката.  (Лука  11:22;  Ис  53:12),
неговото обмислено мълчание пред съдиите му (Марк 14:61; 15:5; Лука 23:9 и Йоан 19:9; Ис. 53:7), неговото застъпничество
за грешниците (Лука 23:34; Ис. 53:12); и неговото „давам живота си“ за другите  (Йоан 10:11, 15, 17; Ис. 53:10). Ако и това
бъде прието, тогава всеки стих от Ис.53, с изключение на ст. 2 той („нямаше никаква красота или величие,
за да ни привлече към него“ – мой превод), се отнасят за Исус в Новия Завет, даже няколко от тези стихове –
по няколко пъти. Всъщност, има добро доказателство, че цялата му публична кариера, от кръщението му,
през  служението,  страданията  и  смъртта  му  до  неговото  възкресение  и  възнесение,  е  разбирано  като
изпълнение на образецът, предсказан в Ис.53. 

Оскар Кулман (1902 – 1999 – лутерански професор и теолог) твърдял, че по време на кръщение си Исус
преднамерено оприличил себе си с  тези,  чиито грехове  бил дошъл да  понесе,  че  неговото решение  да
„изпълни всичко, което е праведно“ (Мат.3:15),  е решимост да бъде Божият „праведен слуга“, който чрез
понасящата греха смърт „ще оправдае мнозина“ (Ис. 53:11) и че гласът на Отца от небето, говорейки своя
Син, казва: „в когото благоволи душата Ми“  и също го отъждествява като слугата (Ис. 42:1).  (Oscar Cullmann,

Baptism in the New Testament, p.18).
По подобен начин Винсент Тейлър (1887-1968 – английски  методист,  професор и  теолог) казал,  че още в

първата  апостолска  проповед  в  Деян.  2  „господстващо схващане  е  представата за  Слугата,  унизен  в
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смърт и възвишен...“ (Vincent Taylor, Atonement, p.18). 
Още по-наскоро, проф. Мартин Хенгел от Тюбинген (1926-2009 – германски историк на религията) стигнал

до същото заключение, твърдейки, че тава разбиране на Ис.53 трябва да се върне до разбирането на самия
Исус за Из.53. (Martin Hengel, Atonement, pp.33–75). 

До тук целта  ми относно Ис.53 беше да покажа, колко   фундаментална   е тази глава за Новозаветното  
разбиране на Исус. За най-накрая оставих двата най-важни текста, които се фокусират в понасящата греха
природа на неговата смърт. 

1.  Първият текст  е  за „откупа“: „Защото даже Човешкият Син не дойде да му служат, но да
служи и да даде живота си като откуп вместо мнозина“ (Марк 10:45 – мой превод). Тук Исус обединява
предсказанието за „Човешкия Син“ и предсказанието за „Слугата.“ Човешкият Син щял да дойде „с небесни
облаци“ и всички хора ще „Му слугуват“ (Дан.7:13-14), а от друга страна,  Слугата не идва за да му служат,
а той ще служи и ще завърши служението си чрез страдание и по-точно – давайки живота си като откуп,
вместо живота на мнозина. Единствено чрез служението му, на него ще му бъде служено, единствено чрез
страданието, той ще влезе в своята слава.

2. Вторият текст принадлежи на институцията на Господната Трапеза, когато Исус обявил, че неговата
кръв ще бъде „пролята за мнозина“  (Марк  14:24;  Мат.  26:28),  което е ехо на Ис.53:12 – мой превод) „той изля
живота си  в  смърт“  (В  задълбоченото си  изследване  „Изкуплението“,  проф.  Мартин  Хенгел  твърди
убедително,  че  зад  твърдението на  Павел,  че  „Христос умря за греховете ни“ (1Кор.  15:3)  и  „беше
предаден за нашите грехове“ (Рим. 4:25) леж  и   текста   „за откупа“ в Марк:10:45 и текста от Тайната
вечеря, въвеждащ Господната Трапеза (Марк 14:22-25); а зад тези текстове лежи Ис.53 и собственото
разбиране на Исус за казаното в тази глава стр.33-75). Освен това, двата текста казват, че той или ще даде
живота си, или ще пролее кръвта си „за мнозина“, което отново повтаря казаното в Ис.53:12 „защото взе на
Себе Си греховете на мнозина.“ Някои теолози са притеснени от наглед ограничителната природа на този
израз. Но  Йоаким  Йеремия твърдял, че според пред-християнската юдейска традиция за разбирането на
този израз, „мнозина“ са били „безбожници, както сред юдеите, така и сред езичниците“. Следователно
този  израз  е  „не  изключващ“  (не  означава  „мнозина,  но  не  всички“),  а  според  семитският  начин  на
говорене,  този  израз  е  „в  ключвал  всички  “  („всички  общо,  състоящо  се  от  мнозина“),  което  е  „била
(Месианска)  представа,  която сега не се среща сред съвременното мислене на равините“  (Joachim  Jeremias,
Eucharistic Words, pp.228–229. Elsewhere Jeremias interprets Jesus’ two sayings as referring to ‘a vicarious dying for the countless multitude...of those who lay under the judgment

of God’. See also his Central Message, pp.45–46).
Изглежда е дефинирано  несъмнено, че Исус е считал, че Ис.53 се отнася за самия него и че  той е

разбирал смисъла на своята смърт като смърт, която понася греха. Като Божият „праведен слуга“ той щял да
бъде способен да „оправдае мнозина“, защото той „ще носи грехът на мнозина“. Натрапването на цялата
глава  не е, че той само ще бъде презрян и отхвърлен, угнетяван и измъчван, воден като агне на клане от
ръката на живите, а  че   той ще бъде прободен заради нашите беззакония,   че   Господ ще положи върху него  
цялата греховност на всички нас и по този начин той ще бъде причислен към беззаконниците и   така самият  
той ще понесе тяхната греховност.  Д. С. Уейл написал: „Песента прави 12 отделни и ясно формулирани
твърдения, че слугата изстрадва наказанието за греховете на други хора: не само доброволно заместващо
страдание, но и наказателно заместване в нейните 4-и, 5-и и 6-и стихове“ (J. S. Whale, Victor and Victim, pp.69–70).

В светлината на това доказателство за носещата греха природа на смъртта на Исус, сега ние знаем как
да разясняваме простото твърдение, че „той умря за нас“. Предлогът „за“ може да бъде преведен или като
„за“ или „  вместо  “. В повечето от преводите този предлог е преведен като „за“ Например, „когато ние още
бяхме грешници, Христос умря за нас“ (Рим.5:8) и отново „един е умрял за всички“ (2Кор.5:14). Преводите
„вместо“ са само в стиховете, в които с  е   говори за откуп  , като в Марк 10:45 (буквално „да даде живота си
като откуп вместо мнозина“) и в (1Тим.2:6 – мой превод )„който отдаде Себе Си като откуп вместо
всички хора“)

Обаче  двата  предлога  не  винаги  се  придържат към  техните  определения  в  речника.  Даже  по-
обширната дума („за“) в много случаи е въвеждана чрез контекста,  в който трябва да бъде използвана в
смисъла  („вместо“),  както е  например,  когато  ни се  казва  да  бъдем  „представители  вместо Христос“
(2Кор.5:20) или когато Павел искал да задържи Онисим в Рим да му слугува, „вместо“ неговия  господар
Филимон, т.е. Онисим да замести Филимон и да слугува на Павел, вместо на Павел да слугува Филимон
(Фил.13). 

Същото се вижда ясно в двете най-искрени твърдения в писмата на Павел за смисъла на смъртта на
Христос. Едното е, че „Бог направи Онзи, който не знаеше грях, да стане грешен вместо нас“ (2Кор.5:21 –
мой превод), а другото е, че Христос „ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет вместо
нас“ (Гал.3:13 – мой превод). На някои коментатори  им е трудно да приемат тези твърдения. Карл Барт
(1886-1968 – прочут швейцарски реформаторски теолог) нарекъл първото твърдение “почти непоносимо служение“
(Karl  Barth,  Church  Dogmatics,  vol.  IV,  ‘The  Doctrine  of  Reconciliation’,  p.165),  а  А.  У.  Ф.  Блънт  (1879-1957  –  англикански  епископ)
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охарактеризирал езикът на второто като „почти шокиращ“ (A. W. F. Blunt, Galatians, p.96. See the last chapter for a fuller quotation).
Можем да видим, че и в двата случая това, което се е случило на Христос на кръста („да стане грешен“,
„стана проклет“) е казано от Павел, че е било замислено „  за нас  “,   в наш интерес или за наше добро  . 

Но какво точно се е случило? Онзи, който е безгрешен, бил направен „грешен вместо нас“, което
трябва да означава,  че той е понесъл наказанието за нашите грехове    вместо   нас и той ни е изкупил от  
проклятието на закона, „ставайки проклет вместо нас“, което трябва да означава, че проклятието на закона,
лежащо върху нас заради нашето неподчинение, е било преместено върху него, за да може той да го понесе
вместо   нас  .                                                                                                                                                               

Двата стиха отиват отвъд негативните истини (че той е понесъл нашия грях и проклятие, за да ни
изкупи от тях) и стигат до позитивна съответна част. От една страна, той е понесъл проклятието, с цел ние
да можем да наследим благословението, обещаното на Авраам (Гал.3:14), а от друга страна, Бог направил
безгрешният  Христос  да  бъде  грешен  вместо  нас,  с  цел  „в него  ние  да  станем  праведни  пред  Бога“
(2Кор.5:21). По този начин двата стиха показват, че когато ние сме присъединени към Христос, се извършва
една тайнствена размяна: той взема нашето проклятие, за да можем ние да получим неговата благословение;
той става грешен с нашия грях, за да можем ние да станем праведни с неговата праведност. На друго място
Павел описва тази размяна като „вменяване“. От една страна, Бог отказва да „вмени“ нашите грехове на нас
или да ги „счита, преброява или смята“ против нас (2Кор.5:19), с подразбирането, че вместо на нас, той ги е
вменил на Христос. От друга страна, Бог е вменил на нас праведността на Христос (Рим. 4:6; 1Кор. 1:30; Фил. 3:9). 

Много  хора  се  чувстват  засегнати  от  тази  представа,  считайки,  че  тя  е  както  изкуствена,  така  и
несправедлива от страна на Бога, да планира такава размяна. Но въпреки това, несъгласието се дължи на
неправилното  разбиране,  което   Т.  Д.  Крофорд  изяснил  за  нас.  Той  пише:  „Вменяването  изобщо  не
предполага преместването на моралните качества на една личност върху друга личност.“ Такова нещо
би било невъзможно и той продължава, за да цитира Джон Оуен (1616-1683 - английски пастор и теолог) относно
последицата, че „самите ние не сме направили нищо от това, което се вменява на нас, нито пък Христос e
направил нещо от това,  което е вменявано на него.“  Т.  Д.  Крофорд продължава:  „Би било абсурдно и
невероятно да си представяме, че моралната низост на нашите грехове е била преместена при Христос,
за да направи греховен и зложелателен  лично него; както и  че моралното превъзходство на неговата
праведност е била преместена при нас, за да ни направи лично почтени и достойни за похвала.“ Не, това
което е било преместено при Христос не са били   морални     качества  , а законни   последици  : Той доброволно
приел  задължението, пасивът поради нашите грехове. Това е смисълът на изразите  „направен грешен“ и
„направен проклет“. По подобен начин, „праведни пред Бога“, каквито ставаме ние, когато сме „в Христос“
тук не се отнася за праведност на характера и поведението (въпреки това, което израства вътре в нас чрез
работата на Светия Дух), а е праведно стоене пред Бога. (See T. J. Crawford, Doctrine of Holy Scripture, pp.444–445).

Когато разглеждаме целия този материал от Стария Завет (проливането и поръсването на кръвта,
жертвоприношението за грях, Пасхата, смисълът на „носенето на греха“, козелът за отпускане и Ис.53) и
разгледаме  неговото  използване  в  Новия  Завет  към  смъртта  на  Христос  сме  длъжни  да  стигнем  до
заключението, че кръстът е бил заместващо жертвоприношение. Христос умря   вместо нас  . Христос умря,
за  да  не  умрем  ние.  Наистина,  както  е  казал   Йоаким  Йеремия,  тази  употреба  на  образа  на
жертвоприношение „е имала за цел да изрази фактът, че Исус е умрял без грях като заместник,  заради
нашите грехове“ (Joachim Jeremias, Central Message, p.36).

Кой е заместникът?
Важният въпрос, който трябва да се занимаем е следният: „Кой точно е нашият заместник? Кой зае

нашето място, понесе нашия грях, стана проклет вместо нас, изтърпя нашето наказание и умря с нашата
смърт? Със сигурност: „когато ние все още бяхме грешници, Христос умря вместо нас“ (Рим.5:8 – мой
превод). Това би бил простият и повърхностен отговор. 

Но кой е бил този Христос? Как трябва да мислим за него? Дали той е бил само човек? Ако е така, как
един човек е било възможно – или справедливо – да замести други хора? Или пък е бил Бог, изглеждащ като
човек,  но не е  бил всъщност човек,  както е  изглеждал? Ако е  така,  как би могъл той да представлява
човечеството? Освен това, как е можал той да умре? В такъв случай, не трябва ли да мислим, че Христос
нито е бил само човек, нито е бил само Бог, а е бил един единствен Богочовек, който, поради уникалността
си личност е бил уникално способен да посредничи между Бога и човека? От отговорите на тези въпроси
зависи, дали представата за заместващото изкупление е разумна, морална, правдоподобна, приемлива и над
всичко друго –   Библейска  .

Възможността за заместване зависи от личността на заместника. Поради това трябва да изследваме
по-задълбочено трите предположения, които скицирах по-горе. 

1.  Първото предположение е, че заместникът е бил човекът Исус Христос ,  считан, че е човек и
замислен като личност, която е отделена от Бога и от нас, като независима трета  част. Тези, които приемат
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това предположение, по условие излагат себе си на гибелно деформирани разбирания за изкуплението и
така  дискредитират  истината  за  заместването.  Те  имат  склонността  да  представят  кръста  по  един  от
следните два начини, в зависимост от това, дали инициативата за кръста е принадлежала на Христос
или на Бога. В единият случай Христос е обрисуван като човек, който се появява на сцената, с цел да
омиротвори  един  гневен  Бог  и  изтръгва  от  него  неохотно  дадено  спасение.  В  другият  случай
инициативата е приписвана на Бога, който решава да накаже невинният Исус вместо нас, виновните
грешници, които заслужават наказанието. И в двата случая Бог и Христос са разделени един от друг: или
Христос склонява Бог,  или Бог наказва Христос. Характерното и за две представяния е,  че опетняват и
омаловажават Отца. Понеже самият той не иска да страда, вместо това Бог превръща Христос в жертва.
Понеже не иска да прости, Бог накарал Христос да стане жертва. Бог е считан, че е безжалостно чудовище,
чийто гняв трябва да бъде задоволен, чиято неохота да действа трябва да бъде преодоляна, чрез любовната
саможертва на Исус.

Такива  примитивни  тълкувания  за  кръста все  още  се  появяват  в  някои  наши  евангеликалски
илюстрации,  както  когато  описваме  Христос  като  идващ  да  ни  спаси  от  Божия  съд  или  когато  го
представяме като представяме като плачещо момченце, което е наказано, вместо истинският виновник, или
като гръмоотвод, към който е била отклонена смъртоносна светкавица. Даже някои от нашите запазени през
вековете химни изразяват тази гледна точка:

Йехова вдигна нагоре своят жезъл;
О, Христос, той падна върху теб!
Ти беше болезнено наранен от твоя Бог;
Няма нито един удар върху мен.

Разбира се, в Библията има известно оправдание за тези два вида формулировки, иначе те никога не
биха били предлагани от християни, чието желание и твърдение трябва да е библейско. Например, за Исус
Христос е казано, че той е наш „защитник“ и „умилостивение“ за нашите грехове пред Отца (1Йоан 2:1-2 –
мой превод), което на пръв поглед предполага, че той е умрял, за да омиротвори Божия гняв, а сега умолява
Бога,  за  да го убеди да ни прости.  Но други части на Библията  ни забраняват да тълкуваме езикът на
умилостивението и защитата по този начин, както ще видим това в следващата глава. Цялата представа за
състрадателен Христос предумващ неохотен Бог да действа в наш интерес, се срутва от фактът на Божията
любов.  В  Бог  няма никаква  промяна  на  мисленето  или  сърцето,  която  е  осигурена  от  Христос.  Точно
обратното,   спасителната инициатива произлиза от Бога  . Христос дошъл на земята „поради съкровеното
милосърдие на нашия Бог“ (Лука 1:78), „поради неговата голяма любов към нас“  (Еф. 2:4; Йоан 3:16; 1Йоан 4:9–10),
поради „Божията благодат, която донася спасение“ (Тит 2:11 – мой превод).

А що се отнася до другото предположение, (че Бог е наказал Исус заради нашите грехове) е вярно, че
греховете на Израел са били премествани върху козелът за отпускане и че „Господ възложи на него“, на
своят страдащ слуга, цялото наше беззаконие (Ис.53:6), че „Господ благоволи Той да бъде бит“ (Ис.53:10) и
че Исус прие като отнасящо се за него пророчеството на Захария, че  Бог ще „порази пастира“ (Зах. 13:7;
Марк 14:27).  Вярно е и, че Бог е казал в Новия Завет, че е „изпратил“ Своя Син да бъде  изкупление за
нашите грехове (1Йоан 4:10), „предаде го“ заради нас,  (Д.А.  2:23; Рим. 8:32),  „постави го изкупителна
жертва“ (Рим.  3:25 – мой превод),  „осъди греха“ в  неговата плът (Рим.8:3)  и „направи..Онзи...да бъде
грешен вместо нас“(2Кор.5:21 - мой превод). Това са удивителни твърдения. Но ние нямаме свободата   да ги  
тълкуваме по начин, който внушава или че Бог е принудил Исус да направи  нещо, което самият той не е
искал да направи или  че Исус е бил нежелаеща жертва на Божието сурово правосъдие. Исус наистина е
понесъл наказанието за  нашите грехове,  но Бог е  участвал активно в това и чрез Христос е  извършил
изкуплението, и Христос  свободно е изиграл своята роля (Евр.10:5-10).

Следователно, не трябва да казваме, че Бог е наказал Исус или че Исус е убедил Бог да направи това,
защото ако говорим така, ние ги противопоставяме един против друг, все едно, че те действат независимо
един от друг или даже, че те са в конфликт помежду си.  Никога не трябва да правим Христос да бъде
обект   на Божието наказание   или пък Бог - че  е бил предуман от Христос да направи това, защото както
Бог,  така  и  Христос  са  били  субекти,  а  не обекти и  двамата  заедно  са  взели инициативата  да  спасят
грешниците. Това което се е случило на кръста относно „изоставянето на Исус от Бога“ е било доброволно
прието и от двамата в същата свята любов, която е решила, че изкупуването трябва да бъде направено. Това
е било „Бог    в нашата природа  , изоставен от Бог“ (John Murray, Redemption Accomplished, p.77). Ако Отец „даде Синът“,
Синът „даде себе си“. Ако чашата в Гетсиманската градина е било символ на Божия гняв, въпреки това тя е
била „дадена“ от Отца (Йоан 18:11) и е била доброволно „взета“ от Синът. Ако Отец „изпрати“ Синът,
Синът „дойде“ по собствено желание. Отец не е възложил върху Синът изпитание, което Синът не е искал
да понесе, нито пък Синът е очаквал от Отца спасение, което Отец не е искал да подари. В Новия Завет
няма каквото и да е съмнение за разногласие между Отецът и Синът „независимо дали е породено от
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Синът, борещ се да изтръгне прошка от нежелаещия Отец или е породено от Отец, изискващ жертва от
нежелаещия Син“  (I.  H.  Marshall,  Work  of  Christ,  p.74).  И  в  двамата  не  е  имало каквото и  да  е  нежелание.  Точно
обратното,   техните воли са съвпаднали   в съвършената саможертва на любовта  . 

2. Ако тогава нашият заместник не е бил „само Христос като трета част“, независима от Бог, вярно ли
е, че единствено Бог е заел нашето място, понесъл е нашия грях и е умрял с нашата смърт? Ако не можем
да възвеличаем инициативата на Христос, която фактически елиминира приносът на Бога за изкуплението,
можем ли да разменим обратно техните роли, като придадем цялата инициатива и постижението на кръста
на Отца и така фактически да елиминираме приносът на Христос? Защото, ако Отец сам е извършил всичко
необходимо за нашето спасение, това не превръща ли Христос в излишен?

Това предложено решение на проблема  в началото изглежда приемливо теологично, защото избягва
всички извращения,  които се появяват,  когато Исус бъде разглеждан като трета независима част.  Както
видяхме в предишната глава,  Бог е този, който трябва да удовлетвори себе си като свята любов.  Той не е
искал  да  действа  в  любов    за  сметка  на   своята  святост  или  в  святост  –  за    сметка  на   своята  любов  .
Следователно, ние можем да кажем, че той е удовлетворил своята любов, като самият той умира с нашата
смърт и така понася присъдата, която заслужават грешниците. Той както изискал, така и приел наказанието
на човешкия грях. И Бог направил това „за да бъде справедлив и да е Този, който оправдава човекът, който
вярва  в  Исус“  (Рим.3:26  –  мой  превод).  В  тази  ситуация  няма  никакъв  въпрос  нито  за  Отца,  налагащ
наказание върху Синът, нито към Синът, намесващ се в наша полза пред Отца, защото самият Отец е този,
който взема инициативата в своята любов, сам понася наказанието за греха и така умира. Така приоритетът
не  е  нито „човешко  изискване  към Бога“,  нито  „Божие  изискване  към човека“,  а  безпределно „Божие
изискване към Бог и Божие удовлетворяване на собственото си изискване“ (P. T. Forsyth, Justification of God, p.35).  

Много теолози, както древни, така и съвременни, представляващи различни традиции, са виждали
нуждата от подчертаването, че самият Бог е бил там на кръста и по този начин са изразявали разбирането си
за изкуплението с такива думи. В старото английско стихотворение „Съновидение на Кръста“, което може
би е написано през 7-я или 8-я век, авторът казва как в „най-скъпите си мечти“ е виждал „най-странното
дърво“:

Издигнато високо във въздуха, 
заобиколено отвсякъде от светлина,
най-ярко с всичките си сияния. То стоеше като фар,
окъпан в злато; с блестящи бисери беше украсен,                                                            
красив около своята основа...

После съновидението проговорило, разказвайки собствената си история. След като било отсечено от
гората, дървото било занесено на върха на хълма. Тогава то видяло каква ще бъде неговата съдба:

Царят на цялото човечество идваше с голяма бързина,
с голяма смелост, желаещ силно да се качи на мен,
тогава младият герой – това беше Всевишният Бог -
силен и непоколебим, съблече се за битка;
изкачи се на високото бесило, непроменлив в своята цел,
изкачи се пред погледа на мнозина, за да откупи човечеството.

В края на стихотворението, след като видял как Бог умирана заради него, сънуващият се моли на
„това благословено сияние“ и възлагайки вярата си в него, обявява: „Моето убежище е Кръстът“ (The quotations
are from Helen Gardner’s translation. ‘Rood’, from the old English word rōd, was used for the gallows, and especially for Christ’s cross).

П. Т. Форсайт  е написал: „Бог умиращ за човека. Аз не се страхувам от тази фраза; Аз не мога да
живея без нея. Бог умрял за хората; и то, за такива хора – враждебни, злостно враждебни хора“ (P. T. Forsyth,

Work of Christ, p.25). А на друго място той е написал: „светостта на Бога...е безсмислена, ако няма осъждане“,
единственото нещо, което Бог не може да направи пред лицето на човешкия бунт е да не прави нищо. „Той
или трябва да наложи наказание, или   трябва сам да го понесе  . И той избрал второто, уважавайки закона и
същевременно - спасявайки виновният. Той понесъл собствената си присъда.“ (P. T. Forsyth, Cruciality of the Cross, pp.205–

206). Станало така, че „Самият Бог дал себе си вместо нас.“ Карл Барт не се изплашил, когато използвал
тези думи и добавил: „Сърцето на самият Бог е страдало на кръста. Никой друг, освен Божият собствен Син
и следователно – самият вечен Бог...“ (Karl Barth, Church Dogmatics, II. 1, pp.446ff. See also pp.396–403).

По  подобен  начин,  Епископ  Стивън  Нийл  (1900-1984  –  английски  евангелски  теолог) написал:  „Ако
разпъването на кръста на Исус...по някакъв начин, както са вярвали християните,  е умиране на самият
Бог,  тогава  ...ние можем да разберем какъв е Бог  “ (S. C. Neill, Christian Faith Today, p.159).

И  химни  на  прочута  набожност  са  повтаряли  като  ехо  това,  като  например  фразата  от  химна
„Възможно ли е“ на Чарлз Уесли:

Изумителна любов! Възможно ли е,
Ти, Боже мой, да е трябвало да умреш вместо мен?
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Разбира се, причината, поради която както ерудирани, така и обикновени християни са се чувствали
способни да използват такива думи, е че Библията позволява това. Когато апостолите пишели за кръста, те
често  посочвали  чрез  някакъв  издайнически  израз  кой  е  бил  този,  който  е  умрял  и  е  допринесъл  за
ефективността на кръста. Следователно, този, който е смирил себе си, даже до смърт на кръста, не е бил
никой друг, отколкото този, който „бидейки в самата си природа Бог“, направи себе си нищожен, за да стане
човек и да умре (Фил.2:6-8). 

„Господ на славата“ е бил Този, когото управниците на този век са разпънали на кръста. (1Кор.2:8). И
кръвта, чрез която дрехите на изкупените са били изпрани чисти, е кръвта на Агнето, което споделя центъра
на Божия трон (Откр.5:6; 7:9).

Освен това, логиката на Писмото до Евреите изисква да кажем, че Бог е този, който е умрял. Това
показва  приликата  между  „завет“  и  „завещание.“  Указанията  в  завещанието  влизат  в  сила,  само  след
смъртта на завещателят. Поради това този, който дава обещания в завещанието си, трябва да умре, преди
наследството да бъде получено.  Следователно,  ако  обещанията  в  случая  са  обещания  на Бога,  смъртта
задължително трябва да бъде смъртта на Бога (Евр.9:15-17)

Има един друг стих, който не трябва да пропускаме. Той се намира в прощалните думи на Павел в
Милит към презвитерите на църквата в Ефес. Той им казал, че стадото, на което Светият Дух ги е направил
надзиратели и пастири не е нищо по-малко от „църквата на Бога,  която той купи със собствената си
кръв“  (Деян.  20:28  –  мой  превод).  Вярно  е,  че  текстът  е  неопределен  (в  някои  ръкописи  е  написано
„църквата на Господа,“ отнасящо се до Христос, а не „църквата на Бога“) и поради това и превода е такъв
(текстът може  да означава „църквата на Бога, която той купи за своя собствена“, отнасящо се отново за
Христос).  Независимо от това,  контекстът изглежда изисква да бъде четен така:  „църквата на Бога“ и
„своята собствена кръв“. 

Защото целта на Павел е да припомни на презвитерите за скъпоценната стойност на църквата, на
която те са били призовани да служат.  Тя е Божията църква. Божият Дух ги е назначил да са презвитери над
нея, а цената, платена за нейното купуване е всъщност „Божията кръв“ – почти шокираща фраза, която е
била използвана от някои от бащите на църквата, като Игнатий Антиохийски (умрял 104/140) и Тертулиан
(155-240), (Ignatius refers to ‘the blood of God’ and to ‘the suffering of my God’ in the shorter versions of his Letters to the Ephesians (ch. I) and the Romans (ch. VI)
respectively. In his De Carne Christi Tertullian is even more explicit. ‘Was not God really crucified?’ he asks. In fact it is he who first used the startling expression ‘a crucified God’

(ch.  V).  Another  example  is  Gregory  of  Nazianzus,  who  wrote  of  ‘the  precious  and  lordly  blood  of  our  God...’ (Orat.  Xlv.  22), и която богословите от
средновековието продължили да използват, макар и често пъти като клетва.

Обаче, въпреки това Библейско реабилитиране, нито един стих специално не обявява, че „самият Бог“
е умрял на кръста. Библията съдържа свидетелства за божествеността на личността, която е пожертвала
себе си вместо нас, но спира, малко преди недвусмисленото потвърждение, че „Бог е умрял“. Причините за
това не е трудно да бъдат открити. 

1.  Безсмъртието  принадлежи  на  самата  същност  на  природата  на  Бога  „(Бог). ..единствен  е
безсмъртен“ (1Тим.6:16 – мой превод) и следователно той не може да умре. Поради това Бог станал човек,
за да бъде способен да умре: „понеже децата имат плът и кръв, той (Бог)  също участва в тяхната
човечност,  за  да  може  чрез  смъртта си  да  унищожи  този,  който  има  властта  на  смъртта –  т.е
дяволът“ (Евр.2:14 – мой превод). По подобен начин, той стана човек, за да бъде „един посредник между
Бога и човеците“ (1Тим. 2:5 – мой превод)

2. Втората причина,  поради която   е подвеждащо да казваме  , че „Бог е умрял  “ е, че в Новия Завет
името „Бог“ често пъти означава „Отец“ (напр. „Бог изпрати своя Син“), а личността, която е умряла на
кръста не е била Отец, а Синът. В началото на 3-я век сл. Хр. някои християни отричали това. На тях им
било трудно да приемат учението за Троицата и не можели да разберат как да вярват в Отца, Синът и Светия
Дух, без по този начин да станат „тритеисти“  (Коментар: „Тритеистите“ отричали единството на Отца, Синът и

Светия Дух в Троицата. Д.Пр.) Поради това те започнали да подчертават единството на Бога и считали, че  Отца,
Синът и Светия Дух не са три вечни и отделни „личности“ вътре в Бога, а са три временни „моди“ чрез
които Бог последователно разкрива себе си. Поради това те били наричани „модалисти“ (името произлиза от

английската дума  mode –  метод,  начин,  способ,  маниер,  стил,  мода.  Д.Пр.).  Според тях Отец ставал Синът, а после
Синът  ставал  Духът.  Освен  това  били  наричани  и  „сабелиалисти“,  понеже  един  от  техните  лидери  се
наричал Сабелий. Друг лидер е бил Праксей, чието учение е стигнало до нас чрез мощното му отхвърляне
от Тертулиан. Праксей поучавал (или според Тертулиан – дяволът поучавал чрез него) „че самият Отец е
слязъл влязъл долу в девицата, самият той бил роден от нея, самият той страдал, самият той бил Исус
Христос“. Тъй като Праксей се противопоставял и на „монтанистите,“ които били неопределено описвани
като харизматиците в онази епоха,  Тертулиан продължил: „Праксей извърши двойно служба за дявола в
Рим; той прогони пророчеството и донесе ереста; той прогони Параклет  и той разпъна на кръста
Отца“  (Tertullian,  Adversus  Praxean,  ch.  I).  Комичната  представа,  че  Отца  е  бил  разпънат  на  кръста,  мотивирала
критиците последователите на Праксей да ги нарекат с прякора „патрипасианци“ (тези, които поучавали, че
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Отец е страдал). Противно на това учение, Тертулиан призовавал: „Нека да се задоволяваме с твърдението,
че Христос е умрял, Синът на Отца; и нека това да е достатъчно, защото Библията ние казала толкова.“
(Ibid., ch. XXIV).

 До известна степен подобно отклонение се появило през 6-я век в Константинопол, което станало
известно като „теопакситизъм“ (вярване, че Бог е страдал). Привържениците му отхвърляли определението
на Халхидонския съвет (451 г.), че Исус, въпреки че е бил  една личност, е имал две природи,  бидейки
едновременно истински Бог и истински човек. Вместо това те били привърженици на  „монофизитсизма“,
учение, според което Христос е имал само една сложна природа (physis – “природа“), която е била изцяло
божествена. По този начин, подценявайки човешката природа на Исус, те естествено подчертавали, че Бог
е страдал в него и чрез него.

Въпреки че тези противоречия изглеждат далечни от нас през 21-я век, ние трябва да се чувстваме
предупредени  от  тях.  Прекомерното  подчертаване на  страданието  на  Бога  на  кръста  може  да  отведе
погрешно или в объркването на личностите на Троицата и до отричането на вечната и ясна отчетливост на
Синът,  и  да  заприличаме  на  „модалистите“  или  на  „патрипасианци“,  или  да  ни  отведе  погрешно  в
объркването на природите на Христос и до отричането, че той е бил личност с две природи, подобно на
привърженици на  „монофизитсизма“ или на „теопакситизма.“

Вярно е, че тъй като Исус е бил едновременно Бог и човек,  Съветът в Ефес (431 г)  обявил,  че е
правилно да се отнасяме към Дева Мария като  theotokos  („Божията майка,“ буквално „Богородица“). По
подобен начин и поради същата причина, изглежда допустимо да говорим за Бог, който страда на кръста.
Защото,   ако Бог е можел да бъде роден  ,   защо той не би могъл и да умре  ? Стойността на тези изрази е, че
те елиминират възможността да си представяме Исус като някаква независима трета част. Въпреки това,
думите „Божията майка,“  „Богородица“ и „Теопасхит – „Страдащ Бог, разпънат на кръста“ са подвеждащи  ,  
даже когато са технически легитимни, защото те подчертават божествеността на личността (Исус), който е
бил роден и е умрял, ако не на  правим   някакво   подобно позоваване за неговата човечна природа  . Ще е по-
мъдро да казваме това, което са казали авторите на Новия Завет, което вярно е повторено в Апостолското
Кредо, а именно, че този, който „е бил заченат чрез Светия Дух, бил е роден от Дева  Мария, пострадал е
от Пилат Понтийски, бил е разпънат на кръста, бил е умрял и погребан“, не е бил „Бог“, още по-малко –
Отец, а „Исус Христос, неговият единствен Син, нашият Господ.“ Апостолите по-нататък изясняват това,
чрез подчертаването на готовността, с която Синът се подчинява на Отца. (Рим. 5:12–19; Гал. 4:4; Фил. 2:7–8; Евр. 5:8).

Следователно, нашият заместник, който заел нашето място и умрял с нашата смърт на кръста, не е
бил нито единствено Христос  (защото ако беше така,  това  щеше да  го  превърне  в  трета  част,  която е
вклинена  между  Бог  и  нас),  нито  единствено  Бог  (защото  ако  беше  така,  това  щеше  да  подкопае
историческата традиция),  а е бил Бог в Христос, който е бил наистина и изцяло както Бог, така и човек,
който  поради  тази  причина  е  бил уникално  способен да  представлява  както  Бога,  така  и  човека,  и  да
посредничи  между  тях.  Ако  говорим  само  за  Христовото  страдание  и  умиране,  ние  пренебрегваме
инициативата  на  Отца.  Ако  говорим  само  за  Божието  страдание  и  умиране,  ние  подценяваме
посредничеството на Синът. Авторите на Новия Завет никога не припис  в  ат   изкуплението или на Христос по
начин, който го отделя от Отца, или на Бога по начин, чрез който да минем без Христос, а го приписват на
Бог и Христос или на Бог, действащ чрез Христос в неговото искрено съгласие.

Свидетелството на Новия Завет за това е ясно. Когато го изследваме, изглежда логично да започнем с
обявяването на раждането на Месията. Името, което му е дадено, е  било Исус („небесен Спасител“ или
„Бог спасява“) и Емануил („Бог с нас“). Защото  в и  чрез неговото раждане самият Бог дошъл да  избави
хората си, да ги спаси от греховете им (Мат.1:21-23). По същият начин, според Лука, Спасителят, който бил
роден не е бил просто, според познатият израз, Месията на Господа, помазаният от Бога, а е бил Христос
Господ, самият той както Месия, така и Господ (Лука 2:11) 

Когато започнало публичното служение на Исус, неговото лично самосъзнание потвърдило, че Бог
работи  в и  чрез него. Защото въпреки, че той говорел, че върши винаги това, което е „угодно“ на Отца
(Йоан 8:29) и че се подчинява на Отца (Йоан 15:10), че изпълнява волята на Отца и че извършва работата на
Отца (Йоан 4:34; 6:38–39; 17:4; 19:30), все пак това негово предаване е било изцяло доброволно, така че неговата воля
и волята на Отца винаги са били в съвършена хармония (Йоан  10:18;  Марк  14:36;  Евр.  10:7  (Пс.  40:7–8).  А освен това,
според Йоан, той говорел за взаимно „обитаване“, той в Отца и Отец в него, даже за „единение“ между тях
(Йоан 14:11; 17:21–23; 10:30). 

Тази  убеденост,  че  Отец  и  Синът  не  могат  да  бъдат  разделени,  особено  когато  мислим  за
изкуплението,  тъй като Отец е  действал чрез Синът,   идва до своята най-пълна изява,  в  някои от най-
великите  твърдения  на  Павел  за  примирението.  Например,  „всичко  това  е  от Бога“  (отнасящо  се  за
изработването  на   новото  създание,  2Кор.5:17-18),  който  „ни  примири  със  Себе  си  чрез  Христос“  и
„примиряваше света със себе си в Христос“ (ст.18-19 – мой превод). Изглежда, че не е важно много къде,
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превеждайки от гръцки, ние поставяме изразите „чрез Христос“ и „в Христос“.  Това, което е важно е, че
Бог и Христос са били заедно активни в работата на примирението, че наистина  в и  чр  е  з   Христос,  Бог е
извършвал помирението. 

Два други стиха на Павел изковават неразривна връзка между личността на Христос и извършената
работата, и така показват, че той е бил способен да направи това, което е направил, само защото той е бил
този, който е бил. И двата стиха говорят за Божията „пълнота“, обитаваща в него и работеща чрез него.
(Кол.1:19-20 и 2:9). Тази работа е описвана по различни начини, но тя цялата е приписвана на пълнотата на
Бога, обитаваща в Христос – помиряването на всички неща със себе Си, вършейки мир чрез кръвта на
кръста,  възкресявайки  ни в  Христос,  прощавайки  всичките  ни грехове,  анулирайки  написаният  кодекс,
който е бил против нас, премахвайки го, заковавайки го на кръста и обезоръжавайки  властите и силите,
триумфирайки над тях или „чрез кръста“ или „в Христос“.

Анселм е бил прав, че  само човек    трябва   да плаща обезщетението за своите грехове,  защото той е
този, който не е изпълнил задължението си. Анселм е бил прав, че  само Бог    може   да направи нужното
обезщетение, тъй като той е този, който го е изискал. Следователно Исус Христос е единственият Спасител,
тъй като   той е този  , който е изискал обезщетението  . Следователно Исус Христос е единственият Спасител,
тъй като той е единствената личност, в която   „трябва“ и „може“ са обединени  , понеже той е както Бог, така и
човек.  Слабостта  на  формулировката  на  Анселм,  вероятно  дължаща  се  на  средата  в  която  е  живял  в
средновековния  феодализъм  е,  че  той  прекомерно  подчертава човешката  природа  на  Христос,  понеже
грешният човек трябва да плати дългът, който си е причинил и да поправи щетата, която е направил. Но
Новия Завет подчертава повече инициативата на Бога, който „е пратил“ или „е дал“, или “е предал“ своя
Син за нас, (Гал. 4:4; 1Йоан 4:14; Йоан 3:16; Рим. 8:32) и който следователно е страдал в страданията на своя Син.

Джордж Бътрик (1892-1980 – американски пастор, автор и преподавател) нарисувал картина, която виси в една
италианска църква, въпреки че той не съобщава името й. На пръв поглед тя прилича на всяка друга картина
на разпъването на кръста. Но когато се вгледате по-внимателно в нея, вие виждате разликата, защото „има
голяма и сенчеста Фигура, зад фигурата на Исус. Гвоздеят, който е пробил ръката на Исус продължава и
пробива и ръката на Бога. Копието, което е забито в гърдите на Исус, продължава и е забито в гърдите
на Бога.“ (George A. Buttrick, Jesus Came Preaching, p.207).  

Ние започнахме, показвайки, че Бог трябва „да удовлетвори себе си“, отговаряйки на реалността на
човешкият бунт по начин,  който е  съвършено хармоничен с  неговия характер.  Тази вътрешна нужда е
нашата определена стартова точка. Следователно, ще е невъзможно за нас, грешниците, да останем изцяло
единствени  обекти  на  неговата  свята  любов,  тъй  като  той  не  може  да  ни  наказва  и  да  ни  извинява
едновременно.  На  това  се  дължи  втората  необходимост  –  заместването.  Единственият  начин  да  бъде
задоволена Божията свята любов, е неговата святост да бъде насочена към осъждането на определеният от
него  заместник,  с  цел тази негова  любов да бъде насочена    към нас   в  прощаване  .  Заместникът понася
наказанието,  за  да  можем ние,  грешниците,  да  получим опрощението.  Тогава,  кой е  заместникът?  Със
сигурност  не  е  Христос,  ако  бъде  разглеждан  като  трета  страна.  Всяка  представа  за  наказание  на
заместник,  в  която участват  три независими действащи лица –  виновната  страна,  наказващият съдия  и
невинната жертва – трябва да бъде отхвърляна с максимална страст. Това не само би било несправедливо,
но и би говорило за погрешна Христология. Защото Христос не е независима трета личност, а е вечният
Син на Бога, който е едно с Отца и неговото вечно същество.

Тогава, това което виждаме в драмата на кръста, не са трима действащи лица, а двама, самите ние от
едната страна и   Бог – от другата страна  . Не Бог, какъвто той е в себе си (Отец), а Бог въпреки всичко, Бог-
станал-човек-в-Христос (Синът).  Оттук идва важността на тези откъси в Новия Завет,  които говорят за
смъртта на Христос, като за смъртта на Божия Син: например, „Бог толкова обикна света, че даде своя
единороден Син“, „Който не пожали Своя Син“ и „ние бяхме примирени с Бога, чрез смъртта на неговия
Син“ (Йоан 3:16; Рим. 8:32 и 5:10). Защото давайки своя Син, Бог е дал себе си. А правейки това, Бог е самият Съдия,
който в свята любов е приел ролята на невинната жертва, защото в и чрез личността на своя Син, самият
Бог е понесъл наказанието, което самият той е наложил.

Както написал Р. У. Дейл (1829-1895 – английски пастор и теолог): „Тайнственото единство на Отца и Синът
дава възможност, Бог едновременно да понася и да налага наказателни страдания“  (R.  W.  Dale,  Atonement,  p.393).
Няма никаква сурова несправедливост или безпринципна любов, нито Христологична ерес в това; има само
неизмерима милост. Защото, за да ни спаси по такъв начин, като и за да удовлетвори себе си, Бог чрез
Христос заменил нас със себе си. Божията любов триумфирала над Божия гняв чрез Божията саможертва.
Кръстът е бил акт на  едновременно  наказание и помилване, на  суровост и благодат, на  справедливост и
милост.

Виждайки това, възраженията против заместващото изкупление изчезват. Тук няма нито най-малък
намек за неморалност, тъй като заместникът за нарушителите на закона е не някой друг, а самият Създател
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на закона. Тук няма никаква и механична размяна, тъй като саможертвата на любовта е най-личното от
всички действия. А това, което е постигнато чрез кръста, не е просто външна размяна на законен статус, тъй
като тези, които виждат там Божия любов и са присъединени към Христос чрез неговия Дух, биват коренно
променяни - както външното им поведение, така и характерът им.

Следователно,  ние  енергично  отхвърляме всяко обяснение  на  смъртта  на  Христос,  което няма в
центъра  си  принципът  на  „удовлетворяване  чрез  заместване“,  наистина  Божествено  само-
удовлетворяване чрез Божествено заместване със себе си. Кръстът не е бил търговска сделка с дявола, още
по-малко сделка, в която дяволът е бил надхитрен и хванат в капан; нито пък е била равностойна замяна,
„услуга за услуга“ за да задоволи изискването на кодекса на честта или съответната точка на закона; нито е
принудително подчинение от страна на Бога на някаква морална власт над него, от която той по друг начин
не би могъл да избяга;  нито пък е наказание на кроткия Христос от суровия и наказващ Отец; нито е
предоставяне на спасение чрез обичащия Христос от дребнав и неохотен Отец; нито е действие на Отца,
което заобикаля Христос като Посредник. 

Вместо това, праведният и любящ Отец смирил себе си, за да стане в и чрез своя единствен Син плът,
грях  и  проклятие  вместо  нас,  за  да  ни  спаси,  без  да  прави  компромис   със  собствения  си  характер  .
Теологичните  думи  „удовлетворяване“  и  „заместване“  трябва  да  бъдат  внимателно  дефинирани  и
защитавани, но те не могат в никакви обстоятелства да бъдат предавани. Библейската „добра новина“ за
изкуплението е за Бог, който удовлетворява себе си, замествайки ни със Себе си заради нас. Тогава можем
да  кажем,  че  представата  за  заместването  се  намира  в  сърцевината  на  греха  и  спасението.  Защото
същността на греха     е човек, който поставя себе си на мястото на Бога  , а същността на спасението е Бог  ,  
който поставя себе си на мястото на човека. Човекът отстоява правата си против Бога и поставя себе си там,
където само Бог заслужава да бъде; Бог жертва себе си заради човека и поставя себе си там, където само
човека заслужава да бъде. Човекът претендира да притежава привилегии, които принадлежат единствено на
Бога; Бог приема наказанията, които принадлежат единствено на човека.

Ако същността на изкуплението е заместването, от това се подразбират поне две важни заключения,
първото е теологично, а второто е лично. 

1.  Теологичното заключение е, че е невъзможно да имаме историческото учение за кръста, без да
имаме историческо учение за Исус Христос,  като единственият Богочовек и Посредник. Както видяхме,
нито Христос самостоятелно като човек, нито Отец самостоятелно като Бог може да бъде наш заместник.
Единствено Бог в Христос,  единственият Единороден Син на Отца,  направен човек,  би могъл да заеме
нашето място. В корените на всяка карикатура за кръста има изопачена Христология. Личността и работата
на Христос взаимно си принадлежат. Ако той не беше Този, който апостолите казват, че той е бил, тогава
той не би могъл да направи това, което те казват, че той е направил. Превъплъщението е задължително, за да
има изкупление. По-конкретно, съществено важно е да твърдим, че любовта, светостта и волята на Отец
съвпадат с любовта, светостта и волята на Синът. Бог е бил в Синът, примирявайки света със себе си.

Може би никой друг от теолозите през 20-я век не е виждал това по-ясно или не го е изразил по-
мощно от  Карл  Барт  (Karl  Barth,  Church  Dogmatics,  IV.1).  Той  заявил,  че  Христологията  е  ключът  за  учението  за
примирението.  Той  няколко  пъти  повторил,  че  Христологията  означава  да  признаем  Исус  Христос,
Посредникът, като „самият Бог, самият човек и самият Богочовек.“ Следователно има „три Христологични
аспекти“ или „три гледни точки“ за разбирането на изкуплението.

1 а. Първата е, че „в Исус Христос ние имаме самия Бог. Помирението на човека с Бога се случва,
когато самият Бог активно се намеси“ (стр.128)

1 б. Втората гледна точка е, че „в Исус Христос ние имаме истински човек...Той е изцяло човек, така
както е и изцяло Бог...Това е начинът, по който той е Помирителят между Бога и човека“ (стр.130)

1 в.  Третата е, че въпреки, че е самият Бог и самият човек, „самият Исус Христос е едно, той е
Богочовек“ (стр.135). Само когато това Библейско описание на Исус Христос е потвърдено, може да бъде
разбрана уникалността на неговата изкупителна саможертва. Инициативата се намира в „самият вечен Бог,
който  е  дал  себе  си  в  своя  Син,  да  бъде  човек  и  като  човек,  да  поеме  върху  себе  си  тази  мъки
Христови...Съдията е този, който в тези Христови мъки, е заел място на тези, които е трябвало да
бъдат осъдени,  Който в тези мъки Христови позволява на себе си да бъде осъден на тяхното място“ (стр.
246) „Мъките на Исус Христос е присъдата на Бога, в която самият Съдия е бил осъден“ (254).

2.  Второто заключение е лично. Учението за заместването потвърждава не само един факт (Бог в
Христос, със себе си заместил нас.), но и нуждата от това заместване (няма друг начин, чрез който святата
любов на Бога би могла да бъде удовлетворена и едновременно с това бунтовните човеци да могат да бъдат
спасени). Следователно, когато заставаме пред кръста, ние започваме да придобиваме ясна гледна точка
както за Бога, така и за себе си, особено в отношенията ни един към друг. Вместо да ни наложи присъдата,
която ние заслужаваме, Бог в Христос я понесъл на нашето място. Адът е единствената алтернатива. Това
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е скандалът, това е „препъни камъкът“ на кръста. Защото нашите горди сърца се бунтуват против кръста.
Ние не можем да понесем да признаем или сериозността на нашия грях и вина, или да изречем нашата
задълженост към кръста. Ние казваме: „Сигурно би трябвало да има нещо, което можем да направим, за да
платим обезщетение?“  Ако не,  ние    често създаваме впечатлението  ,  че  бихме предпочели да  понесем  
нашето собствено наказание, отколкото    унижението да виждаме   как Бог, чрез Христос го понася вместо  
нас.

Джордж  Бернард  Шоу,  който  е  притежавал  забележително  голямо  виждане  за  неуловимостта  на
човешката  гордост,  драматизира  това  в  комедията  си  за  Армията  на  Спасението,  озаглавена  „Майор
Барбара“ (1905): 

„Бил Уолкър, груб посетител на около 25 години, пристига в приюта на Армията на спасението в Уест
Хам  в  една  студена  януарска  сутрин,  пиян  и  ядосан,  защото  любовницата  му  Мог  не  само  станала
християнка, но и отишла да живее с друг мъж. Съперникът на Бил е Тоджър Феърмайл, шампион по кеч в
един музикална зала в Кенингтън, който също бил християнин. Обвинявайки Джени Хил, млада девойка от
Армията на Спасението, че тя е настроила приятелката му срещу него, Бил първо я сграбчва за косата,
докато тя започнала да пищи, а после я ударя с юмрук в лицето и ѝ разкъсва устната. Случайните свидетели
му се подиграват, че е страхливец. Те казват, че той напада момиче, но няма смелостта да удари  Тоджър
Феърмайл.  Постепенно гордостта и съзнанието на Бил се раздразнили, докато той повече не можел да
понася обидата. Той решава да направи нещо, за да възстанови репутацията си и да изкупи вината си, и
казва на просташки диалект „кокни“: „Аз ще отида в Кенингтън, за да заплюя  Тоджър Феърмайл в лицето.
Аз ударих Хил в лицето и сега самият аз ще бъда ударен с юмрук в лицето. Той ще ме удари по-силно,
отколкото аз я ударих. Така ще се изравним...“ Но Тоджър отказва да му сътрудничи и поради това после
Бил се връща посрамен в пансиона и казва: „Аз направих това, което казах, че ще направя. Заплюх  Тоджър
в лицето, но той погледна към небето и каза: „По този начин аз се оказах достоен да бъда заплют за
прослава на евангелието“, а Мог каза: „Слава! Алилуя!“  Джени Хил казва, че съжалява и че това, което той
е направил, наистина й причинило болка, което още повече го ядосало и той казва: „ Аз няма да получа
прошка от теб или от когото и да е. Аз ще ти платя за щетата, която ти причиних. Аз се опитах да бъде
счупена  челюстта ми, за да бъдеш удовлетворена.“ Понеже по този начин не успял, той се опитва да
използва друг начин. Предлага за плати глоба, която според него е справедливо да плати и изважда златна
монета на стойност една лира, и казва: „Ето парите. Вземи ги и нека да няма повече приказки за твоята
прошка, за твоите молитви и за вашия Бог, които ме дразнят. Нека да платя за това, което направих и
нека това да е края на случилото се...Тези цветущи приказки за прощаване, това непрекъснато заяждане и
дразнене...създава голям товар на човека, който гледа това. Казвам ви, аз не искам да имам този товар. Аз
предложих да платя. Нищо повече не мога да направя. Или вземи парите или ги остави. Ето ги“ – и той
хвърля монетата на земята.“

Така гордото човешко сърце е разкрито. Ние настояваме да платим за това, което сме направили. Ние
не можем да понесем унижението да признаем собствения си банкрут и да позволим на някой друг за плати
сметката ни вместо нас. Представата, че този друг трябва да е самият Бог е просто твърде много, за да я
приемем. Ние предпочитаме да загинем, вместо да се разкаем, предпочитаме да загубим себе си, отколкото
да смирим себе си. 

Нещо повече, единствено евангелието  изисква от нас такова унизително срамуване от самия себе
си, защото единствено то учи за заместване, извършвано от Бога като единствен начин за спасение. Другите
религии учат на различни форми на самоспасение. Например, Хиндуизмът превръща в добродетел отказът
да признаваме нашата греховност. В лекция пред Световния парламент на Религиите в Чикаго през 1893,
Свами  Вивекананда  казал:  „Хиндуистът  отказва  до  ви  нарича  грешник.  Това  е  постоянна  клевета  на
човешката природа.“ Между другото, ако все пак бъде признато, че хората могат да правят грехове, тогава
Хиндуизмът настоява,   че те могат да спасят себе си   (From Speeches and Writings by Swami Vivekananda, pp.38–39. Cf p.125. See also Crises of

Belief by S. C. Neill, p.100).
Както е казал Брунер:  „Всички други форми на религия – без  да споменаваме философията – се

справят  с  проблема  на  вината  по  различен  начин  от  намесата  на  Бога  и  следователно  стигат  до
„евтино“ заключение. В тях на човека е спестявано финалното унижение на познанието, че Посредникът
задължително понася наказанието вместо човека. В другите религии той не е нужно да носи този ярем. В
тях той не е събличан абсолютно гол.“ (Emil Brunner, Mediator, p.474).

Но ние   не можем да избегнем притеснението   да заставаме чисто голи пред Бога  . Няма никаква полза
от нашето опитване да се крием, като Адам и Ева в Райската Градина. Нашите опити за самооправдание са
толкова неефективни, колкото са били техните смокинови листа.  Трябва да признаем нашата голота,  да
видим Божият заместник, облечен в мръсни дрипи вместо нас и да му позволим да ни облече със своята
собствена праведност. (Откр. 3:17–18).   
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Никой никога не е описал това по-добре от Август Топлади  (1740-1778 – английски свещеник и автор на

химни) в неговият безсмъртен химн „Вечна скала.“
Не нося нищо в ръката си,
просто се държа здраво за твоя Кръст;
гол, идвам при теб за дреха;
безпомощен, гледам към теб за милост;
мръсен, аз тичам към фонтана;
измий ме, Спасителю или умирам.

                                                              
Глава 7

                                                                                      

Спасяването на грешниците

Задействан  от  съвършенството  на  святата  си  любов,  Бог  в  Христос  заместил  на  кръста  нас,
грешниците,  със себе си.  Това е сърцевината на кръста на Христос. Сега тя ни води да се обърнем  от
събитието  към неговите  последици,  от  това,  което  се  е  случило  на  кръста  към  онова,  което  е  било
постигнато чрез него. Защо Бог е заел нашето място и е понесъл нашия грях? Както е постигнал той чрез
своята саможертва и като сам заместил на кръста нас, грешниците, със себе си?

Новия Завет дава три основни отговори на тези въпроси, които могат да бъдат обобщени в думите
„спасение“, „откровение“ и „завладяване“. Това, което Бог в Христос е направил чрез кръста, е да ни спаси,
да разкрие себе си и да победи злото. В тази глава ще се фокусираме върху спасението чрез кръста.

Би било трудно да  преувеличим големината  на  промените,  които са  се  случили като  резултат  от
кръста, както в нас, така и към нас, по-специално в Божието отношение към нас и в нашето отношение към
него. Наистина, когато Христос умрял и бил възкресен от смъртта, е изгрял нов ден и е започнала нова ера.

Новият ден е „денят на спасение“ (2Кор.6:2 – мой превод) и благословиите на „толкова великото
спасение“ (Евр.2:3) са толкова силно метафори, че не могат спретнато да бъдат дефинирани. Има нужда от
няколко картини, за да ги опишем. Така както църквата на Христос е представяна в Библията като негова
младоженка и негово тяло, като овцете от Божието стадо и филизите от неговата лозата, като негово ново
човечество; негово семейство, като храмът на Светия Дух и като стълбът и опората на истината,  така и
спасението  на  Христос  е  илюстрирано  чрез  много  живите  метафори  на  думи  като  „умилостивение“,
„изкупление“, „оправдание“ и „помирение“, които ще оформят темата на тази глава. Нещо повече, както
тези  метафори  на  църквата  са  видимо  несъвместими  (човек  не  може  едновременно  да  си  представи
метафорите на младоженката на Христос и на тялото), а още по-малко -  да подчертаваме, че всички тези
метафори са истината, че Бог призовава хора за себе си; така и метафорите на спасението са несъвместими
(оправданието и изкуплението призовават съответно различните светове на закона и на търговията), но все
пак подчертавайки всички тях,  е истината, че Бог в Христос е понесъл нашия грях и е умрял с нашата
смърт, за да ни освободи от греха и от смъртта. Такива метафори са необходими помощници за човешкото
разбиране на учението. И това, което те съобщават, понеже са дадени от Бога, е истина. Но все пак, ние не
трябва да заключаваме от това, че ако сме разбрали метафорите,  ние сме разбрали напълно смисълът на
учението. Далеч отвъд метафорите на изкуплението лежи мистерията на изкуплението, чийто дълбоки води,
предполагам, ние ще изследваме през вечността.

„Метафорите“  на  спасението  (или  на  изкуплението)  е  по-подходяща  дума,  отколкото  думата
„теории)“.  Защото обикновено теориите са  абстрактни и  предполагаеми представи,  докато библейските
метафори  на  изкупителното  постижение  на  Христос са  реални  картини  и  принадлежат  на  данните  за
откриването. Те не са алтернативни обяснения на кръста, които ни снабдяват с някаква поредица, от която
ние да си избираме кое да вземем, а са взаимно допълващи се една с друга и всяка от тях допринася някаква
важна част към цялото. 

Що  се  отнася  до  метафорите,  „умилостивението“  ни  запознава  в  ритуали  в  светилището,
„изкуплението“ – с търговията на пазара за  роби,  „оправданието“ – с  процедирането в съдебна зала,  а
„примиряването“ –  с житейския опит в дома или семейството. Аз твърдя, че „заместването“ не е още една
„теория“ или „метафора“, която трябва да бъде поставена редом до другите,  а че то, „  заместването  ,“    е  
източникът  за  всички  други,  защото,  без  „заместването“  на  всяка  от  останалите  ще  им  липсва
убедителност. Ако Бог не умря вместо нас, не би могло да има нито „умилостивение“, нито „изкупление“,
нито „оправдание“, нито „помирение.“ В допълнение, всички метафори започват живота си в Стария Завет,
но са усъвършенствани и обогатени в Новия Завет, по-точно чрез директното им свързване с Христос и с
неговия кръст.
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Умилостивение
Западните християни от по-ранните поколения са били доста запознати с езика на „умилостивението“

във връзка със смъртта на Христос. Защото одобрената версия на превода (Крал Джеймс) на Библията, с
която те са били отгледани и възпитани, съдържа три ясно формулирани потвърждения за умилостивението,
написани от Павел и Йоан:

Павел: „...Христос Исус, когото Бог постави да бъде умилостивение чрез вяра в Неговата кръв“
(Рим.3:25-26 – мой превод)

Йоан: „Ние имаме Застъпник при Отца, Исус Христос, Праведният: и той е умилостивението за
нашите грехове“ И на друго място: „В това е любовта, че  не ние възлюбихме Бога, а Той възлюби нас и
изпрати своя Син, да  бъде умилостивение за греховете ни.“ (1Йоан 2:1-2; 4:10 – мой превод).

Въпреки, че този думи е били добре познати на нашите предшественици, на тях не им е било удобно
да ги използват. Да умилостивим някого, означава да го успокоим или да го укротим неговия гняв. Тогава
дали Бог се разгневява? И ако се разгневява, могат ли жертвоприношения или ритуали да укротят неговия
гняв? Той приема ли подкупи? Такива представи са повече езически, отколкото християнски. Разбираемо е,
че примитивните хора трябва да са считали, че е съществено важно да омиротворяват гнева на боговете,
духовете или предците, но дали такива представи са достойни за Християнския Бог? Не би ли трябвало да
сме израснали над тях? По-точно, наистина ли вярваме, че чрез смъртта си Исус е умилостивил гнева на
Отца и го е накарал да обърне погледа си от греха ни и да погледне благосклонно към нас?

Примитивните представи за гнева, жертвоприношението и умилостивението наистина трябва да бъдат
отхвърлени. Те не принадлежат на религията на Стария Завет, а още по малко – на Новия Завет. Но това не
означава, че изобщо няма Библейска представа за тези неща.  Библията ни дадена чисто учение (в което
всички езически вулгарности са премахнати)  за святият гняв на Бога, за неговата любовна саможертва в
Христос и за неговата инициатива да отклони своя собствен гняв. Очевидно е, че когато представата за
гнева  бъде  прочистена  от  недостойни  представи  за  гнева,  по  този  начин  ще  бъдат  прочистени  и
недостойните  представи  за  умилостивението.  Обратното  също  е  вярно –  когато  представата  за
умилостивението  бъде  прочистена  от  недостойните  представи  за  умилостивението,  по  този  начин  и
представата за греха ще бъде прочистена от недостойните представи за греха. Тези, които не са съгласни с
нито една представа за Божия гняв, отхвърлят и всяка представа за умилостивението. Например, в тази
група се намира и проф. А.Т. Хансън (1916-1991 – английски теолог): „Ако мислите за гнева като вид поведение
на Бога, вие не можете да избегнете някоя теория за умилостивението. Но в Новия Завет никъде не е
казано, че Божият гняв е бил умилостивяван, защото гневът никога не е мислен, че е поведение на Бога.“
(A. T. Hanson, Wrath of the Lamb, p.192).   

Ето, това е притеснението с ученията за гнева и умилостивението, което е довело някои теолози до
изследват отново употребяваните думи в Библията. Те се фокусирали в конкретна група, произлизаща от
една  дума,  която  в  Авторизирания  превод  на  Библията  е  преведена  с  „умилостивителни“  думи  –
съществителното  име  hilasmos  -  „умилостивител“  (1Йоан  2:2;  4:10),  прилагателното  име  hilastērios   -
„умилостивение“ (Рим.3:25,  където то може да бъде използвано и като съществително име)  и глаголът
hilaskomai  - „умилостивявам“ (Евр.2:17; Лука 18:13 – в пасивна форма, която може би трябва да означава
„бъди умилостивен към мен, грешника“) Важният въпрос е дали обектът на изкупителното действие е Бог
или е човек. Ако е Бог, тогава правилната дума е „умилостивение“ (примиряване, утоляване на Бога); ако е
човек, тогава правилната дума за превод е „  изкупление  “ (решаване на проблемът с греха и вината). 

Английският теолог, който ме водеше по пътя на това тълкувание беше  Ч. Х. Дод (1884 -1973 – английски
протестански пастор, професор и теолог) (C. H. Dodd contributed an article on hilaskesthai to the Journal of Theological Studies, which was subsequently re-
published in his Bible and the Greeks. The same attempt to reinterpret ‘propitiation’ as ‘expiation’ is also expressed in his two Moffatt New Testament Commentaries on Romans and

the Johannine Epistles). Вижте неговият коментар на Рим.3:25: „изразеният смисъл...е израз на „изкупление“, а не на
„умилостивение“. Повечето от преводачите и коментаторите грешат при превода и тълкуванието“ (C. H.

Dodd, Bible and the Greeks, p.94. See also his Romans, pp.54–55). Тъй като  Ч. Х. Дод беше ръководител на групите експерти, които
направиха превода на  New English Bible (New Testament 1961), не е изненадващо, че неговата гледна точка
отразяваше в себе си начинът, по който Рим.3:25 е преведен от неговия екип: „Бог определи него (Христос
Исус) да бъде изкуплението на греха чрез неговата жертвена смърт“, докато в 1Йоан 2:2 и 4:10 важната
фраза е преведена: „той (Христос Исус) самият е умилостивение за оскверняването на нашите грехове.“
Във версията RSV на превод на Новия Завет,  която беше публикувана няколко години по-рано (1946) в
превода и на трите стиха беше използвана думата „изкупление.“

Аргументът на Ч. Х. Дод, изработен с обичайната му ерудиция, беше езиков. Той признаваше, че в
езическият гръцки (както класически, така и популярен), обичайното значение на  глагола  hilaskomai е било
„да умилостивявам“ или „да омиротворявам“ обидена или засегната личност, особено божество.  Но той
отричал, че това е било неговото значение както в древногръцкия юдеизъм, както за това се свидетелства в
Септуагинта (LXX) или, в това отношение, в Новия Завет. Той твърдял, че в (LXX) думата kipper (на иврит
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глагола  за  „изкупление“)  понякога  е  бил  превеждана  от  гръцки  думи,  различни  от  hilaskomai,  които
означават „да очистя“ или „да отменям, да унищожа“; че в (LXX)  hilaskomai понякога е превеждана с други
думи, различни от  kipper,  които означават „да изчистя“ или „да простя“; и че когато  hilaskomai  преведе
kipper,  значението  е  „изкупление“  или  „премахване  на  замърсяване  или  оскверняване.“  Той  обобщава
всичко това така: „Елинският (древногръцкият) юдеизъм е представен чрез LXX,  не гледа   на култа като  
средство за омиротворяване на недоволството на Бога,  а като на средство за освобождаване на човека
от  греха.  (C.  H.  Dodd,  Bible  and  the  Greeks,  p.93).  Наистина,  в  античността  е  съществувало  всеобщо  вярване,  че
„изпълнението  на  предписаните  ритуали...притежавало  способността,  така  да  се  каже,  на  мощен
дезинфектант.“ (C. H. Dodd, Johannine Epistles, pp.25–26). Поради това той стига до извода, че появата в Новия Завет на
думата  hilaskomai трябва да бъде тълкувана  по същия начин. Чрез кръста, Исус Христос   изкупил   греха  ;
той не е умилостивил Бог.

Реконструкцията на проф. Ч. Х. Дод, въпреки, че е приемана от много от неговите колеги, е била
обект на непреклонна критика от други, по-конкретно от д-р Леон Морис (1916-2006 – австралийски теолог) (Leon
Morris wrote  an article on hilaskesthai  in  The Expository Times,  and then expanded his  thesis  in his  Apostolic Preaching.  He has also produced a further development and

simplification of this book in Atonement) и от д-р Роджър Никол (1915-2010 – реформиран швейцарски теолог)  (Dr Roger R. Nicole’s article
entitled ‘C. H. Dodd and the Doctrine of Propitiation’ appeared in the Westminster Theological Journal, xvii.2 (1955), pp.117–157. He acknowledges some indebtedness to Leon

Morris,  although  it  is  an  independent  study).  Двамата  показаха,  че  неговите  заключения  се  основават  или  на  непълно
доказателство  или  на  съмнителни  умозаключения.  Например,  неговото  твърдение  за  значението  на
hilaskomai в  древногръцкия юдеизъм не намира никаква потвърждение както (1) в книгите на Макавеите,
въпреки че те принадлежат към  LXX (Септуагинта) и в тях има няколко откъси, в които се говори, че
Божия гняв е бил отклонен, така и (2) в писанията на Йосиф Флавий и на Филон Александрийски, въпреки
че в тях, както Ф. Бюшел показва, преобладава значението „омиротворява“ (See the article on the hilaskomai word-group by F.
Büchsel and J. Hermann in Kittel’s Theological Dictionary of the New Testament, vol. III, pp. 300–323).

А по отношение значението на тези думи в на Новия Завет  Ф. Бюшел посочва това, което  Ч. Х. Дод
не забелязва, че както в „Първото писмо на Климент“ (Коментар: до църквата в Коринт. Счита се, че е написано в

края на 1-я и е един от най-ранните християнски документи извън канона на Новия Завет. Д.Пр.),  така и „Пастирът на
Херма“ (Коментар:  Християнско литературно  произведение  от първата  половина  на  2-я  век  и  е  считано  за  много  ценен

документ.  Намира  се  в  Синайският  Кодекс.  Д.Пр.)  думата   hilaskomai  ясно  е  използвана  в  смисъла  на
„умилостивение.“  на  Бога.  Следователно се  оказва,  че  за  да  бъде  правилна  теорията  на   Ч.  Х.  Дод за
употребата на тази дума в Септуагинта и в Новия Завет, той ще трябва да поддържа, че неговата теория
„формира някакъв вид езиков остров, за който се споменава малко в  древността, има малка подкрепа от
съвременниците и никакви последователи в последвалите години!“ (Roger Nicole, ‘C. H. Dodd’, p.132). 

Но ние   трябва да обявим  , че неговата (на Ч. Х. Дод) теза е   невярна  . Даже в канона на Стария Завет
има много случаи, в които думите  kipper  и  hilaskomai са използвани за умилостивяване на гнева, както на
хора (като Яков, който умиротворил гнева на брат си Исав с дарове и както мъдър човек примирява гнева на
цар) (Бит. 32:20; Пр. 16:14), така и на Бог (както направили Аарон и Финеес (Чис. 16:41–50 и 25:11–13. виж и Зах. 7:2; 8:22; Мал. 1:9),
които отклонили Божия гняв от израелтяните). Даже в откъсите, където естествения превод е „да направи
изкупление  за  греха“,  контекстът  често  пъти  изрично  споменава  за  Божия  гняв,  което  предполага,  че
човешкия грях може да бъде изкупен, единствено чрез отдалечаването му (Изх. 32:30 (виж и 32: 10); Втор. 21:1–9; 1Ц. 3:14;

26:19).  Роджър Никол показва,  че  тези  случаи са  в  съответствие  с  „преобладаващата употреба както в
класическия,  така  и  в  популярния  гръцки  език  koinē,  в  писанията  на  Йосиф  Флавий  и  на  Филон
Александрийски и в писанията на отците на църквата и в книгите на Макавеите.“ (R. Nicole, ‘C. H. Dodd’, p.134).  

Заключението на Леон Морис по отношение на Стария Завет е, че въпреки че  hilaskomai е „сложна
дума“, все пак „обръщането на гнева изглежда представлява непоклатима основа на значението й, от
която всички случаи на употреба могат да бъдат естествено обяснени“ (L. Morris, Apostolic Preaching, p.155).

Същото е вярно и за случаите в Новия Завет, където е употребена тази дума. Описанието на Исус като
hilasmos във  връзка  с  нашите  грехове  (1Йоан  2:2;  4:10)  може  да  бъде  разбирано,  че  hilasmos просто
означава, че той ги е премахнал или ги е заличил. Но освен това, Исус е наречен наш „Защитник при Отца“
(1Йоан 2:1 – мой превод), което намеква за недоволство на Бога, пред когото Исус защитава нашата кауза. 

А  относно  откъсът  Рим.3:25,    контекстът  е  решаващ  .  Независимо  от  това,  дали  ще  преведем
hilastērion  като  „място  на  умилостивение“  (напр.  „умилостивилището“,  както  е  в  Евр.9:5)  или  като
„средство за умилостивение“ (напр. „принос за умилостивение“), Исус, който е описан така, е поставен от
Бога като удовлетворение заради всеки човешки грях, предизвикващ неговия гняв, на което Павел е отделил
две и половина глави в Римляни, за да го докаже. Както справедливо коментира Леон Морис „гневът заема
толкова важно място в спорът, довел до тази част, че ние имаме правото да търсим някакво обяснение,
което  указва за неговата отмяна в процеса, който довежда до спасението.“  (Ibid.,  p.169).  В своето голямо
изследване  „Кръстът в  Новия  Завет“,  Леон  Морис  пише:  „Навсякъде  в  гръцката литература,  както
библейска, така и не библейска, думата hilasmos означава „умилостивение.“ Сега ние не можем да решим,
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че харесваме друго значение повече и считаме, че то е по-добро (стр.349)).  
Вярно е, че в Евр.2:17 думата  hilaskomai  е  преходен глагол, чийто обект са „греховете на хората.“

Следователно тя може да бъде преведена като „да изплати“ (както е преведено в  NEB) или като „да направи
изкупление за“ (както е преведено в  NIV). Обаче това значение не е несъмнено. В забележка в  NIV се
казва: „за да може да отклони Божия гняв, премахвайки“ греховете на хората.“               

Ако се съгласим, че езиковият аргумент на Ч. Х. Дод е объркан или поне, че неговото твърдение е „не
доказано“ и  че думата    hilaskomai    означава „  умилостивение  “,  а не „изкупление“, ние все още трябва да
решим как за обрисуваме Божият гняв и неговото отклоняване. Лесно е да ги окарикатурим по такъв начин,
като например,  като изоставим тази тема с присмех. Това е направил Уилям Нийл в този откъс: „Нямат
никаква стойност „огънят и жупелът,“ които семинарията прахосва, наслаждавайки се на такива идеи,
като представата, че Христос е бил направен да бъде жертвоприношение за удовлетворяване на Божия
гняв  или  че  кръстът  е  бил  законна  размяна,  в  която  невинна  жертва  е  била  направена  да  понесе
наказанието за престъпленията на други хора, за бъде умилостивение на суров Бог –  те нямат никаква
подкрепа в писмата на Павел. Тези представи са влезли от Християнската теология чрез законническото
мислене на средновековните християни; те не са библейско Християнство.“ (William Neil, Apostle Extraordinary, pp.89–90).

Но разбира се, не такава е гледната точка най-общо на Християнството в Библията, нито на Павел в
частност. Съмнително е, че някой някога е вярвал в такова примитивно обяснение. Защото това са езически
представи,  покрити с  много  тънка  християнска  замазка.  Ако трябва  да  обясним подробно библейското
учение  за  умилостивението,  ще  трябва  да  го  разграничим от  езическите  идеи  в  три  важни  точки,
отнасящи се до това, защо е нужно умилостивението, кой го е направил и какво е било то.

1. Причината, поради която е нужно умилостивението е, че грехът  предизвиква Божият гняв. Това не
означава (както се страхуват „анимистите“) (Коментар: Анимистите са хора, които вярват, че животните, растенията
и материалните предмети, като например небесните тела, също са съставени от тяло и душа, като хората. Това са първобитни
и езически представи. Д.Пр.),  че Бог се разгневява при най-незначителен повод, а още по-малко - че той губи
самообладанието  си  без  никаква  очевидна  причина.  Защото  в  святият  Бог  няма  никакъв  каприз,
непостоянство  или  деспотизъм.  Той  никога  не  бил  раздразнителен,  злобен,  злостен  или  отмъстителен.
Неговият гняв нито е тайнствен, нито е нелогичен. Той никога не е непредвидим, обратното е вярно – той
винаги е предвидим,  защото той е предизвикван   от злото   и единствено   от злото  . Божият гняв, който ние
разгледахме  по-задълбочено  в  глава  4,  е  неговото  устойчиво,  непреклонно,  и  безкомпромисно
противопоставяне на злото във всичките му форми и прояви. Накратко, Божият гняв се   различава   тотално  
от  нашия  гняв.  Това,  което  предизвиква  нашия  гняв  (например,  засегната  суета)  никога  не  провокира
неговия гняв; а онова, което предизвиква неговия гняв (злото), рядко предизвиква нашият гняв.

2.  Кой  прави умилостивението?  В  езическият  контекст  винаги  хората  се  стараят  да  отклонят
божествения  гняв  или  чрез  педантично  извършване  на  ритуали,  или  чрез  изговарянето  на  магически
заклинания, или чрез предлагането на приноси (плодове, животно и даже - човек). Считало се е, че такива
процедури омиротворяват обиденото божество. А евангелието започва с открито твърдение,  че    нищо    от  
това,  което  ние  можем  да  направим,  да  кажем,  да  предложим  или  даже  да  допринесем,    не   може    да  
компенсира нашите грехове  или да отклони Божия гняв.  Няма никакви възможности за  убеждаване,  за
придумване, за ласкаене или за подкупване на Бога, за да ни прости, защото ние не заслужаваме нищо друго
от  неговите  ръце,  освен  осъждане.  Нито  пък,  както  видяхме,  Христос  чрез  саможертвата  си  по  своя
инициатива, е успял да убеди Бог да ни опрости. Не, инициативата (за нашето спасение) е била взета от
самия Бог в неговата истинска милост и благодат.

Това е било ясно още в Стария Завет, в който приносите са били разпознавани не като човешки дела, а
като дарове от Бога. Приносите не правели Бог да е милостив; те били предоставяни от милостивия Бог, за
да може той да действа милостиво към грешните хора. Бог казал за кръвта на жертвеното животно: „Аз ви я
дадох, за да правите изкупление за себе си на олтара“ (Лев.17:11 – мой превод) Тази истина е още по-ясно
разпозната  в  Новия  Завет,  най-малкото  във  важните  текстове  за  умилостивението,  Самият  Бог
„предоставил“ (NIV) или „поставил“ (RSV) Исус Христос като умилостивително жертвоприношение (Рим.
3:25).  Той е изпратил   своя Син като умилостивение за греховете ни  ,  не защото ние сме обичали Бога,  а
защото   Той   е обикнал нас   (1Йоан 4:10). Не е възможно по-силно да се подчертае,  че Бог е изворът, а не
последствието на изкуплението. Както е казал П. Т. Форсайт: „изкуплението не е произвело милост, то е
последица   от  милостта  “  (P.  T.  Forsyth,  Cruciality  of  the  Cross,  p.78).  Сравнете  това  с  твърдението  на  Калвин:
„Работата на изкуплението произлиза от Божията любов;  следователно  изкуплението не  е  създало
любовта“ (Institutes, II.xvi.4). Бог не ни е обикнал, защото Христос е умрял вместо нас. Христос умря вместо нас,
защото Бог   (  преди това  ) ни обикна  . Ако е трябвало Божият гняв да бъде умилостивен, Божията любов е
направила това умилостивение. Ако е възможно да бъде казано, че умилостивението „променило“ Бога или
че чрез него той е променил себе си, нека да бъдем наясно, че той не се променил от гняв към любов,
защото   неговият характер е непроменим  . Умилостивението е променило начинът на неговото отношение
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към нас.  П. Т. Форсайт казва: „Моля ви да видите,  че    разликата   е между   промяната на чувството и
промяната на  отношението...Божието чувство  към нас  никога  няма  нужда да  бъде  променяно..  Но
Божието отношение към нас, практическата връзка на Бог към нас – това трябва да се променя“ (P. T.

Forsyth, The Work of Christ, p.105). Той ни прощава и ни приема радушно у дома.
3. Какво е било умилостивителното жертвоприношение? То нито е било принос на животно, нито на

зеленчуци, нито – на минерали. То изобщо не е било  нещо,  а е било    личност  .  И личността, която Бог
принесъл не е бил някой друг, независимо дали е човешка личност или ангел, или даже заченатият негов
Син, считан като някой, който е различен от него или външен на него. Не, той предложил себе си. Давайки
своя Син, той дал себе си.

Както многократно е писал Карл Барт: „това е бил Синът на Бога,  т.е.  самият Бог.“ Например,
„фактът, че това е бил Божият Син, че това е бил самият Бог, който заел нашето място на Голгота и
по-този начин ни освободил от  божия грях и осъждане, разкрива първата и пълна последица от Божия
гняв,  на  неговото осъждане  и  на  наказателната справедливост.“  И отново,  на  друго място:  „защото
Божият  Син,  т.е.  самият  Бог  заел  нашето  място  на  Разпети  Петък,  замяната  е  можела  да  бъде
резултатна и да произведе  примирение с  праведния Бог...Единствено Бог,  нашият Господ и Спасител
можел да се държи уверено за нас,  можал да заеме нашето място, можал да изстрада вечна смърт
вместо нас, като последица от нашия грях по такъв начин, че той накрая бил и изтърпян и победен“ (Karl

Barth, Church Dogmatics, Vol. II, Part 1, pp.398 and 403). Барт ясно казва, че всичко това е било израз не само на Божията святост
и справедливост, но и на „съвършенството на Божията любов“, наистина, на Божията „свята любов“.

Следователно, тогава се оказва,  че самият Бог е в сърцевината на нашия отговор на трите въпроса
относно Божието умилостивение. Самият Бог е този, който в свят гняв се нуждае да бъде умилостивен и
самият Бог е, който в свята любов поел задължението да бъде умилостивението на нашите грехове. По този
начин Бог предприел своята собствена любовна инициатива да укроти своя собствен праведен гняв, като го
понесъл в самия себе си в своя собствен Син, когато той заел нашето място и умрял за нас.  Тук няма
никаква примитивност, която да предизвика нашия присмех, има само дълбочина на свята любов, която
предизвиква нашето преклонение.

Така,  стремейки  се  да  защитим  и  да  възстановим  Библейското  учение  за  умилостивението,  ние
нямаме никакво намерение да отричаме Библейското учение за  изкуплението.  Въпреки че трябва да се
съпротивляваме на  всеки опит да заместваме умилостивението с изкуплението,  ние радушно приемаме
всеки опит да виждаме,   че и двете принадлежат заедно в спасението  . Ф. Бюшел е написал, че:  hilasmos...е
действие,  в което Бог е умилостивяван и грехът е изкупван.“(F.  Büchsel,  ‘hilaskomai',  p.317).  А д-р Дейвид Уелс е
формулирал това кратко и ясно: „В мисленето на Павел, човекът е отчужден от Бога чрез греха, а Бог е
отчужден  от  човека  чрез  гнева.  В  заместващата  смърт  на  Христос  грехът  е  победен  и  гневът  е
отклонен, така че Бог може да гледа на човека без недоволство, а  човекът може да гледа към Бога без
страх. Грехът е изкупен и Бог е умилостивен“ (David F. Wells, Search for Salvation, p.29).

Изкупление
Сега  се  придвижваме  от  „умилостивението“  към  „изкуплението“.  В  търсенето  да  разберем

постижението на кръста, метафората се променя от двора на храма до пазарът за роби, от церемониалната
сфера до търговските сделки. Защото най-основното значение на думата „изкупление“ е „да купуваме“ или
„да  изкупуваме  обратно“,  или  като  покупка,  или  като  откуп.  Тогава,  неизбежно,  подчертаното  в
изкуплението е нашето жалко състояние – всъщност нашето робство – в греха, което създава нуждата от
акт  на  небесно спасение.  „Умилостивението“  се  фокусира в  Божия гняв,  който бил омиротворен чрез
кръста; „изкуплението“ се фокусира в окаяното състояние на грешниците, от което те са изкупени чрез
кръста.

А  „откуп“  е  точната  дума  за  използване.  Гръцките  дума  lytroō  (обикновено  превеждана  като
„откупувам“ – заложена вещ или ипотекиран имот) и apolytrōsis („откуп, спасение, изкупление“) произлизат
от думата lytron („откуп  или цена за освобождаване“), която е била почти технически дума в древния свят
за купуване или „манумисия“ – акт на откупуване на роб, за да бъде освободен или акт на безплатното му
освобождаване след откупуването.  Предвид увереното ѝ използване от светски автори с идеята,  че тази
дума се отнася за „процес, свързан с освобождаване чрез плащане на откуп“ (Leon Morris, Apostolic Preaching, p.10. See also

chapter  5,  ‘Redemption’,  in  his  Atonement,  pp.106–131),  много  често,  написал  Леон  Морис,  ние  нямаме  свободата  да
разводняваме нейното значение (на думата „откуп“) и да я превръщаме в неясно формулирано или даже
евтино  освобождение.  Нас  Христос  ни  е  „откупил“  –   ние  НЕ сме  били  просто  „спасени“  или
„освободени“ от него. Б. Б. Уорфилд е бил прав, когато показал, че ние „присъстваме  край смъртното
легло на една дума. Тъжно е да бъдем свидетели на смъртта на каквото и да стойностно нещо – даже на
една стойностна дума. А стойностните думи умират, както всяко друго стойностно нещо – ако ние не се
грижим добре за тях.“ Още по-тъжно е „умирането в сърцата на хората на нещата, на които се основава
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светът“. (From an article on ‘Redemption’ by B. B. Warfield, first published in The Princeton Theological Review (Vol. xiv, 1916), and reprinted in his Person and Work,

pp.345 and 347). Той говори за загубата в неговото поколение на чувството на благодарност към Онзи, който е
платил нашия откуп.

В епохата на Стария Завет, имущество, животни, личности и народът са били „освобождавани“ чрез
плащането  на  цена.  Правото  (даже  задължението)  да  играе  ролята  на  „роднина–избавител“  и  да  купи
обратно имот, който е бил отчужден, с цел този имот да остане в рамките на семейството или племето, е
било илюстрирано в случаят както с Вооз, така и с Йеремия. (Лев. 25:25–28; Рут 3 и 4; Йер. 32:6–8. виж. Лев. 27  за откупуването на

земя, която е била посветена на Господа чрез специална клетва). Относно животните, първородните мъжки рожби принадлежали
по право на Йехова; обаче магаретата и нечистите животни можело да бъдат откупени от собственика им.
(Изх. 13:13; 34:20; Чис. 18:14–17). А що се отнася до отделните израелтяни, всеки трябвало да плаща „откуп за живота
си“, когато се извършвало преброяване на населението; първородните синове (които, от времето на първата
Пасха  принадлежали  на  Бога)  и  особено  онези,  чиито  брой  надхвърлял  брой  на  левитите,  които  ги
замествали, трябвало да бъдат освобождавани чрез откупване; собственикът на бик, който бил  известен
обществено като опасен, (в случай, че прободял смъртоносно някой човек), трябвало самият той да бъде
убит, ако не откупи живота си, плащайки адекватна глоба; а обеднелите израелтяни били принуждавани да
продават себе си в робство и можели впоследствие или сами да се откупят, или да бъдат откупени от техен
роднина.(Изх. 30:12–16; 13:13; 34:20 и Чис. 3:40–51;  Изх. 21:28–32;  Лев.25:47–55). Във всички тези случаи на „откупуване“ е имало
решителн  о   и  скъпо  струващо   посредничество  .  Някой  плащал нужната  цената,  за  да  бъде  освободен
имота от ипотеката, животното – от касапина и хората – от робството, даже от смъртта.

А откупуването на народа? Със сигурност същите думи за изкупуването са били използвани, за да
опишат освобождението от робството в Египет на народа на Израел, извършено от Йехова (Изх. 6:6; Втор. 7:8; 15:15;

2 Ц. 7:23) и от заточението във Вавилон (Ис. 43:1–4; 48:20; 51:11; Йер. 31:11). Но в този случай, тъй като изкупителят бил не
човек, а самият Бог, можем ли все още да поддържаме, че „изкупуването“ е „откуп“? Каква цена е трябвало
да плати Йехова, за да изкупи хората си? Брук Уесткот (1825-1901- епископ на Дъръм) изглежда е бил първият,
който е  предложил следния отговор:  „идеята за изкуплението от могъща сила,  идеята,  че  цената на
„изкуплението“ е била много висока, присъства навсякъде“ (B. F. Westcott, Epistle to the Hebrews, p.298).  Б. Б. Уорфилд я
разширил до следния вид: „идеята, че изкуплението от Египет е било следствие от огромно изразходване
на Божия сила и в този смисъл струва скъпо, е видна в алюзията за това и изглежда, че съставлява
централната идея, която трябва да бъде съобщавана“ (B. B. Warfield, Person and Work, p.448. Leon Morris makes the same point in his

Apostolic Preaching, pp.14–17 and 19–20). Защото Бог изкупил Израел „с протегната Си десница“ и с „мощната Си ръка“
(Изх. 6:6; Втор. 9:26; Неем. 1:10; Пс. 77:15). 

Стигаме до заключението, че изкуплението винаги включва плащането на цена и че изкуплението на
Израел,  извършено от  Йехова,  не  е  било изключение.  Уорфилд обобщава: „Даже тук  представата за
плащането на цена, присъща на смисъла в  lutrousthai,  е запазена...Изкупление без плащането на цена е
толкова неправилно като сделка, колкото е и купуването на нещо на търг, без плащането на пари“  (B.  B.

Warfield, Person and Work, pp.453–454).
Когато влезем в Новия Завет и разгледаме неговото учение за изкуплението, веднага ни впечатляват

две промени. Въпреки, че са характерни за изкуплението и в двата случая се казва, че нуждаещите се от
изкупление  са  тежко положение  и че те  могат  да  бъдат  изкупени единствено чрез  плащането на цена,
въпреки че сега тежкото им положение сега е морално, а не материално и че цената е изкупващата смърт на
Божия Син. Това е видно в прочутите думи на Исус за откупа,  които са основополагащи за учението на
Новия Завет за изкуплението: „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота си
като  откуп за мнозина“ (Марк 10:45 – мой превод).  Този метафора  означава,  че  ние сме държани в
робство, от което единствено плащането на откуп може да ни освободи и че този откуп не е нищо по-малко
от собствения  живот на  Месията.  Нашите  животи са  залогът  ;    вместо тях  ще бъде  пожертван неговият  
живот. Ф. Бюшел със сигурност е прав, че казаното в Марк 10:45 „без никакво съмнение означава замяна.“
Това е направено да стане ясно чрез комбинацията на две прилагателни в гръцката фраза  antilytron hyper
pollōn (буквално означава „откуп,   като заместител     и в полза   на на мнозина  “) „Смъртта на Исус означава,
че там на него се е случило това, което е трябвало да се случи на мнозина. Следователно,  той е заел
тяхното място.“ (F. Büchsel, ‘hilaskomai’, p.343). Аналогичен израз (вероятно негово повторение) се случва
в 1Тим.2:5-6: „Христос Исус...даде себе си като откуп за всички.“ Поучително е, че юдейският историк
Йосиф Флавий е използвал същите думи, когато описал посещението на Римския генерал Крас в Храма в
Йерусалим през 54-53 пр.Хр. (Коментар: Крас е бил управител на Сирия, а Юдея е била част от управляваната от него

област. Д.Пр.),  с цел да плячкоса светилището. Свещеник, наричан Елиезер, който бил пазител на светите
съкровища, дал на Крас голямо кюлче злато (струващо 10 000 шекела) като lytron anti pantōn, „откуп вмести
всичко“. С други думи, златното кюлче било предложено като заместител на съкровищата на Храма. (Josephus,

Antiquities xiv. 107).
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1.  Тогава,  каква е  човешката беда,  от която ние не можем сами да се  избавим и която създава
необходимостта  да  бъдем  изкупени?  Ние  видяхме,  че  в  Стария  Завет  хората  са  били  изкупвани  от
множество гибелни социални ситуации, като задлъжняване, робство, заточение и предстоящо екзекутиране.
А  Христос  ни  е  изкупил  от  моралното  робство.  Това  е  описвано  сега  като  наши  „престъпления“  или
„грехове“ (тъй като в два важни стиха „изкуплението“ е синоним на „опрощаване на грехове“(Еф. 1:7 и Кол. 1:14.

виж.  Евр.  9:15),  както  и  като  „проклятието  на  закона“  (т.е.  Божието  осъждане,  което  се  обявява  на
закононарушителите)  (Гал.  3:13; 4:5),  както и като „Суетният начин на живот, който ви е даден от вашите
предци.“  (1 Пет. 1:18 – мой превод).  Но все пак, даже освобождението ни от тези робства не завършва
нашето изкупление. Ще се случи и още нещо. Защото Христос „даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от
всяко беззаконие“ (Тит 2:14), да ни освободи от всички опустошения на Грехопадението. Това ние   все още  
не сме   го изпитали  . Така както Божиите хора от ерата на Стария Завет, въпреки че са били освободени от
техните  заточения  в  Египет  и  Вавилон,  все  още  очаквали  изпълнението  на  обещанието  за  по-пълно
освобождение  - „очакваха освобождението на Йерусалим“ (Лука 2:38. виж 1:68; 24:21), така и Божиите хора от ерата
на  Новия  Завет,  въпреки  че  вече  са  освободени  от  вината  и  осъждането,  все  още  очакват  „денят  на
изкуплението“,  когато всички ние ще бъдем направени безгрешни. Това ще включва и „изкуплението на
нашите  тела“.  Тогава  цялото  стенещо  творение  ще  бъде  освободено  от  робството  си  на  гниенето  и
разложението,  и  ще  бъде  направено  да  участва  в  свободата  на  славата  на  Божиите  деца.  А  дотогава,
живеещия в нас Свят Дух е печатът, гаранцията и първите плодове на нашето окончателно изкупление. (Лука

21:28; Еф. 1:14; 4:30; Рим. 8:18–23).
2.  След като разгледахме  бедата, от която трябва да бъдем освободени, ние трябва да разгледаме

цената, чрез плащането на която, ние бяхме изкупени. Новият Завет никога не подчертава на кого е платен
откупът, но не оставя никакво съмнение относно цената: това е бил самият Христос. Ще започнем с това, че
е имало разходи за превъплъщението и на влизането в нашето състояние, за да може Христос да стигне до
нас. На нас ни е казано, че когато  Бог изпратил своя Син, той „се роди под закон, за да изкупи онези, които
бяха под закона“ (Гал.4:4-5).  Й. Йеремияс пита, дали Павел загатва за „драматичният акт на влизането в
робство, с цел да изкупи роб“, така както даването на тялото, за да бъде изгорено (1Кор.13:3) може да се
отнася за за това, Исус да „бъде жигосан с белега на робството“ (Jeremias, Central Message, pp.37–38. Cf. I Clem. lv). А след
превъплъщението, се намира изкуплението. За да постигне това, Исус дал „себе си“(1Тим.2:6; Тит 2:14) или
„живота“ си (Марк 10:45), умирайки под проклятието на закона, за да ни освободи от закона (Гал.3:13).

Обаче, когато посочват скъпата цена, платена от Христос за да ни откупи, най-често употребяваната
дума, използвана от авторите на Новия Завет не е била нито „себе си“, нито „живота си“,  а „кръвта“ си.
Петър написал: „не с нетрайни неща, като сребро или злато вие бяхте изкупени...а със скъпоценната кръв
на Христос, агне без дефект или недостатък“ (1Пет.1:18-19 – мой превод). Авторът на Евреи, който бил
вещ в употребата на метафорите за жертвоприношенията,  подчертава, че Христос е бил жертвата,  но и
Първосвещеник, тъй като „Той влезе...в Най-святото Място...веднъж завинаги чрез собствената си кръв“
(Евр. 9:11-12. Вижте също споменаването на кръвта на Христос във връзка с нашето изкупление в Рим.3:24-25 и в Еф.1:7).

Но какъв е смисълът на израза Христовата „кръв“? Всички знаем, че тя загатва за неговата смърт, но в
какъв смисъл? Намирайки повод за  провокация в тройното твърдение в Лев.17:11-14,  че „животът на
създанието е в кръвта“ или  че „животът на всяко създание е в кръвта му“ и даже в по-недвусмисленото
твърдение във Втор.12:23, че „кръвта е животът“, в края на19-я век била създадена една странна теория
от британски теолози, според която смисълът на израза „Христовата кръв“ говори не за неговата смърт, а за
неговия живот и че това е кръв, която се пролива чрез неговата смърт и така става достъпна за нас. Винсент
Тейлър,  Дод  и  даже  Форсайт  били  сред  авторите  на  тази  идея.  Обаче,  нейното  начало  обикновено  се
проследява в миналото, до книгата „Коментар на писмата на Йоан“ (1883) на епископ Уесткот, в която той
написал: „Чрез проливането на Кръвта, животът, която е бил в нея, не е бил унищожен, въпреки че тя е
била отделена от организма, който тя по-рано съживила...Следните две ясно различими идеи са били
включени в принасянето на жертва като жертвоприношение: смъртта на жертвата чрез проливането
на нейната кръв и  така да се каже,  освобождаването на принципът на живота, чрез който тя е била
съживена, с цел този живот да стане на разположение за друг край.“ (B. F. Westcott, Epistles of John. Additional Note on 1 John

1:7, ‘The Idea of Christ’s Blood in the New Testament’, pp.34ff). 
Точно по този начин, кръвта на Христос не е била негов живот, първо  отдаден заради нас и после,

даден  на нас.  В  по  сетнешният  си  коментар  Посланието  до  Евреи,  Уесткот  все  още  продължавал  да
проповядва същата представа. Кръвта е живот „разглеждан като все още живеещ“ и „пролятата кръв е
енергията...която е направена достъпна за другите.“(B. F. Westcott, Epistle to the Hebrews. Additional Note on Hebrews 9:9, pp.283ff).

Джеймс Дени (1856-1917 – шотландски теолог и професор) говорел без заобикалки за своето отхвърляне на
тази теза. В книгата си „Смъртта на Христос“ той призовал читателите си да не възприемат „странната
карикатура, която очаровала Уесткот“, която виждал различия в кръвта на Христос между неговата смърт
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и неговия живот,  между неговата пролята кръв и неговата предложена кръв,  между неговия пожертван
живот  и  неговия  живот,  който  освобождавал  хората.  Той  продължил:  „Осмелявам  се  да  кажа,  че  по-
неоснователна прищявка никога не е била обсебвана от духове и не е тревожила тълкуванието на никоя
друга част от Библията“ (стр.149).

По-късно,  през  1948  била  публикувана  прекрасната  монография  „Смисълът  на  думата  „кръв“  в
Библията“ на Алън Стибс (1901-1971 – английски мисионер, теолог и преподавател), която трябваше да да ни отърве
завинаги от този призрак. Той прави подробно изследване на употребата на думата „кръв“ както в Стария,
така и в Новия Завети и няма никакви затруднения в изваждането на показ, че  „кръвта“ е дума-  символ за  
смърт.“ Вярно е, че „кръвта е животът на плътта.“ Но „това означава, че ако кръвта е отделена от плътта,
независимо  дали  в  човек  или  животно,  сегашния  физически  живот  в  плътта,  свършва.  Следователно,
проливането на кръвта е знак не за освобождаване на живота от бремето на плътта, а за края на живота в
плътта.  Проливането на  кръвта  е  свидетелство за  физическата  смърт,  а не  е доказателство  за  духовно
оцеляване.  Следователно,  „да  пием  кръвта  на  Христос“  описва  „не  участието  в  неговия  живот,  а
присвояването на облагите от   неговия пожертван живот  . (Alan M. Stibbs, Meaning of the Word ‘Blood’ in Scripture, pp.10, 12, 16 and 30.
Leon Morris has a chapter entitled ‘The Blood’ in his Apostolic Preaching (pp.108–124), and in his Cross in the New Testament writes:‘the Hebrews understood “blood” habitually
in the sense of “violent death”’ (p.219). F. D. Kidner also criticizes Westcott’s thesis in his Sacrifice in the Old Testament, and points out that the prohibition of the use of blood in

food ‘is consistent with the idea of its preciousness, but hardly with that of its potency’ (p.24). Ние не можем да направим нищо по-добро от това
да приключим, както е приключил и той, с цитат от статията на Йоханес Бем за „кръвта“ в Речникът на
Герхард Кител: „“Кръвта та Христос“ е (като „Кръстът“),  само друг,  по-ясен израз    за смъртта   на  
Христос и за нейното спасяващо значение“ или „изкупваща значимост.“(Johannes Behm, ‘haima’, p.173).

3. Метафората за изкуплението има и трети смисъл. Освен бедата, от която и цената с която, ние сме
изкупени, тя привлича вниманието към личността на изкупителят, който притежава права на собственост
след покупката си. По този начин суверенната власт на Исус над църквата и над християните е приписвана
на факта, че той ни е купил със собствената си кръв. Например, презвитерите са призовани добросъвестно
да надзирават църквата въз основата на това, че Бог в Христос я е купил със собствената си кръв (Деян.
20:28). Ако църквата е била достойна, за да бъде пролята неговата кръв, тя не е ли достойна   ние да работим  
за нея? Привилегията на служението е била създадена чрез огромната цена, платена за нейното купуване.
Изглежда, че това е аргументът. Изкупеното общество на небето пее нова песен, прославяща достойнството
на Агнето: „Достоен си да вземеш свитъка и да разпечаташ печатите му, защото си бил заклан и със
Своята кръв си изкупил хора за Бога от всяко род и език, и народ и нация“(Откр. 5:9; виж. 1:5–6 и 14:3–4).

Споменът, че Исус Христос ни е купил със своята кръв и че вследствие на това ние му принадлежим,
трябва да ни мотивира съм святост като индивидуални християни, така както той е мотивирал презвитерите
към вярна служба и  небесното множество към преклонение. Ние откриваме нотка на възмущение в гласът
на  Петър,  когато  той  говори  за  лъжливите  учители,  които  чрез  срамното  си  поведение  „отричат
суверенният Господ, който ги е купил“ (2Пет. 2:1).  Тъй като той ги е купил, те са негови. Поради това те
трябва да го признаят, а не да го отхвърлят.  Спешните призиви на Павел към нас: „бягайте от сексуалната
неморалност“ се основават на учението за човешкото тяло и   кой го притежава  . От една страна той пита
невярващо: „Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото вие получихте
от Бога?“ От друга страна, „Вие не принадлежите на себе си; вие сте били купени с цена. Следователно,
прославете Бога с тялото си.“ (1 Кор. 6:18–20; виж 7:23). 

Нашето тяло не само е било създадено от Бога и един ден ще бъде възкресено от него, но то е било и
купено чрез кръвта на Христос, и сега в него обитава неговия Свят Дух.  Така то    тройно   принадлежи на  
Бога: чрез сътворение, чрез изкупление и чрез живеене в тялото. Тъй като тялото не принадлежи на нас, как
ние можем да го използваме погрешно? Вместо това,  ние трябва да прославяме Бога с тялото си,  чрез
подчинение и самоконтрол. Купени от Христос, ние нямаме никаква изгода да  ставаме роби на някого или
на нещо друго. Някога бяхме роби на греха;  сега сме роби на Христос и служенето на него е истинската
свобода.

Оправдание
Двете  картини,  които  разгледахме  до  сега,  ни  отведоха  в  ограденото  място  около  Храма  -

(умилостивението) и в пазарът на роби (изкуплението). Третата картина (оправданието),  ще ни отведе    в  
съдебната зала. Защото оправданието е обратното на осъждането (напр. Рим.5:18; 8:34) - и двете са решения на
съдия,  който  обявява  обвиняемият  или  за  виновен,  или  за  невинен.  Има  логика  в  редът,  в  който  ние
разглеждаме тези велики думи, които описват постижението на кръста. Умилостивението неизбежно идва
първо, защото докато Божият гняв не бъде успокоен (т.е. докато неговата любов не намери начин да отклони
неговия  гняв),  не  може по никакъв  начин да  има  спасение  за  хората.  След това,  когато  сме  готови да
разберем смисълът на спасението, ние започваме отрицателно да мислим за изкуплението, означаващо, че
ние сме спасени чрез плащането на високата цена на Христовата кръв от безжалостното робство на греха и
вината. Оправданието е неговата позитивна противоположна част. Вярно е, че някои изследователи отричат
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това.  Сандай  (1843-1920  –  английски  свещеник,  теолог,  професор) и Хедлам  (1862  –  1947  –  английски  теолог,  епископ)

написали,  че оправданието „е  просто прошка,  безплатна прошка“  (Sanday  and  Headlam,  Romans,  p.36),  а по-късно
Йоаким Йеремияс заявил, че „оправданието е прошка, нищо друго, само прошка“ (Jeremias, Central Message, p.66). Но
представите за оправданието и прошката не са идентични, а взаимно се допълват. Прошката отменя нашите
дългове и отменя отговорността да бъдем наказани; а оправданието ни дарява с праведно стоене пред Бога.

Реформаторите  от  16-я  век,  които  Бог  осветлил  да  открият  повторно  Библейското  евангелие  за
„оправдание чрез вяра“ били убедени в централното място на това учение. Лутер го наричал „най-важният
параграф в цялото християнско учение, което наистина създава истински християни.“ (Martin Luther, Galatians, p.143

(on  Gal.  2:16).  Cf.  p.101  (on  Gal.  2:4–5).  А  Томас  Кранмър  (1489-1556  -  лидер  на  английската  реформация,  Кентърбърийски

архиепископ) написал: „Тази вяра в святата Библията ни учи: това е здравата скала и фундаментът на
християнската религия; това учение е одобрено от всички стари и древни автори на Христовата църква;
това учение напредва, показва истинската слава на Христос и побеждава безплодната вяра на човека;
този,  който  го  отхвърля,  не  трябва  да  бъде  считан,  че  е  истински  християнин...а  е  противник  на
Христос...“ (From Cranmer’s ‘Sermon on Salvation’ in the First Book of Homilies, pp.25–26).  

Ще добавя и твърдение и от някои съвременни английски евангелисти: „Оправданието чрез вяра се
явява при нас,  както то прави при всички евангелисти, за да бъде сърцето и центърът,  образецът и
същността на цялата система на Божията спасяваща милост. Подобно на Атлас, то носи света на
раменете си, цялото евангелско познание на Божията любов в Христос към грешниците“  (R.  T.  Beckwith,  G. E.
Duffield and J. I. Packer, Across the Divide, p.58).  

Въпреки първостепенната важност на тази истина, е имало много възражения против нея.
1. Това са хора, които имат силна антипатия към юридическите изрази и думи, когато се говори за

спасението,  понеже  те  (изразите  и  думите),  представят  Бога  като  Съдия  и  Цар,  а  не  като  Отец  и
следователно те (тези хора), не могат вярно и адекватно да опишат или неговото личното отношение към
нас, или нашето лично отношение към него. Това възражение щеше да бъде незатихващо, ако това беше
единственият метафора на спасението. Но неговия юридически вкус е балансиран чрез по-личния метафора
на „помирението“ и „осиновяването“ (в който Бог е Отец, а не Съдия), който ние ще разгледаме скоро.

2. Други критици се опитват да пропъдят учението за оправданието като особеност на Павел и като
рожба  на неговия странен юридически начин на мислене. Ние обаче не трябва да се колебаем и трябва да
пропъдим   това пропъждане  , тъй като това, което е написано от Павел,   е дело на апостол   и следователно е  
авторитетно. Във всеки случай това твърдение на противниците на учението за оправданието, е фалшиво.
Идеята за оправданието не е измислена от Павел. Произхода ѝ води началото от Исус, който е казал, че
бирникът в неговата притча „си отиде у дома оправдан пред Бога“ (Лука 18:14 - мой превод). Всъщност,
учението за оправданието води началото си от Стария Завет, в който Божият праведен и страдащ Слуга „ще
оправдае мнозина“, защото „той ще се натовари с беззаконията им“ (Ис.53:11).

3.  Трябва да погледнем към причината  за отхвърлянето от Католическата църква  на учението на
Реформаторите за оправдаване чрез вяра. Може би е справедливо да обобщим учението, прието на 19-я
Вселенски събор на Католическата църква в Тренто, Италия (през1545 и 1563), отнасящо се за природата на
оправданието, какво го предшества, кога се случва и какви са последиците от него.

Първо, съборът твърди, че оправданието се случва при кръщението и включва в себе си прощаването
и  обновлението.  Кръстеният  човек  е  очистван  от  първородния  грях  и  от  греховете  на  делата  му  и
едновременно с това в него е вдъхвана нова и свръхестествена праведност. 

Второ, преди кръщението Божията предугаждаща милост предразполага хората „да обърнат себе си
към тяхното собствено оправдаване чрез свободно потвърждаване и сътрудничество с тази милост“.

Трето, греховете след кръщението (ако са „морални“, причиняват загуба на милостта) не са включени
в обсега на оправданието. Те трябва да бъдат очистени чрез разкаяние, изповядване и покаяние (също, ако
някакъв такъв грях остане при умирането на човека – чрез чистилището), така че тези и други добри дела
след кръщението може да бъде казано, че са „заслуга  “ за вечен живот  . (See Council of Trent, Session VI, and its Decrees on Original

Sin, on Justification and on Penance).
Протестантските  църкви  имат  добро  основание  да  бъдат  дълбоко  обезпокоени от  това  учение.  В

същото време, нито една от двете страни не слушаше внимателно какво казва другата страна и двете бяха
белязани от хапливият и полемичен дух на тяхната епоха. Днес основната тема, която е пътят на спасението,
остава  жизнено  важна.  Залогът  е  много  голям.  Освен  това  атмосферата  се  промени.  И  удивителната
монография на Ханс Кюнг (1928 – швейцарски католически свещеник и теолог) посветена на учението на Карл Барт
за  оправданието  (Hans  Küng,  Justification  (1957) отвори нови възможности за  диалог.  Същото направи и  Вторият
Ватикански събор в началото на 1960-те.  (For sympathetic but critical Protestant assessments of late twentiethcentury Roman Catholic thinking see
Revolution in Rome by David F. Wells; Across the Divide by R. T. Beckwith, G. E. Duffield and J. I.Packer; Justification Today: The Roman Catholic and Anglican Debate by R. G.

England; George Carey’s contribution entitled ‘Justification by Faith in Recent Roman Catholic Theology’ to Great Acquittal; and James Atkinson’s Rome and Reformation Today).
Книгата на Ханс Кюнг се състои от две части. Относно първата част, която разяснява теологията на
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Карл  Барт  за  оправданието,  самият  Карл  Барт  написал  на  Ханс  Кюнг:  „Вие  напълно  и  точно  сте
възпроизвели моите гледни точки, така както самият аз ги разбирам...Вие сте ме представили да казвам
това, което наистина казвам...Аз влагам в него този смисъл, който вие сте ме описали, че казвам“ (p. Xvii)
Относно втората част, която предлага „Един опит за католически отговор“ и в нейния край предявява иск за:
„фундаментално съгласие между католическата и протестантската теологии, конкретно в теологията
на оправданието“ (стр.271), Барт пише: „Ако това е учението на Римокатолическата църква, тогава аз
със сигурност трябва да допусна, че моята гледна точка за оправданието е в съгласие с гледната точка
на  Римокатолическата църква,  само с  цел  учението на  Римокатолическата църква после  бъде  най-
удивително   в съответствие   с моето учение  !“ После той пита как тази договореност „би могла да остане
скрита толкова дълго и от толкова много хора“ и закачливо пита дали  Ханс Кюнг е открил това преди, по
време или след неговото прочитане на the Church Dogmatics (pp.xvii–xviii)!

Ханс  Кюнг  наистина  прави  някои  забележителни  твърдения,  въпреки  че  може  би  е  жалко,  че
неговата теза се стреми да e в съгласие с решението на  Вселенски събор на Католическата църква в Тренто
и  с Барт,  а не с Лутер, на когото той изглежда симпатизира по-малко. В гл.27 той дава определение на
„милостта“  в  Библията като „милостивост“,  а  Божието „благоволение  – като „великодушна доброта“.
„Въпросът  е  не  дали  аз  имам  милост,  а  това,  че  той  е  милостив  (стр.189-190).  В  гл.28  той  пише,  че
оправданието „трябва да бъде дефинирано като „обявен оправдан чрез съдебна присъда“ и че в Новия
Завет „асоциацията с юридическата ситуация никога не липсва“ (стр.200).  Отново,  това е „юридическо
събитие“,  „удивително милостива  спасяваща справедливост“  (стр.205-206).  После,  в  гл.31  Ханс  Кюнг
силно потвърждава истината на  sola fide  (единствено чрез вяра) и казва, че Лутер е бил изцяло точен и
православен да добави думата „единствено“ към текста на Рим.3:28, тъй като това не е било изобретение на
Лутер, тази дума се била появила и в няколко други преводи и Вселенски събор на Католическата църква в
Тренто нямал намерение да противоречи на това  (стр.237).  И така,  той пише „ние трябва да признаем
фундаменталното  съгласие  по  отношение  на  формулата  sola  fides (стр.246).  Нещо повече,  „оправдание
единствено чрез вяра“ подсказва пълната неспособност и некомпетентност на човека за какъвто и да е вид
само-оправдаване“  (стр.301)  „Така  човек  е  оправдаван  единствено  чрез  Божията  милост;  човекът не
постига нищо; няма никаква човешка дейност. Обратното, човек просто се предава на оправданието на
Бога; той не прави нищо; той вярва“(стр.240).

Обаче, проф. Кюнг не спира до тук. Въпреки неговото подчертаване на юридическата природа на
оправданието като Божия декларация, той настоява, че Божието Слово винаги е резултатно, с цел това, което
Бог е обещал, да се осъществи. Следователно, когато Бог казва „ти си оправдан“, „грешникът е оправдан,
наистина и точно, като външно, така и вътрешно, изцяло и напълно.“ Неговите грехове  са опростени и
човекът  е  оправдан  в  сърцето си...Накратко,  „Божието  обявяване на  оправданието е...същевременно и
самият акт на опрощаването“ (стр. 204). Оправдаването е „единственият акт, който едновременно обявява
оправданието  и  извършва  оправданието  (стр.  210).  Но  тук  има  една  опасна  двусмислица, особено  в
риторичното изречение относно това, че оправданият грешник бива  „  изцяло и напълно“   оправдан  .  Какво
точно иска да каже тя?

Ако тук „оправдан“ означава „опростен,  приет,  праведен пред Бога“,  тогава ние наистина ставаме
веднага, святи и изцяло това, което Бог обявява ние да бъдем; ние се наслаждаваме на праведният статут, с
който той ни е удостоил. Това е истинското значение на „оправданието“.

Ако думата „оправдан“ е използвана, за да даде да се разбере, че ние сме „направени нови, направени
живи“ тогава отново Божието съзидателно слово веднага ни прави      такива  , каквито той е обявил. Обаче
това  в случая би представлявало погрешна употреба на думата „оправдан“, защото състоянието, което е
описано сега не е „оправдание“, а е обновление и съживление.

Но ако думата „оправдан“ означава „да имаме праведен характер“ или „да бъдем приспособени към
образа на Христос“, тогава Божията декларация  не гарантира това  веднага,  а само поставя началото на
процеса на оправдаването. Защото това не е оправдаване, а е освещаване и това е процес, който продължава
през целия ни живот.

Даже допълнителното изложение на  Ханс Кюнг, Excursus II, ‘Justification and Sanctification in the New
Testament’ („Оправдание и освещаване“ в Новия Завет“),  не разкрива ясно какво иска да каже той чрез
изразът  „Бог  прави грешника оправдан“.  Той разпознава проблемът на това,  че  думата  „освещаване“ е
използван в Новия Завет за две ясно различими значения. 

Понякога думата „освещаване“ е почти синоним за оправдание, защото свидетелства за светостта в
нашия статут, а не в нашия характер. В този смисъл, в самият момент на нашето оправдаване, ние ставаме
„светци“, защото сме били „осветени в Христос Исус“ и сме отделени да бъдем част от светите хора на
Бога. (Деян 20:32; 1Кор. 1:2; 6:11; Евр. 10:29; 13:12).

В други  случаи думата „освещаване“ описва процесът на израстването на вярващият в светостта и на
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ставането му подобен на Христос. (Рим. 6:19; 2Кор. 7:1; 1Сол. 4:3, 7; 5:23; Евр. 12:14).
Това объркване изглежда нараства, защото  Ханс Кюнг не се придържа постоянно към това описание.

Сега той говори за оправданието и за освещаването като случващи се заедно и веднага („Бог едновременно
оправдава  и  освещава“  (стр.308)  и  казва,  че  сега  заедно сме  способни да  растем (Вселенски събор на
Католическата църква в Тренто говорел за „нуждата от...израстване в оправданието,“ стр.228).  Обаче
това е много заблуждаващо. В спорът за освещаването ще е разумно да запазим думата „освещаване“ и да
я използваме само в нейния ясно различим смисъл на „израстване в светостта“. Защото тогава можем да
твърдим, че оправданието (Бог обявява, че ние сме праведни чрез смъртта на неговия Син) е незабавно и
напълно, недопускащо никакви степени, докато освещаването (Бог ни прави праведни чрез живеещият в нас
Свят Дух), въпреки че започва в момента, в който сме оправдани, е постепенен процес, който трае до края
на целия сегашен живот, докато ние биваме променяни, за да заприличаме на Христос „от една степен на
слава към друга“  (2Кор. 3:18, RSV – мой превод).

В желанието си за по-голямо изясняване на това място, аз не искам да подценявам постижението на
Ханс Кюнг. В същото време, измина повече от половин век от публикуването на неговата книга,  а никой
все  още,  не  чул  за  някакво  официално  оповестяване  в  Римокатолическата  Църква  за  учението  за
оправданието  единствено с вяра и единствено чрез вяра.

Рискувайки опасността от прекомерно опростяване, можем да кажем, че както евангелистите, така и
римокатолиците  учат,  че  Бог  чрез  своята  милост,  е  единственият  Спасител  на  грешниците,  че
самоспасяването е невъзможно и че смъртта на Исус Христос като умилостивяващо жертвоприношение е
най-важната основа за оправданието. Но точно какво означава оправданието, как то се свързва с другите
аспекти на спасението и как то се случва – това са областите на продължаващият и обезпокоителен спор.

Евангелистите се чувстват принудени да притискат римокатолиците относно греха, милостта, вярата и
делата на хората. Римокатолиците се чувстват неудобно, когато говорим за „тотална поквареност“ (т.е., че
всяка  част  от  нашата  човешка  природа  е  била  извратена  чрез  Грехопадението),  което  се  намира  отвъд
нашето настояване  за  нуждата  както  от  цялостно спасение,  така  и  от  не  допринасящата  с  нищо наша
милост. (Коментар: Т.е. ние нямаме абсолютно никакъв принос с нашите добри дела за нашето спасение, а то е изцяло дело на

Господ Исус Христос и на живеещият в нас Свят Дух. Д.Пр.) Римокатолиците считат, че това е песимистична гледна
точка  за  състоянието  на  човека,  в  който  се  включва  и  несъответстващо  учение  за  сътворението.
Римокатолиците считат, че хората   не са   загубили свободната си воля   (Коментар: т.е. че хората не са напълно роби

на греха. Д.Пр.) и следователно са способни да работят заедно с милостта   и да допринесат за спасението си  .
Ние,  евангелистите,  обаче,  виждаме нуждата  да подчертаем твърдението на Новия Завет за  спасението.
„Ние...знаем, че човек не се спасява чрез спазването на закона, а чрез вяра в Исус Христос „По благодат
вие бяхте спасени, чрез вяра – и то не от вас самите, това е дар от Бога – не чрез дела, за да не може
никой да се хвали.“ „Ние...знаем, че човек не е оправдаван чрез спазването на закона, а чрез вяра в Исус
Христос.“ И отново, „Той ни спаси, не поради праведните дела, които ние сме извършили, а поради Своята
милост.“ (Еф. 2:8–9; Гал. 2:16; Тит 3:5 – всички преводи са мои).

Ние не можем да избегнем ярката алтернатива, която тези текстове поставят пред нас.  Не делата,  а
милостта.  Не  спазването  на  закона,  а  вяра.  Не  нашите  праведни  дела,  а  Неговата  милост.  Относно
спасението ни, няма никаква съвместна работа между нас и Бога, има само един наш избор между два
едновременно съществуващи пътя: Божият и нашият. Нещо повече, вярата, която оправдава, подчертано, не
е друга работа.  Не,  да казваме  „оправдание чрез  вяра“ е  само друг начин да кажем „оправдание чрез
Христос.“ Сама по себе си вярата няма никаква стойност;  стойността на вярата се определя    изцяло   от  
нейния   обект  . (Коментар: Прочутото стихотворение „Вяра“ на Вапцаров попада точно в тази категория. В него се говори за
някаква неадресирана и абстрактна вяра, което я лишава от всякаква стойност. Но тя подхожда идеално на комунистическата
идея, която също е лишена от всякаква стойност. Д.Пр.) Вярата е окото, което гледа към Христос,  вярата е ръката,
която се  държи за  Христос,  вярата  е  устата,  която пие  водата  на  живота.  И колкото  по-ясно виждаме
абсолютната адекватност на личността на Богочовекът Исус Христос и неговата понасяща греха смърт,
толкова по-нелепо ще изглежда, че някой може да предположи, че ние имаме нещо, което да предложим.
Поради тази причина с „оправданието единствено чрез вяра“,  ще цитираме отново Кранмър: „напредва
истинската слава на Христос и тя поваля суетната и безплодна вяра на човека.“

Обаче, ако искаме да притискаме римокатолиците  относно тези неща,  ние същевременно трябва да
отговорим за нещата, за които те ни притискат. Основното може би е една серия от въпроси към нас като
следващите: 

„Все още ли настоявате, че когато Бог оправдава грешниците, той „ги обявява“, но „не ги прави“
праведни? 

„Все още ли настоявате, че оправданието е юридическа декларация, а не морална трансформация?
„Все още ли настоявате, че праведността ни е „вмененявана“ (Бит.15:6), но никога не е „наливана“ в

нас, нито даже „разкривана“ на нас? 
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„Все  още  ли настоявате,  че  ние  обличаме като  наметало  праведността  на  Христос,  което  скрива
нашата продължаваща греховност?

„Все още ли настоявате, че оправданието,  въпреки че променя нашия статут,  оставя непроменени
нашият характер и нашето поведение?

„Все още ли настоявате, че всеки оправдан християнин, както учат реформистите, е  едновременно
праведна личност и грешник? 

Ако е така, оправданието не е ли юридическа измислица, и даже огромна измама и лицемерна външна
по природата си трансформация, която ви оставя вътрешно необновен?

Вие не твърдите ли, че сте променени, когато всъщност не сте променени?
Вашето учение  „оправдание  единствено чрез  вяра“  не  е  ли  неприкрито безплатно разрешение  да

продължаваме да вършим грехове?
Това са проницателни въпроси. По един или друг начин аз съм чувал всички те да са задавани. И няма

никакво  съмнение,  че  ние,  евангелистите,  в  нашия  стремеж  да  подчертаваме  пълната  безплатност на
спасението,  понякога  употребяваме  необмислени  думи  и  сме  създали  впечатлението,  че  добрите  дела
изобщо не  са  важни.  Но  тогава  и  апостол  Павел  очевидно  може  би  е  говорил  необмислено,  тъй  като
неговите критици отправяли точно същото обвинение против него, което го накарало да извика: „Тогава,
какво да кажем? Ще продължим ли да вършим грехове, за да може милостта да се увеличава?“ (Рим.6:1 –
мой превод). Изпълненият му с негодувание контраудар към неговия собствен риторичен въпрос трябвало
да напомни на  читателите  му за  тяхното кръщение.  Те  не  са  ли  знаели,  че  когато са  били кръстени в
Христос Исус,  те са били кръстени в неговата смърт? След като  са умели заедно с него за греха,  как е
възможно те да продължават   да живеят   в греха  ? (Рим.6:2-3).

 С  този  отговор   Павел  е  искал  да  ни  покаже,  че  оправданието  не  е  единствената  метафора  на
спасението. Би било изцяло   погрешно   да приравняваме   „спасението с оправданието“. Думата „спасение“ е
всеобхватна  и  разбираема,  но  тя  има  много  лица,  които  са  илюстрирани  чрез  различни  картини,  а
„оправданието“ е само една от тези картини. Както видяхме, думата „изкупление“ е друга картина и носи
свидетелство за нашето основно освобождение от както от греха, така и от вината. Друга подобна картина е
думата „пресъздаване“, така че „ако някой е в Христос, той е ново създание“ (2Кор.5:17). Трета такава дума
е „прераждане“ или „новорождение“, което описва работата на Светия Дух вътре в нас, който след това
остава  като  милостиво  присъствие,  променяйки  вярващият,  за  да  става  подобен  на  Христос,  което  е
процесът на  освещаването.  Всички тези неща  са неразделно свързани.  Пресъздаването не е  е  част от
оправданието, но и двете са части на спасението, и нито една от тях не може да съществува без другата.
Наистина, великото твърдение „той ни спаси“ е разложено на своите съставни части, които от една страна
са „измиване на новороденото и обновяване чрез Светия Дух“, а от друга стана са „да бъдем оправдани чрез
Неговата благодат“ (Тит 3:5-7 – мой превод). 

Оправдаващата работа на Синът и прераждащата работа на Светия Дух не могат да бъдат разделени.
Поради  това  добрите  дела  на  любовта  вървят  след  оправданието  и  новорождението,  като  нужното
доказателство за тях. Защото спасението,  което никога не „чрез дело“, винаги става видимо „в делата“.
(Коментар: Иначе казано, добрите дела не са причината за нашето спасение, а са следствие от безплатното за нас спасение, за
което Господ е платил с живота си. За да не се хвали никой с делата си и че е бил спасен заради тях. Д.Пр.) Лутер е обичал да
илюстрира  правилната  подреденост  на  събитията  с  дървото  и  неговите  плодове:  „Първо  трябва  да  е
дървото, а после са плодовете. Защото не ябълките правят дървото, а дървото прави ябълките. Така и
вярата първо създава личността, която след това ражда дела.“ (Martin Luther, Epistle to the Galatians, p.247, on Gal. 3:10).

Щом се държим здраво за истината, че работата на Синът вместо нас и работата на Духът вътре в нас,
т.е., че оправданието и обновяването са неразделни близнаци, тогава е безопасно да продължим напред и да
настояваме,  „е  оправданието  е  видимата  част,“  че  то  е  юридическата  декларация,  че  грешникът  е  бил
направен праведен пред Бога,  че е опростен и правата му са възстановени. Това е ясно от популярната
употреба на дума „оправдание.“ Както е написал Леон Морис:  „Когато говорим за оправданието като
възглед или като действие, ние не искаме да кажем, че ние го променяме или подобряваме. По-скоро ние
казваме, че ние гарантираме решение за оправданието, ние потвърждаваме оправданието.“ (L. Morris, Cross in the

New Testament,  p.242).  По същият начин, когато Лука казва, че всички, които чули учението на Исус, признали
правотата на Бога, и това е, което Лука е имал предвид, когато казва че те „признаха, че Божият начин е бил
правилен“ (Лука 7:29 – мой превод).

Думите за оправдаване и осъждане се срещат редовно в Стария Завет. Моисей казал на съдиите на
Израел, че те трябва да отсъждат делата, които са им представени, като „оправдаят невинният и осъдят
виновният“  (Втор.25:1  –  мой  превод).  Всички  знаели,  че  Яхве  никога  „няма  да  оправдае  виновният“
(Изх.23:7 – мой превод) и че „този който оправдава виновният и онзи който осъжда невинният – Господ
мрази и двамата“ (Пр.17:15 – мой превод). Пророк Исая произнася свирепо проклятие против съдии, които
„заради подкуп оправдават виновният и отказват справедливост на невинният“ (Ис.5:23 – мой превод).
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Да осъждаме праведният и да оправдаваме неправедният би означавало „да обърнем с  главата надолу“
правосъдната система. На фона точно на това разбиране за древната правосъдна система, Павел е шокирал
римските си читатели, когато написал, че „Бог...оправдава нечестивия“ (Рим.4:5).  Как е възможно Бог да
извърши такова нещо? Скандално е било, че Светият Съдия ще прави това, което със същите гръцки думи  -
той бил забранил да правят човеците-съдии. Освен това, как е възможно Праведният Бог да обявява, че
неправедният е праведен? Самата мисъл за това е била абсурдна.

За да обобщя защитата на Павел за Божието оправдаване на грешниците, аз ще избера четири важни
фрази,  които  са  свързани  последователно  към  източникът,  основанието,  начинът и  резултатите на
оправданието.                                                                 

1.  Източникът на нашето оправдание е показан в изразът „са оправдавани по неговата благодат“
(Рим.3:24 – мой превод), т.е. чрез неговото изцяло незаслужено благоволение. Тъй като е сигурно, че „няма
праведен нито един, нито даже един“ (Рим.3:10 – мой превод), също толкова е сигурно, че никой не може
да обяви себе си за праведен пред Бога. (Пс. 143:2; 51:4; 130:3; Йов 25:4). Самооправдаването  е абсолютно невъзможно
(Рим. 3:20). Следователно, „Бог е, който оправдава“ (Рим.8:33); единствено той може. И той прави това
„даром“ (Рим. 3:24,  dōrean като безплатен дар), не поради някакви наши дела, а поради неговата собствена
благодат. Както е казано в находчивата епиграма на Том Райт: „ако няма грях – няма нужда от оправдание;
ако няма благодат – няма възможност за оправдание.“ (From his essay ‘Justification: The Biblical Basis and its Relevance for Contemporary

Evangelicalism’, in Great Acquittal, p.16).                                                                       
2. Обаче благодатта е едно нещо, а   справедливостта   (която е синоним на правосъдието) е друго нещо.

А оправданието трябва да  бъде правено със справедливост. Да казваме, че сме „оправдани по неговата
благост“ ни казва кой е източникът на нашето оправдание, но не казва нищо за моралното основание за
това, при липсата на което Бог би противоречил на своето собствено правосъдие. Поради това друг важен
стих от Павел ни запознава с основанието за нашето оправдание – ние сме „оправдани чрез Неговата кръв“
(Рим.5:9 – мой превод) Оправданието не е синоним на амнистия, която стриктно погледнато е безпринципно
опрощаване,  прошка,  която  пренебрегва  и  даже  забравя  (amnēstia е  „забравяне“)  за  престъплението  и
отказва да го предаде на правосъдието. Не, оправданието е юридически акт, то е акт на благосклонно право.
Оправданието е е синоним на „Божията праведност“ (Рим. 1:17; 3:21), която за сега може да бъде обяснена
като Негов „праведен начин за изправяне на неправедността.“ Д-р Д. Паркър   дефинира така Божията
праведност:  „Благосклонна  работа  на  Бога  на  даряването  на  виновните  грешници  с  потвърдено
оправдание,  което ги освобождава в небесната съдебна зала,  без вреда на Неговото правосъдие като
техен Съдия“ (From his article ‘Justification’ in New Bible Dictionary, p.647). 

Когато Бог оправдава грешниците, той не обявява, че грешните хора трябва да бъдат добри, нито пък
казва, че те в края на краищата не са грешници; той обявява, че те са праведни от юридическа гледна точка,
че те са освободени от всякакво задължение за нарушението им на закона, защото самият Той в своя Син е
понесъл наказанието за тяхното нарушение на закона. Това е причината, поради която Павел е способен в
едно изречение да събере заедно представите за оправданието, за изкуплението и за умилостивението (Рим.
3:24-25). Причините, поради които ние сме „оправдани даром посредством Божията благодат“ (Рим. 3:24
–  мой  превод)  е,  че  Христос  Исус  е  платил  цената  за  откупа  и  че  Бог  е  присъствал  в  него  като
умилостивяващо жертвоприношение.  Иначе казано,  ние сме „оправдавани чрез неговата кръв.“  Тук    без  
изкупление  , не може има никакво оправдание  .

3. Средството за нашето оправдание е посочено в любимият израз на Павел „оправдани чрез вяра“ (Рим.

3:28; 5:1;  Гал.  2:16; Фил.  3:9). Благодатта и вярата принадлежат неразделимо една на друга,  тъй като единствената
функция  на  вярата е  да  получава  това,  което  благодатта  предлага  даром.  Следователно,  ние  не  сме
оправдавани   чрез   н  а  шата   вяра  , тъй като сме оправдавани посредством Божията благодат и чрез кръвта на
Христос. Божията благодат е източникът, а кръвта на Христос е основанието за нашето оправдание; нашата
вяра е   само средството  , чрез което ние сме присъединявани към Христос  . Както е написал Ричард Хуукър
(1554 -1600 – английски протестантски теолог) с неговата обичайна прецизност: „Бог спасява вярващият човек, но
не поради достойнството на неговата вяра, а поради   достойнството на     Онзи  , в когото вярва  “ (From Hooker’s
‘Definition of Justification’, being Chapter xxxiii of his Ecclesiastical Polity, which began to be published in 1593).

Освен това,  ако вярата е само средство, т  я   същевременно    е и единственото средство  . Въпреки, че
думата „единствено“ липсва в гръцкият текст на Рим.3:28, тя правилно е била добавена поради правилният
инстинкт на Лутер и наистина това е правилен превод, за да бъде придаден следния вид на казаното от
Павел:  „ние  поддържаме,  че  човека е  оправдаван  единствено чрез  вяра,  независимо от спазването на
закона“. Целта на  фразата в превода на Лутер „независимо от спазването на закона“, е била, за да изключи
изцяло делата, извършвани поради спазването на закона и да оставя вярата като единствено средство за
оправданието. А Павел вече  е дал своето основание за това разбиране в предишният стих – да се изключи
хвалбата  на  хората  с  делата,  които  са  извършили.  Защото  ако  всички  човешки  дела,  достойнства,
сътрудничество и приноси не бъдат безжалостно изключени и Христовото понасянето на греха не бъде
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виждано  в неговата единствена слава и като единствен фундамент за нашето оправдание, хвалбата не може
да бъде изключена. Кранмър ясно е видял това: „Изразът, че ние сме оправдавани единствено чрез вяра,
даром   и без дела  , е изречен за да премахне ясно цялата заслуга на нашата работа, за да сме неспособни да
заслужаваме нашето оправдание в ръцете на Бога,...и по този начин изцяло да припишем заслугата и да
заслужаваме оправданието си единствено в Христос и в проливането на неговата скъпоценна кръв...А
този начин на говорене ние използваме, като смиряваме себе си пред Бога и предоставяме цялата слава на
нашият Спасител Христос, който е най-достоен да я притежава“ (From Cranmer’s ‘Sermon on Salvation’ in the First Book of
Homilies, pp.25 and 29).  

4. Какви са резултатите от нашето оправдание? Мисля, че ние можем да извличаме като заключение
едно от друго и понякога – да ги пренебрегваме – изразът на Павел, че ние сме „оправдавани в (а не чрез)
Христос“.   (Гал 2:17;Рим 8:1; 2Кор. 5:21; Eph. 1:6). Да казваме, че сме оправдани „чрез Христос“ посочва към неговата
историческа смърт; да казваме,  че сме оправдани „в Христос“ посочва към личната връзка с него, на която
чрез вяра, сега ние се наслаждаваме. Този пост факт прави да е невъзможно за нас да си мислим за нашето
оправдание като изцяло външна промяна; оправданието не може да бъде изолирано от нашето единство  с
Христос и от всички изгоди, което то носи.

Първата изгода е, членуването в Месианското общество на Исус. Ние сме в Христос и следователно
сме оправдани и освен това сме деца на Бога и истински (духовни) наследници на Авраам. Освен това, няма
никаква расова,  социална или сексуална преграда,  която може да влезе между нас,  християните.  Това е
темата  на  Гал.3:26-29.  Том  Райт  със  сигурност  е  прав  в  своето  настояване,  че  „оправданието  не  е
индивидуална грамота,  а е Божия декларация,  че ние принадлежим на обществото на Завета.“  (Tom  Wright,

‘Justification: The Biblical Basis’ from Great Acquittal, p.36). 
Второ, това ново общество, за създаването на което Христос пожертва себе си на кръста, трябва да

бъде „ревностно да прави това,  което е  добро“ и неговите  членове  трябва  да  посвещават  себе  си  на
вършенето на добри дела. (Titus 2:14; 3:8). Поради това няма никакъв принципен конфликт между Павел и
Яков. Те може да са употребявали глаголът „оправдавам“ с различни значения. Със сигурност те са писали
против различни ереси, Павел – против самодоволното законничество на християните-юдаисти, (които са
настоявали за придържане към юдейските обичаи и практики), а Яков – против мъртвото православие на
интелектуализаторите (които превръщат вярата в откъснато от живота интелектуално занимание, от което
няма практическа полза). И двамата поучават, че истинската вяра работи, като Павел подчертава вярата,
която се изявява чрез дела, а Яков – делата, които произлизат от вярата. (Гал. 5:6; 1Сол. 1:3; Як 2:14–26). 

Новото общество на Исус е есхатологично общество (Коментар: Което се занимава с живота в последните

времена на този свят и с Божието царство. Д.Пр), което живее вече     в   новата ера, началото на която е поставил
Исус. Защото оправданието е есхатологично събитие. То донася в настоящето присъдата, която принадлежи
на Последният съд. Поради това църквата е общество на надежда, което гледа със смирена увереност в
бъдещето.  Несъмнено,  ние  можем да  кажем заедно с  Павел,  че  законът ни осъжда.  Но  „няма никакво
осъждане за тези, които са в Христос Исус“. Защо няма? Защото Бог е направил за нас това, което законът
не е могъл да направи. Чрез изпращането на своя собствен Син в подобието на нашата греховна природа, за
да бъде принос за грях, Бог всъщност осъдил  нашия грях в човекът Исус. Само защото Исус е бил осъден,   е  
било възможно ние да бъдем оправдани.  Тогава от какво трябва ние да се страхуваме? „Кой ще онзи,
който осъжда? Христос Исус, който умря – и нещо повече от това – който беше възкресен да живее -  и е
от дясната страна на Бога и ходатайства за нас“  Поради това, след като веднъж ние бяхме оправдани,
„нищо не може да ни отдели от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ“ (Рим. 7:7–25; 8:1, 3, 33–

34, 39 – мой превод).
Помирение

           Четвъртата метафора на спасението, който илюстрира постижението на кръста, е „помирение“. Тя
може би е най-известна от останалите, защото е най-интимна. Ние оставихме зад себе си метафорите на
района  около  Храма,  на  пазарът  на  робите  и  на  съдебната  зала;   сега  сме  в  собствения  ни  дом  със
семейството  ни и с приятелите ни. Вярно е, че има кавга, даже вражда, но да помиряваме означава да
възстановяваме  взаимоотношение,  да  подновяваме  приятелство.  Поради  това  се  предполага  истинско
взаимоотношение, което, понеже е било разрушено, е било възстановено   от Христос  .

Втората причина, поради която хората се чувстват спокойно с този метафора е, че помирението е
противоположността на отчуждението и сега много хора описват себе си като „отчуждени“. Марксистите
продължават да говорят за икономическо отчуждение на работниците от продукта на техния труд. Други
говорят за политическо отчуждение, за усещането за безпомощност да се промени обществото. Но за много
хора „отчуждението“ затваря като в кутия съвременният начин на мислене.  Те не се чувстват у дома в
материализма, празнотата и лекомислието на западния свят. Точно обратното, те се чувстват неосъществени
и объркани, неспособни да намерят себе си, своята идентичност или своята свобода.  За тях говоренето за
помирение са думи, които са изпразнени от съдържание.
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Обаче,  първото  нещо,  което  трябва  да  бъде  казано  за  Библейското  учение  за  помирението  е,  че
помирението  започва  с  лично  помирение с  Бога  и  продължава  с  помиреното  общество в  Христос.
Помирението не е дума, която Библията използва, за да опише „стигането ни до съгласие със самите себе
си“, въпреки че Библията настоява, че единствено чрез   изгубване на себе си   в любовта към Бога и ближния  
си,   ние наистина намираме себе си  . 

Следователно,  помирението  с  Бога  е  началото.  Това  е  смисълът  на  изкуплението.  То  загатва  за
събитие,  по време на което Бог  и хората,  които преди това  са  били отчуждени помежду си,  отново са
направени „като едно“,  т.е.  „да са в съгласие помежду си“.  Думата „помирение“ се среща в превода на
английски език на Новия Завет, версия New Testament’s Authorized (King James), по-точно в твърдението, че
“сега ние получихме изкуплението“ (т.е. - „помирението“) (Рим. 5:11 – мой превод). Забележително е, че в
Рим. 5:9-11,  който е един от четирите велики откъси за примирението в Новия Завет, думите „да бъдем
примирени“ и „оправдани“  са аналогични. Изразът „Понеже сега сме оправдани чрез неговата кръв“ е
балансиран от „ако,  когато бяхме неприятели на Бога,  ние бяхме примирени с  Него чрез  смъртта на
Неговия Син.“ Обаче двете условия, въпреки че и двете са резултат от кръста, не са еднакви. Оправданието е
нашият юридически статут пред нашия Съдия в съдебната зала; а примирението е нашата интимна връзка с
нашия Отец у дома. Всъщност, второто (примирението) е вторично и е плод на първото (на оправданието).
Само когато ние бъдем оправдани чрез вяра, тогава имаме мир с Бога (Рим.5:1), който е примирението.

Други две думи в Новия Завет – „осиновяване“ и „достъп“ -  потвърждават това подчертаване, че
помирението  означава  мир  с  Бога.  Относно  „  осиновяване  “  ,  самият  Исус  се  е  обръщал  към  Отца  с
интимният израз „Авва, Отче“, което ни дава позволението и ние да го използваме и да се обръщаме към
него с думите: „нашият Отец на небето“. Апостолите разширили този израз. Йоан, който приписва това, че
сме деца на Бога, на онова, че сме били родени от Бога, и по този начин изразява удивлението си, че Отец
трябва да ни е обичал достатъчно силно, за да нарече нас - и наистина да ни направи - свои деца.  (Йоан 1:12–13;

1Йоан 3:1–10; Рим. 8:14–17; Гал. 3:26–29; 4:1–7). 
Относно   „  достъпът  “ (prosagōgē) до Бога – това е друго благословение на примирението. Изглежда, че

„достъп“ обозначава активно общуване с Бога, особено в молитва; достъп, на който неговите примирени
деца се наслаждават. В два случая Павел поставя в скоби изразите „достъп до Бога“ и „мир с Бога“, първият
път свързвайки ги по-напред с нашето оправдание, а не с нашето примирение (Рим.5:1-2); а втория път –
обяснявайки „достъпа“ като преживяване с Троицата в това,  че  ние имаме достъп до Отца чрез Синът
посредством Духът (Еф.2:17-18) и „ние можем да се доближим до Бога със свобода и увереност“ (Еф.3:12 –
мой превод).

Петър използва сроден глагол, обявявайки, че за да „ни отведе“ при Отца, Христос е трябвало да умре
веднъж за всички, праведният, вместо неправедните (1Пет. 3:18). А авторът на Евреи заимства от ритуалът в
Денят на изкуплението, за да изрази близостта до Бога, която Христос, чрез неговото жертвоприношение и
свещеничество,  е  направил  възможна  за  нас.  Той  пише:  „Понеже  имаме  увереност да  влезем  в  Най-
святото място чрез кръвта на Исус,...нека пристъпваме близо до Бога с искрено сърце с пълна увереност
на вярата...(Евр.10:19-22 – мой превод)

Следователно,  примирението,  мирът  с  Бога,  осиновяването  в  неговото  семейство  и  достъпът  до
неговото присъствие – всичко това свидетелства за същото ново взаимоотношение, в което Бог ни е въвел.
Но примирението има както хоризонтална, така и вертикална плоскост. Защото Бог ни е примирил както
един към друг в неговото ново общество, така и със Себе си. Втори велик откъс от Новия Завет (Еф.2:11-22)
се фокусира върху това, и по-точно – върху лекуването на враждата между юдеите и езичниците, така че
понякога  не  е  ясно,  за  кое  примирение  говори  Павел.  Той  напомня  на   своите  читатели,  езичници-
християни,  че  в  миналото те  са  били от  една  страна  „изключени от гражданство в  Израел  и са били
чужденци към заветите на обещанието“, а от друга страна са били „отделени от Христос...и без Бога на
света“ (ст.12 – мой превод). По този начин те са били „далече“ както от Бога, така и от Израел, били са
двойно отчуждени;  и той продължава: „но сега в Христос Исус вие, които някога бяхте далече, бяхте
доведени близо чрез кръвта на Христос“ – близо до Бога и близо до Израел (ст.13). Всъщност, Христос,
който, „самият е нашият мир“, е съборил преградата между тези две половини на човешката раса и „е
направил двете едно“ (ст.14). Той е отменил наредбите на закона, които ги държаха отделени, „създаде в
Себе Си от двамата нов човек, и така въдвори мир“ (ст.15). 

Знаейки взаимната горчивина и презрение, които юдеите и езичниците са изпитвали един към друг,
това  примирение  е  било  чудо  на  Божията  милост  и  сила.  В  резултат  от  това  се  появило  едно  ново
човечество,  с  еднородна  човечност,  чиито  членове  чрез  кръста  били  примирени  както  с  Бога,  така  и
помежду си. Тъй като били бивши врагове, те трябвало да да умъртвят враждебността си един към друг.
Сега те са съграждани в Божието царство, те са братя и сестри в Божието семейство (ст.19), те са членове на
Христовото тяло и споделят заедно обещанието на Месията (3:6). Това цялостно изравняване на юдеите и
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езичниците в новото общество е „тайната“, която в продължение на векове не е била разгласявана, но която
сега Бог е разкрил на апостолите, особено на Павел, апостолът на езичниците (3:4-6).

Но даже с това не завършва примирението, което е постигнал Бог чрез Христос. В Колосяни, което е
сестринското писмо на Ефесяните, защото двете съдържат многобройни еднакви неща, Павел добавя едно
космическо  измерение  към  работата  на  Христос.  Независимо  дали  великият  Христологичен  откъс
(Кол.1:15-20) е част от ранен християнски химн, както вярват много изследователи, или Павел сам го е
съчинил, това е величествено изложение на абсолютното господство на Исус Христос в сътворението и
изкуплението,  във вселената и в  църквата.  Същевременно то  е  подходящо адресирано към  еретиците в
Колос, които изглежда са учели за наличието на ангелски посредници (престоли, господства, началства и
власти), които се намирали между Създателят и материалното създание, и може би са предполагали, че Исус
е бил един от тези посредници. 

Павел отхвърля това учение. Той подчертана израза „всички неща“, който използва 5 пъти, който
обикновено означава космосът, то тук очевидно включва княжествата и властите.  Всички неща са били
създадени от Бога „в“, „чрез“ и „за“ Христос (ст.16). Той е „преди“ всички неща по време и ранг, и „в“ него
всички неща са поддържани и интегрирани (ст.17). Тъй като всички неща съществуват  в, чрез, за и под
Христос,   той е върховният господар   по право  . Освен това, той е главата на тялото, т.е. на църквата, защото
е първороден от мъртвите, за да има върховенство, дължащо се на факта, че Бог е благоволил в него и
обитава с пълнотата си в него (ст.19) и да върши работата си за примиряването чрез него, въдворявайки мир
чрез неговата кръв, пролята на кръста. Този път това, което е примирено, отново е наречено „всички неща“,
които заедно са описани като „неща на земята или неща на небето“ (ст.20).

Ние  не  можем  да  бъдем  сигурни  за  какво  намеква  Павел.  Предположението  е,  че  примирените
„всички неща“ (ст.20) са същите тези „всички неща“, които са били създадени (ст.16-17). Но ако това, което
е било създадено чрез Христос, е трябвало после да бъде примирено чрез Христос,    междувременно нещо  
лошо  трябва  да  се  е  случило  с  това  нещо. Както  е  казал Питър  О’Брайън:  „Предположението  е,  че
единството и хармонията на космоса са пострадали от значително изместване,  даже от разкъсване,
поради което се нуждаят от помирение.“ (Peter T. O’Brien, Colossians, p.53). Ако това се отнася за редът в природата,
тогава може би неговото „примирение“ е същото като “освобождението от робство му на тлението“ (Рим.
8:21), въпреки че това е бъдещо събитие. От друга страна, ако това се отнася за зъл космически разум или за
пропаднали ангели, не съществува никаква гаранция в Новия Завет да очакваме, че те са били (или ще
бъдат) спасяващо примирени с Бога. Следователно, изглежда по-вероятно, че  престолите и господствата са
били „примирени“ в смисълът, който ще разгледаме в следващата глава – че те са били „  обезоръжени  “ от  
Христос, който “направи публично представление от тях, побеждавайки ги на кръста“ (Кол.2:15 – мой
превод) Разбира се, че е странно използването на думата „примирение“, но, тъй като Павел също описва
това като „въдворяване на мир“ (Кол.1:20), може би Ф. Ф. Брус е прав, че Павел е гледал на „усмиряването“
на космическите създания като противопоставяне от Исус, който „представил пред техните воли такава
сила, на която те не можели да се противопоставят.“  (E. K. Simpson and F. F. Bruce, Ephesians and Colossians, p.210. Peter O’Brien

follows F. F. Bruce in this interpretation (Colossians, p.56)). В този случай, същата ситуация може да бъде имана предвид, която
навсякъде другаде е описвана като „всяко коляно ще се поклони пред Исус и всеки език ще признае неговото
господство“ (Фил. 2:9-11), и всички неща ще бъдат поставени от Бога под неговите крака до денят, когато
те ще бъдат събрани заедно „под една глава, даже Христос“ (Еф.1:10, 22).

Досега  изследвахме  обектите  на  Божията  примиряваща  работа  чрез  Христос.  Той  примирил
грешниците със себе си, юдеите и езичниците едни към други и даже космическите сили в смисълът, че ги е
обезоръжил и ги е смирил. Сега трябва да разгледаме как е станало примирението и какви са съответните
роли, изиграни от Бога, Христос и другите, във великата драма на примирението. За светлина относно тези
въпроси ние се обръщаме към четвъртият откъс за помирението, (2Кор.5:18-21 – мой превод):

„Всичко  е  от  Бога,  Който  ни  примири  със  Себе  си  чрез  Христос  и  ни  даде  служението  за
примирението: че Бог примирил света със Себе си в Христос, без да брои греховете на хората против
тях. И Той повери на   нас   посланието на примирението  . Следователно, ние сме посланици на Христос, все
едно чрез нас Бог ви призовава – молим ви от името на Христос: примирете се с Бога. Бог направи Онзи,
който  нямаше  никакъв  грях,  да  бъде  грях  вместо  нас,  така  че  в  Него  ние  да  можем  да  станем
праведността на Бога.“ 

Първата истина, която изяснява този откъс е, че Бог е авторът на примирението. Всъщност, това се
подчертава навсякъде в текста. „Всичко ( tapanta,“всички неща“) е от Бога.“ Може би „всички неща“ гледа
назад към „новите неща“ на новото създаване, с които свършва предишният стих. Бог е Създателят; новото
създание идва от него. Следват 8 глагола в този откъс, чиито субект е Бог. Те описват милостивата Божия
инициатива – Бог примирява, Бог дава, Бог призовава, Бог прави Христос да бъде грях вместо нас. Както е
преведено първото изречение в ст.18 в  New English Bible: „От първото до последното, това беше работа
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на Бога.“ Следователно, нито едно обяснение на изкуплението, което взема инициативата от Бога и вместо
на него, я дава на нас или на Христос, не е библейско. Със сигурност инициативата не е наша. Ние нямаме
нищо, което да предложим, с което да допринесем, на което да се позоваваме. Според незабравимата фраза
на Уилям Темпл, „всичко е от Бога; „единственото нещо, което наистина е мое, с което аз допринасям за
моето изкупление е грехът, от който аз трябва да бъда изкупен“. Първоначалната инициатива не принадлежи
даже на Христос. Никое обяснение на изкуплението не би могло да припише инициативата на Христос по
друг начин, освен да я вземе от Отца. Христос наистина е поел инициативата да дойде, но само в смисълът,
че  той е  можал да  каже:  „Ето ме,  дойдох  да  изпълня Твоята воля,  О,  Боже“  (Евр.10:7  -  мой превод)
Инициативата на Синът е била в подчинението на инициативата на Отца. Не е имало никакво нежелание от
страна на Отца. Не е имало никаква намеса от страна на Христос като трета страна. Не, примирението е
било заченато и родено в любовта на Бога. „Бог толкова възлюби света, че даде своя Син Единороден Син“
(Йоан 3:16).

Тук забелязваме, че когато в Новия Завет се появява глаголът „примирявам“ или Бог е извършителят
(субектът) на действието (той ни примири със себе си), или ако глаголът е пасивен, ние сме обектът (ние
сме примирявани с него).  Бог никога не е обект. Никъде в Библията не е казано: „Христос примири Отца
със нас.“ Формално, лингвистично, това е факт. Но ние трябва да бъдем много внимателни да не разчитаме
теологично твърде много на това. Защото, ако бяхме прави да кажем, че Бог е умилостивил собствения си
гняв чрез Христос, ние със сигурност можем да кажем, че Бог е примирил себе си с нас чрез Христос. Ако
той се е нуждаел  да бъде умилостивен, по същият начин той се е нуждаел и да бъде примирен. Иначе
казано, грешка е да мислим, че преградата (по-точно забраната за преминаване) между Бог и нас, която
изисква извършването на работата за помирението, се отнасяше само за нас, така че само ние сме имали
нужда от помирение, а Бог – не е имал. Наистина, ние бяхме „врагове на Бога“, бяхме враждебни към него в
сърцата си. (Относно човешката враждебност към Бога, вижте Рим. 5:10; 8:7; Еф. 2:14, 16; Кол.1:21; Як 4:4). Но вражда е била и от двете
страни. Стената или преградата между Бог и нас, е създадена от нашия бунт против него и от неговия гняв
поради нашия бунт.

Три доказателства подкрепят това раздор.
1.  Езикът.  Самите  думи  „врагове“,  „вражда“  и  „враждебност“  означават  реципрочност,  т.е.

взаимодействие на две сили с противоположна посока. Например, в Рим.11:28 думата „врагове“ трябва да е
пасивна, тъй като е противоположност на пасивната дума „възлюбени“. Също „враждата“ между юдеите и
езичниците в Еф.2:15 е била реципрочна (взаимна), което означава, че и другата „враждебност“ (между Бог
и  грешниците)  също  е  била  взаимна.  Поради  това  Ф.  Бушел  пише,  че  ние  не  трябва  да  разясняваме
враговете  едностранчиво,  като  означаващи само  „враждебни към  Бога“,  но  и  включвайки „стоящи под
Божия гняв“. (From the article on allassō and katallassō by F. Büchsel, p.257).

2. Второто доказателство се отнася до контекста, както на всеки откъс, така и на цялата Библия. Във
всеки или почти всеки откъс за помирението се говори за Божия гняв. Най-забележителен е Рим.5, където
„спасени от Божия гняв“ (ст.9) е последван непосредствено от „ние бяхме врагове на Бога“ (ст.10). После
има и по-широк библейски контекст. Леон Морис специално подчертава следното: „има, от гледната точка
на Библията, определена вражда от страна на Бога към всяко нещо,   което е зло  ...Така, доста встрани от
подробностите на обяснението на даден откъс, има силно и последователно учение за ефектът, че Бог е
активен в  противопоставянето си на всичко,  което е зло.“  (L.  Morris,  Apostolic  Preaching,  p.196.  See  Dr  Morris’ chapters  on

‘Reconciliation’ in both Apostolic Preaching, pp.186–223 and Atonement, pp.132–150).
3. Има теология. Логиката на Павел е била, че Бог е действал обективно в примирението, преди още

самото  послание  за  помирението  да  е  било  обявено.  Така  „мирът“,  който  евангелистите  проповядват
(Еф.2:17) не може да означава, че нашата враждебност е била преодоляна (т.е. че евангелистите проповядват
за  мир,  с  цел той да може да се  случи),  а  че  Бог  е  загърбил  своята враждебност,  поради кръстът на
Христос. Бог е примирил себе си   с   нас  ; сега ние     сме длъжни   да се примирим с него. Емил Брунер изразява
себе веднага по тази тема: „Примирението предполага враждебност между две групи. Ще го кажа още по-
точно: помирението, истинското помирение, обективният акт на помирението, предполага враждебност на
двете страни; т.е. че човека е враг на Бога и че Бог е враг на човека. (E. Brunner, Mediator, p.516). Брунер продължава
за да обясни, че нашата враждебност към Бога се вижда в нашето безпокойство, започващо от лекомислието
и стигащо до открито отричане и омраза към Бога, докато неговата враждебност към нас, е неговият гняв.
Освен това, „Бог присъства с този гняв, това всъщност е неговия гняв“ (стр.517)

Втората истина е, че Бог е   авторът  , а Христос е   изпълнителят   на помирението  . Това е кристално
ясно в 2Кор.5:18-19. „Бога, Който ни примири със Себе си чрез Христос“ и  „Бог примирил света със Себе
си в Христос“.  Двете твърдения ни казват, че Бог е взел инициативата да примири и той е направил това
чрез  Христос.  В това  отношение  мненията са  еднакви.  Защото облагодетелстваните  от помирението се
променят от „нас“ до „света“, за да покажат универсалният обхват на помирението и предлогът се сменя от
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„чрез“ до „в“, за да покаже, че Бог не е работил чрез Христос като негов представител от разстояние,  а
всъщност   е присъствал   в него (в Христос), когато той е вършил работата  .

Сега трябва на забележим миналите времена на действията, особено на „ни примири“ (aorist) (ст.18).
Двата глагола показват,  че Бог е изработил, наистина е изработил нещо в Христос.  Нека Джеймс Денни
обясни значимостта на това: „Работата на примирението, в смисъла на Новия Завет, е работа,  която е
завършена и  която  ние  трябва  да  разберем,  преди   да  започнем  да  проповядваме  евангелието  ...
Примирението не е нещо, което е извършвано (сега), това е нещо, което е било извършено (в миналото).
Няма съмнение, че има работа на Христос, която напредва,  но тя се основава на свършена работа на
Христос. Тя е в добродетелта на нещо, което вече е доведено до край на неговият кръст, че Христос е
способен да отправи призивът към нас, който той прави и да спечели отговорът, в който той получава
помирението.“(James Denney, Death of Christ, pp.85–86. Cf. also p.128).

Няколко  години  по-късно  П.  Т.  Форсайт  саркастично  изразил  същата  истина:  „Бог  в  Христос
примиряваше,  наистина  примиряваше,  завършвайки  работата.  Това  не  е  била  експериментална,
предварителна работа...Примирението е било   завършено   в смъртта на Христос  .  Павел не е проповядвал
за постепенно помирение. Той е проповядвал това, което богословите от миналото са били свикнали да
наричат  свършената  работа...Той  е  проповядвал  нещо,  което  е  било  свършено  веднъж  завинаги  –
помирение, което е фундаментът на помиряването на всяка душа, а не само призив .“  (P. T. Forsyth, Work of Christ,

p.86). 
Тогава какво е било това, което Бог е направил или постигнал   в   и   чрез   Христос  ? Павел отговаря на

този въпрос в два допълващи се начини, негативен и позитивен. Негативно, Бог отказал да запише нашите
престъпления на „нашата сметка“. Разбира се,  ние сме заслужавали те да бъдат записани  на „нашата
сметка“. (2Кор.5:19б). Но ако Бог ни беше отвел в съдебната зала, ние щяхме да умрем. „Ако ти, О, Господи
записваш греховете - О, Господи, кой би могъл да устои? (Пс. 130:3 – мой превод). Поради това Бог, в
своята милост, отказал да запише нашите грехове против нас или да изиска от нас да понесем наказанието
заради тях. Какво тогава е трябвало да направи той с греховете? Защото той не може да ги опрости. Не,
позитивната съответстваща част е дадена в (2Кор.5:21 – мой превод): „Бог направи Онзи, който нямаше
никакъв грях, да бъде грях вместо нас, така че в Него ние да можем да станем праведността на Бога.“ 

Със сигурност това е едно от най-потресаващите твърдения в цялата Библия, но все пак ние не трябва
да  го  избягваме  поради  тази  причина.  Джеймс  Денни  не  е  преувеличавал,  когато  е  написал  следното:
„Колкото тайнствена и ужасна да е тази мисъл, тя е ключът за разбирането на целия Нов Завет.“ (James Denney,

Death of Christ, p.88). Заради нашето спасение Бог всъщност направил безгрешният Христос да бъде грях с нашите
грехове.  Богът, който отказал да запише нашите грехове „на нашата сметка“,  ги записал вместо това на
„сметката“ на Христос. Всъщност, неговата безгрешност го правела уникално подходящ да понесе вместо
нас нашите грехове.

Нещо повече, Христос станал грях вместо нас, с цел „в Него ние да можем да станем праведността
на Бога.“ Иначе казано, нашите грехове били приписани на безгрешният Христос, с цел ние, грешниците,
бидейки обединени с него, да можем да получим като безплатен дар статут на праведността пред Бога. През
вековете последователите на Христос са размишлявали над тази размяна между безгрешният Христос и
грешниците и са се изумявали от нея. 

Първият пример е вероятно от написаното през 2-я век  Epistle to Diognetus - Послание на Mathetes до
Diognetus,  гл.  9:  „О,  сладка  размяна!  О,  неразгадаема  операция!  О,  придобивки,  надминаващи  всички
очаквания! - че нечестието на много хора трябваше да бъде скрито в единственият Праведен.“

Следващият пример е писмо на Лутер до един монах, който страдал заради греховете си: „Научи се да
познаваш Христос и то – разпънатият Христос. Научи се да му пееш и да казваш: „Господи Исусе, ти си
моя праведност, аз съм твоят грях. Ти пое на себе си това, което беше мое; освен това, Ти постави на мен
това, което беше твое.  Ти стана това,   което не беше  ,  за да стана аз онова  , което не съм  .“ (Luther, Letters of

Spiritual Counsel, p.110).
Около половин век по-късно (през 1585) Ричард Хуукър казал в една проповед за Ав.1:4: „Такива сме

в погледа на Бога Отца, както  и на самият Божий Син. Нека това да бъде считано, че е глупост или
безумие, или бяс или каквото и да е. Това е нашата мъдрост и нашата утеха; ние не се интересуваме от
никакво познание на света, а от  това, че човекът извърши грях и Бог страдаше; че Бог направи себе си
грехът на хората, а хората бяха направени праведността на Бога.“ (Hooker’s ‘Sermon on Habakkuk i.4’, pp.490ff).   

Като пример от 20-я век, ще избера една епиграма от Емил Брунер: „Оправданието означава следното
чудо: че Христос взе нашето място, а ние взехме неговото.“ (E. Brunner, Mediator, p.524). 

Поглеждайки назад към откъса, който изучаваме (2Кор.5:18-21), е важно да забележите парадоксът,
създаден от първото и последното изречения.  От една страна,  Бог ни е примирил в Христос.  От друга
страна, Бог направил Христос да бъде грях вместо нас.  Как е могъл Бог да бъде в Христос, когато го е
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направил да бъде грях –  това е върховната мистерия на изкуплението.  Но ние трябва да се държим
здраво и за двете твърдения и никога не трябва да ги разясняваме по такъв начин, че те да си противоречат
едно на друго.

Третата истина е, че ако Бог е авторът на помирението, а Христос е неговият изпълнител,  ние сме
посланиците на помирението. Разглеждайки 2Кор.5:18-18: „Всичко е от Бога, Който ни примири със Себе
си чрез Христос и ни даде служението за примирението: че Бог примирил света със Себе си в Христос, без
да брои греховете на хората против тях.  И Той повери на нас посланието на примирението“,  досега
разглеждахме само първата част на всяко изречение. Но всяко от тях се състои от две части, първата показва
постижението на помирението (Бог е бил в Христос, примирявайки света към себе си), а втората е неговото
обявление (че той ни е дал служението и посланието на помирението). 

И още нещо, самото служение на помирението се състои от два етапа. То започва като обявление, че
Бог е бил в Христос и е примирявал, и че Бог е направил Христос да бъде грях вместо нас. То продължава с
призив към хората „да бъдат примирени с Бога“ (виж Мат.5:24) или просто „да го получат“ (виж Рим.5:11).
(T. J. Crawford, Doctrine of Holy Scripture, p.75). 

Длъжни сме да запазваме разликата между тези неща. Бог е завършил работата по помирението на
кръста, но въпреки това грешниците трябва да се покайват и да вярват и така „да бъдат примирени с Бога“.
Отново, грешниците трябва „да бъдат примирени с Бога“, но въпреки това не трябва да забравят, че от
Божията страна работата за помирението вече е извършена. Ако запазваме разликата между тези две неща,
те също в цялото истинско евангелско проповядване ще бъдат запазвани заедно. Не е достатъчно да обясним
подробно православното учение на помирението, ако никога не молим хората да отидат при Христос. Не е
правилно  проповедта  да  се  състои  от  безкраен  призив,  ако  той  не  е  предшестван  от  изложение  на
евангелието.  Правилото  трябва  да  бъде:  „никакъв  призив  без  разясняване  на  евангелието и  никакво  в
разясняване на евангелието без призив.“

Отправяйки този призив, „ние сме посланици на Христос“ (ст.20). Това е било особено вярно за Павел
и другите апостоли. Те са били лични пратеници и представители на Исус Христос. Но въпреки това,  в друг
смисъл е истина за всички християнски свидетели и проповедници, които са пратеници на евангелието: ние
говорим от името на Христос и от неговата страна. Тогава, когато отправяме нашия призив, често пъти се
чува друг глас,  „все  едно чрез  нас Бог ви призовава“.  Забележителна истина е,  че  същият Бог,  който е
работил „чрез Христос“, за да постигне помирението, сега работи „чрез нас“, за да обяви това помирение. 

Ние  изследвахме четири  от  основните  метафори  на  помирението в  Новия  Завет,  взети  от  храма,
пазарът на роби, съдебната зала и от дома. Тяхната изобразителна природа прави невъзможно да ги съберем
заедно и подредено една към друга. Жертвоприношенията в храма и присъдите в съдебната зала, робите на
пазара и детето у дома – всички те ясно принадлежат на различни светове. Но въпреки това, възникват
някои общи теми от всичките четири метафори.

1.  Всяка  от тях осветява  различна  черта  на нашата  човешка нужда.  Умилостивението подчертава
Божият  гняв  към  нас,  изкуплението  –  нашето  робство  на  греха,  оправданието  –  нашата  вина и
примирението  –  нашата  враждебност  към  Бога  и  отчуждението  ни  от  него.  Тези  метафори  не  ни
превъзнасят. Те изваждат на показ големината на нашата нужда.

2. Всичките четири метафори подчертават спасяващата инициатива, взета от Бога в неговата любов.
Той е този, който умилостивява своя собствен гняв, изкупва ни от нашето окаяно робство, обявява ни за
праведни пред Себе си и ни примирява към Себе си. Свързани с тях текстове не оставят в нас никакво
съмнение относно следното:

„Бог...ни възлюби и изпрати Сина Си да бъде умилостивение за греховете ни“ (1Йоан 4:10 - мой
превод)

„Бог...дойде и изкупи хората си“ ( Лука 1:68 – мой превод)
„Бог е, който оправдава.“ ( Рим. 8:33 – мой превод)
„ Бога...ни примири със Себе си чрез Христос.“ ( 2Кор. 5:18 – мой превод)
3.  Всичките  четири  метафори  ясно  учат,  че  Божията  спасяваща  работа  е  била  постигната  чрез

проливането на кръв, иначе казано – чрез заместващото жертвоприношение на Христос. Относно кръвта на
Христос, текстовете са отново недвусмислени.

„Бог постави Него като умилостивяваща жертва, чрез вяра в Неговата кръв“  (Рим. 3:25 – мой
превод)

„В Когото имаме изкупление чрез кръвта Му.“ (Еф.1:7)
„В Него сега бяхме оправдани чрез Неговата кръв“ (Рим.5:9 – мой превод)
„Вие, които някога бяхте далече, бяхте доведени близо (т.е.  примирени) чрез кръвта на Христос.“

(Еф.2:13 – мой превод)
Тъй като  кръвта на Христос е символ на неговия живот, пожертван в насилствена смърт и в четирите

метафори  е  ясно,  че  той  е  пожертван  като  наш  заместник.  Смъртта  на  Исус  е  била  изкупително
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жертвоприношение, поради което Бог отклонил своят гняв от нас, тя е била цената на откупа, чрез която ние
сме били откупени, тя е била осъждането на невинният, с цел виновните да бъдат оправдани и Безгрешният
беше направен грях заради нас.(Рим. 3:25; 1Пет.1:18–19; Рим.8:3, 33; 2Кор.5:21).  

Следователно, заместването не е „теория за изкуплението“. Нито  пък заместването е допълнителна
метафора, която може да заеме своето място като предпочитан вариант заедно с другите. По-точно казано,
заместването е същността на всяка метафора и е сърцевината на самото изкупление. Нито една от четирите
метафори не би могла да е вярна, без заместването.  Разбира се, аз не казвам, че е задължително да бъде
разбрано,  а  да  не  говорим да  бъде  обяснено правилно заместващото  изкупление,  преди човек  да  бъде
спасен. Но все пак, отговорността на християнските учители, проповедници и други свидетели е, да се
стремят  милостиво  да  обясняват  изкуплението  с  яснота  и  убеденост.  Защото  колкото  по-добре  хората
разбират славата на Божественото заместване, толкова по-лесно ще им бъде, да вярват в Библията.

Глава 8
                                                                                      

Разкриването на Бога

Постижението на кръста на Христос трябва да бъде виждано и в разкриването, така както е виждано и
в спасението. Казано жаргонно, то е било разкриващо, но и спасяващо събитие. Защото чрез това, което Бог
е направил там за света, Бог е и говорил на света. Точно така, както хората разкриват характера си в делата
си,  така и  Бог е изявил себе си пред нас в смъртта на своя Син. Предназначението на тази глава е  да
изследваме по какъв начин кръстът е бил слово, както и работа, и да го слушаме внимателно.

Славата на Бога
Според Евангелието на Йоан, Исус обяснявал своята смърт като „възхвала“, като събитие, чрез което

той и неговият Отец ще бъдат безпределно „прославени“ или „разкрити“. За много хора това е изненада. В
Стария Завет, Божията слава или величие са били разкривани в природа и историята, т.е.  в сътворената
вселена и в изкупеният народ. От една страна, небето и земята били пълни с неговата слава, включвайки
(добавил Исус) последователите на един Галелиянин, чиято слава надвишавала даже славата на Соломон.
(Пс.19:1;  29:9;  Ис.6:3;  Мат.6:29). От  друга  страна,  Бог показал  славата  си  в  освобождаването на  израелтяните от
тяхното робство и пленничество, и Египет, и във Вавилон, и в разкриването пред тях на своя характер чрез
милост и правосъдие.  (Чис.14:22; Пс.97:2–6; Ис.35:2; 40:5; Изх.33:18 – 34:7). Така Бог показал величието си в своя свят и в
своите хора.  И най-накрая,  не е  изненадващо, че когато се  отвари Новия Завет,  славата трябва да бъде
свързвана с Исус Христос. Както е написал Лорд Рамзи от Кентърбъри (1904 – 1988 – англикански епископ и теолог,

защитник  на  християнското  единство)  „дотолкова  доколкото  doxa  (славата)  е  Божието  великолепие,  Исус
Христос е това великолепие“.   (A.  M. Ramsey,  Glory of God, p.28). Обаче според Синоптичните Евангелия (на Матей,
Марк и Лука),  въпреки че славата на Исус е проблеснала при неговото „Преобразяване на планината,“
нейното  пълно  разкриване  няма  да  се  случи  до  неговото  Пришествие,  когато  Божието  царство  бъде
завършено. (За славата на Преображението виж Лука 9:32 и 2Пет. 1:16; за славата на Пришествието, виж Марк 13:26, а за славата на завършеното Божие

царство виж  Марк 10:37; Мат. 25:31).
Това  ще бъде разкриване на „сила и слава.“  Но поразителното нещо в описанието на Йоан е,  че

въпреки, че неговата слава е била показана мощно в неговите чудеса или знамения (Йоан 2:11; 11:4, 40), тя
най-вече  е  трябва  да  бъде  виждана    в  неговата  сегашна  слабост  ,  в  самоунижението  на  неговото
превъплъщение.  „Словото стана плът и живя за малко между нас.  Видяхме славата Му,  славата на
Единородния Син, който дойде от Отца, пълно с благодат и истина“ (Йоан 1:14 – мой превод). Не трябва
да пропускаме да видим загатването за Стария Завет. Божията слава, която засенчила и изпълнила Скинията
в пустинята, сега е показвана в Онзи, който „ живя за малко“ ( eskēnōsen, ‘tabernacled’ – временно) сред нас.
И така,  както  Яхве  показал  на  Моисей  славата  си,  обявявайки,  че  името  му  (на  Яхве)  е  милостиво  и
праведно, така и славата, която видяхме в Исус Христос е била „пълна с благодат и истина.“ Още по-важна
е обмислената антитеза между „плът“ и „слава“, както и фундаменталният парадокс на   славата     на Божието  
унижение. (F. Donald Coggan, Glory of God, p.52).  

Самоунижението на Божият Син, което започнало в превъплъщението, достигнало връхната си точка
в неговата смърт. Но все пак, в самото самоунижение на себе си, той бил „възвисен“, не просто физически
възкресен от смъртта,  но и духовно възвисен пред очите на света.  (В евангелието си Йоан не използва
глагола „разпънат“ до гл. 19, където той е употребен 10 пъти. Преди това Йоан 3 пъти използва глагола
„издигнат“, с неговото обмислено двойно значение (3:14; 8:28; 12:32). Наистина, той е бил „прославен.“ Кръстът,
който изглеждал, че е „срам“, фактически е бил „  слава  .“ Докато в Синоптичните Евангелия страданието е
било   път към   бъдещата слава   (Лука 24:26. 1Пет. 4:13; 5:1, 10 и Рим. 8:17–18), за Йоан   страданието     също така   е арената, на  
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която всъщност   се случва   прославянето  .  (Аз пиша „също така“, защото е ясно, че Йоан счита, че Исус е бил прославен и по други начини, напр.

Чрез работата на Духът (16:14), на църквата (17:10 и на небето (17:5, 24).
В три отделни случаи Исус говори за предстоящата си смърт като за часът на неговото прославяне. 
1. В отговор на молбата на някои гърци да го видят, Исус казал: „Дойде часът за Човешкият Син да

бъде прославен“ (мой превод) и продължил да говори както за своята смърт, сравнявайки я с житното зърно,
което   трябва да бъде засадено в земята, така и за прославянето на неговото име от Отца.  (Йоан 12:20–28)

2. Веднага щом Юда излязъл от Горната стая и отишъл навън в нощта, Исус казал: „Сега е прославен
Човешкият Син и Бог се прослави в Него.“  (Йоан 13:30–32).

3. Исус започнал великата си молитва, с която приключило тяхното събитие в Горната стая с думите:
„Отче, настъпи часът. Прослави Сина Си, за да може Синът Ти да те прослави. (Йоан 17:1 – мой превод).

Това,  което е забележително за тези три откъса е,  първо, че всеки от тях  започва със „сега“ или
„дойде часът“, което означава, че кръстът е безспорен и второ, че прославата ще бъде както за Отца, така и
за Синът   заедно  . По този начин Отца и Синът са разкрити от кръста. Но какво е това, което те разкриват за
себе си? Със сигурност там се подразбират само-смирението и саможертва на любовта. А какво можем да
кажем да светостта на тази любов, която е направила нужно Агнето на Бога да отнесе греха на света и
Добрият Пастир да даде живота си за своите овце, и което го прави по-целесъобразно (както Каяфа точно
предсказал)  „че  е  по-добре  един  човек  да  загине  за  народа,  отколкото  целия  народ  да  страда“  (мой
превод)? (Йоан 1:29; 10:11; 11:49–52 и 18:14).

Тези твърдения са били неразделна част от разбирането на Йоан за смъртта, чрез която Отца и Синът
щели да бъдат прославени. Славата, която се излъчва от кръста, е тази същата комбинация от божествени
качества, които Бог разкрил пред Моисей като милост и справедливост, и която ние видяхме в Словото,
направено човек като „милост и истина“(Из. 34:6; Йоан 1:14, 17). Това е Божията „доброта“, която Калвин видял
видял  показана  в  „театъра“  на  кръста:  „Защото в  кръста на  Христос,  като във  великолепен  театър,
несравнимата Божия доброта е поставена пред целия свят. Наистина, славата на Бога свети във всички
създания на небето и на земята, но никога по-ярко, отколкото в кръста...Ако бъде възразено, че нищо не
би могло да бъде по-малко славно отколкото смъртта на Христос..., аз отговарям, че в тази смърт ние
виждаме необятна слава, която е скрита (и невидима) от невярващите.“ (Calvin’s St John, p.68 (on John 13:31) and p.135 (on

John 17:1).
     Когато се обърнем от Йоан към Павел, представата, че Бог е разкрил себе си и чрез  кръста, е още

по-ясно видима. Това, което в Йоан е демонстрация на  Божията слава, в Павел е демонстрацията, всъщност
на справедливостта, на неговият характер на справедливост и любов. Ще е полезно, преди да изследваме
двата ключови текста отделно, да погледнем към тях, поставени един до друг. Те се намират в Римляни:

„Бог...направи  това  (постави  Христос  като  изкупителна  жертва  за  грях),  за  да  покаже  своята
справедливост,  защото  в  своето  въздържание  Той  беше  оставил  ненаказани  греховете,  извършени
дотогава –  Той направи това,  за да  покаже своята справедливост в  настоящето време,  за да  бъде
справедлив и че Той е, Който оправдава човека, който вярва в Исус“ (Рим.3:25-26 – мой превод)

„Но Бог показва своята собствена любов към нас в това:  Докато ние все още бяхме грешници,
Христос умря вместо нас“  (Рим.5:8 – мой превод)

 Гръцките глаголи, преведени като „показани“ в гл.3 и 5 съответно, са различни. Но е бил правилен
инстинктът на преводачите на NIV превод на Библията, да използват един и същ английски глагол. Защото
тези различните гръцки глаголи означават едно и също нещо, и Павел обявява, че в смъртта на Христос, Бог
е направил ясна публична демонстрация както на своята справедливост, така и на своята любов . Ние вече
видяхме как „удовлетворил“ гнева си и любовта си, справедливостта и милостта си, чрез даването на себе
си в Христос, за да понесе нашия грях и осъждане. Сега предстои да видим как, в удовлетворяването на
кръста на тези божествени качества, той е ги е показал и демонстрирал.

Справедливостта на Бога
Мъжете  и  жените,  които  имат  морална  чувствителност,  винаги  са  били  озадачавани,  когато  са

разсъждавали над справедливостта на Божието провидение. Това съвсем не е съвременен проблем. Още от
времето на Авраам, който бил възмутен от намерението на Бог, заедно с унищожението на Содом и Гомор,
да убие праведните, заедно с неправедните и извикал страдалчески: „Няма ли Съдията на цялата земя да
върши правда?“ (Бит.18:25), действащи лица и автори на Библията се мъчели да намерят отговора на този
въпрос. Това е една от постоянно повтарящите се теми в литературата на Мъдростта и тя господства в
книгата на Йов.  Защо порочните хора преуспяват, а невинните хора страдат? Казано е, че „грях и смърт“,
„човешко престъпление и Божие наказание“ вървят заедно, даже че са неразривно свързани; тогава защо не
виждаме    по-често   грешниците  да  са    побеждава  ни  ?  Вместо  това  изглежда,  че  те  много  пъти  остават
ненаказани.  Праведните,  от  друга  страна,  често  пъти са  побеждавани от  нещастие.  Бог  не  само не  ги
предпазва, той даже не отговаря на молитвите им или даже не изглежда, че се  интересува за съдбата им.
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Поради  това,  има  очевидна  нужда  от оправдаване  на  характера  на  Бога,  от  защита  на  Божията
справедливост, от оправдаване пред човечеството на изглеждащите несправедливи методи на Бога.

Библията отговаря на тази нужда по два взаимно допълващи се начини, първо, чрез гледането към
Последният съд и второ, (от гледната точка на вярващите в Новия Завет), чрез връщането в миналото към
обмисленото осъждане,  което с  е   е случило на кръста  . Относно първият начин, това е бил стандартният
отговор  на  проблема  в  Стария  Завет,  например,  Пс.73.  Злите  хора  преуспяват.  Те  са  здрави  и  богати.
Въпреки извършваното от тях насилие, въпреки тяхната безочливост и високомерие, и въпреки безсрамното
им отхвърляне на Бога,  те остават ненаказани. Никаква светкавица от небето не ги поваля. Псалмистът
признава, че като завиждал на тяхната свобода да извършват грях и на тяхната привилегия да не страдат, той
почти     се отдалечил   от Бога,  защото мислите му били повече като мислите на  “скот“ (ст.22),  а не като
мислите на вярващ израилтянин. Той не успял да стигне до нито едно задоволително разбиране, докато не
влязъл в „Божието светилище“ (ст.17). Но тогава той разбрал какъв ще бъде техния гибелен край. Мястото,
на което стояли те толкова самоуверено е по-хлъзгаво, отколкото те осъзнават и един ден те ще паднат,
унищожени от праведният съд на Бога. 

Същата  тази  убеденост  в  Последният  съд,  когато  небалансираната  справедливост  ще  бъде
възстановена, е повторена няколко пъти в Новия Завет. Павел казал на атинските философи, че Бог не е
забелязвал  идолопоклонството  в  миналото,  само  защото  „е  определил  ден,  когато  ще  съди  света  със
справедливост чрез Човека, който е определил“ (Деян. 17:30–31) и предупреждава читателите си в Рим „да
не  злоупотребяват с  богатството  на  Божията  доброта,  поносимост и  търпение.“  (Рим.  2:4  –  мой
превод), които (Божията доброта, поносимост и търпение) им предоставят време, през което те да се покаят.
Петър отправя същото послание към „присмивателите“, които се подиграват на представата за бъдещия
Ден на съденето; причината за не-пристигането на Господа е, че Бог в своето търпение държи отворена
вратата на възможността за известно време „не искайки никой да загине, а всички да дойдат до покаяние“
(2Пет.3:3-9 – мой превод).

Ако първата част на библейската защита на Божията справедливост е да предупреждава за бъдещият и
окончателен Съд,  втората част е да обяви,  че Божият Съд вече се е случил на кръста. Това е причината,
поради която греховете  са  били позволявани,  както се  и случило,  за  да бъдат наказвани натрупаните в
периода на Стария Завет грехове (както те са заслужавали) или да бъдат извинени („ защото не е възможно
кръв от телета и козли да отмахне греховете“ ( Евр. 10:4). Но сега, казва авторът на Евреи, Христос „умря
като откуп,  за да ги освободи от греховете,  извършени при първият завет“ (Евр.9:15 – мой превод).
Казано  с  други  думи,  причината  за  извършеното  предшестващо  Божие  превъплъщение,  независимо  от
греха, е било не морално безразличие, а личното Му въздържане, докато дойде Христос и се справи с греха
на кръста. 

Класическият откъс, обясняващ тази тема, е Рим.3, който ще разгледаме сега.
„А сега  и  независимо  от Закона,  се  разкри праведност от Бога,  за  която свидетелстват Законът и
Пророците. Тази праведност от Бога идва чрез вяра в Исус Христос при всички,  които вярват. Няма
никаква разлика,  понеже всички съгрешиха и не успяват да прославят Бога,  и са оправдани даром от
Неговата милост чрез изкуплението, което дойде от Исус Христос.  Бог Го постави като жертва за
изкупление, чрез вяра в Неговата кръв. Той направи това, за да докаже Своята справедливост, понеже в
Своето дълготърпение Той беше оставил ненаказани греховете,  извършени в  миналото – Той направи
това,  за да  покаже Своята справедливост в настоящето,  за да  бъде справедлив и да е  Онзи,  който
оправдава този, който вярва в Исус“ ( Рим.3:21-26 - мой превод).

  Чарлз Кранфийлд определя тези шест стиха  като „центърът и сърцевината“ на цялото писмо до
Римляните. За да ги разберем, ние ще трябва да започнем с кратко описание на този озадачаващ израз в
ст.21„А сега  и  независимо  от Закона,  се  разкри праведност от Бога.“ Тези  думи  са  почти  еднакви  с
Рим.1:17 „защото...праведност от Бога е разкрита“, с изключение на това, че глаголите са в сегашно и
съответно в минало време. Каквато и да е тази „праведност от Бога“ е ясно, че нейното разкриването е в
евангелието. Тя е била разкрита там, когато евангелието, първо е било написано и след това е продължила
да бъде разкривана там всеки път, когато евангелието е било проповядвано. 

Със сигурност това не е единственото разкритие, за което споменава Павел. Той вече е потвърдил, че
Божията  сила  и  божественост  са  разкрити  в  сътворението  (Рим.1:19-20)  и  то  -  за   невярващите  ,  които
п  рикрив  ат  , че истината за Божия гняв е разкрита от небето (ст.1:18) - особено в моралното разложение на
обществото. Но същият Бог, който е разкрил силата си в сътворението и в своя гняв  пред обществото, е
разкрил също и своята праведност в евангелието. 

Значението  на  членуваната  и  не-членуваната  форма  на  думата  праведност  (праведността  или
праведност) е обект на безкрайно обсъждане. Могат да бъдат дадени три основни обяснения.

1.  Според средновековната традиция се е считало, че „Божията праведност“ е характерна черта на
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праведността или справедливостта, както е в ст. Рим.3:25 и 25, където се казва, че Бог  я „показа“ (или
демонстрира). Проблемът с това обяснение е, че обикновено Божията праведност се изявява  в присъдата
(напр.  Откр.19:11),  което  едва  ли е  „  добрата  новина  “,  разкрита  в  евангелието  .  Първоначално Лутер се
придържал към тази гледна точка и това почти го довело до отчаяние.  Разбира се, ако Божията присъда
може да   бъ  де показана, че в някои обстоятелства се изявява   във вид на оправдание  ,   а не на осъждане  , това  
положението би било различно. Но аз съм в очакване.

2.  Според  реформаторите,  „Божията  праведност“  означава  „праведен  статут“,  който  е  „на  Бога“
(родителен падеж) в смисълът, че   той идва „от   Бога  “ (както е преведен във версията NIV на Библията), т.е.
този статут е даван от Него. Това е „независимо   от закона  “ (както е казано в Рим.3:21), защото функцията
на закона е да осъжда,  а не да оправдава, въпреки че „Законът и Пророците свидетелстват за това“,
понеже такова е учението на Стария Завет. Тъй като всички ние сме грешни хора (Рим.3:10) и не можем да
утвърдим наша собствена праведност (Рим.3:20; 10:3), Божията праведност е безплатен дар (5:17), на който ние
„се  покоряваме“  (10:3),  „получаваме“  (9:30),  „имаме“  (Фил.3:9)  и  даже  „ставаме“  (2Кор.5:21).  Понеже
„Божията праведност“, е    дар за неправедните  , получаван единствено чрез вяра в Христос (Рим.5:22), тя  
всъщност не е нищо друго освен   оправдание  .

3. Значителен брой изследователи привлякоха вниманието към откъсите от Стария Завет, особено към
псалмите и Исая,  в които „Божията праведност“ и „Божието спасение“ са синоними и те посочват към
инициативата на Бога да дойде, за да спаси своите хора и да ги защити, когато те са потиснати. (Пс. 71:15; 98:2;

Ис. 45:21 („праведен Бог“ и „Спасител‘);46:13; 51:5–6; 56:1. See, for example, C. H. Dodd in Romans, pp.10–13. В този случай „праведният Бог“ не е
нито  неговата  характерна  черта  на  справедливост,  нито  е  дар  му  на  оправданият  статут,  а  е  н  е  говата  
динамична спасяваща активност. Основното възражение против това  обяснение е, че Павел, въпреки че
обявява,  че  законът  и  пророците  свидетелстват  за  праведността  на  Бога,  не  цитира  нито  от  един
подходящите стихове.

Второто от трите обяснения най-добре подхожда на всеки контекст, в който се случва този израз и
изглежда  почти  със  сигурност  вярно.  От  друга  страна,  може  би не  е  правилно напълно  да  отхвърлим
другите две. Защото, ако праведността на Бога е правед  ният   статут  , който той дава на тези, които вярват в
Исус, това означава, че чрез неговата динамична спасяваща активност същият този дар е на разположение и
е даряван и цялата операция е съвместима с неговата справедливост. Тогава „праведността на Бога“ може да
бъде дефинирана като като „праведният начин на Бога   за     превръщане на    неправедните   в праведни  “; тя е
праведният  статут,  който  той  дава  на  грешниците,  когато  ги  оправдава.  Нещо  повече,  ние  видяхме  в
предишната глава, че неговият безплатен и милостив акт на оправдаване е „чрез изкуплението, което дойде
от Исус“ (Рим.3:24), когото „Бог постави (някой мислят - „предназначи“) като „жертва за изкупление“
(Рим.3:25).  Ако Бог  в  Христос  на  кръста  не  беше платил цената  за  нашето откупуване  и  ако не  беше
умилостивил собствения си грях, той нямаше да може да ни оправдае.

Причината,  поради която „той направи това“ –  защо постави Христос като жертвоприношение    за  
изкупление е била – „за да покаже своята справедливост“. Толкова важна е тази божествена цел, че Павел
два пъти я потвърждава с почти едни и същи думи, въпреки че всеки път добавя различно обяснение.
Първият път той поглежда назад към миналото и казва, че Бог е  показал справедливостта си на кръста,
„понеже  в  Своето  дълготърпение  Той  беше  оставил  ненаказани  греховете,  извършени  в  миналото“
(Рим.3:25).  Втория  път  той поглежда от  кръста  към настоящето и  бъдещето и  казва,  че  Бог  е  показал
(всъщност той продължава да показва) справедливостта си „в настоящето, за да бъде справедлив и да е
Онзи, който оправдава този, който вярва в Исус“ (Рим.3:26).

Чрез дълготърпението си в миналото към грешниците,  Бог създал проблем за себе си.  (Коментар:
Същият проблем си създаваме и ние като родители, когато пренебрегваме грешките в поведението на
децата си, докато са малки и така  си създаваме големи проблеми, когато те пораснат. Д.Пр.)  Грехът,
вината и наказанието са замислени да бъдат неразделимо свързани в Божия морален свят. Тогава защо Бог
не е наказал грешниците според делата им? Трябвало е да бъде защитена Божията справедливост. Въпреки,
че във въздържането си той може бе е отложил своето наказание, но не можел да позволи на натрупването
на греховете на хората да расте неограничено, а да не говорим –  да позволи тяхното наказание да бъде
отменено. Ако Бог не накаже справедливо греха, според думите на Анселм, той би бил „несправедлив към
себе си“ или според думите на Джеймс Денни, той „няма да въздаде справедливост към себе си“,  и даже
„ще бъде несправедлив към себе си.“  (Anselm,  Cur  Deus  Homo?,  I.  xiii,  and  James  Denney,  Death  of  Christ,  p.18).  Всъщност, ако не
постъпел справедливо,  Бог    би   унищожил както себе си, така и нас  . Той  би престанал да бъде Бог и  би
престанал  да бъде изцяло човек.  Би унищожил себе си, противоречейки на своя божествен характер като
праведен  Законодател  и  Съдия,  а  би унищожил  и  нас,  противопоставяйки  се  на  нашето  човешко
достойнство  като  морално  отговорни  личности,  създадени  по  неговия  образ.  Немислимо  е,  че  той  би
извършил което и да е от тези неща. 
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Поради това, въпреки че в дълготърпението си той временно оставил грехове ненаказани, сега той ги
наказал справедливо, като ги осъдил в Христос. Бог демонстрирал справедливостта си, като я въздал. И той
направил това публично (което някой мислят, че е подчертано с глагола „постави“ (ст.25)), с цел не само да
бъде справедлив,  а и да бъде виждан, че е справедлив. Поради миналото му изявяване в несправедливост
чрез ненаказването  на  греховете,  Бог дал  сегашно  и  видимо  доказателство  на  справедливост,  чрез
понася  нето   на собственото си наказание в Христос  . Сега никой не може да обвини Бог, че опрощава злото,
нито  пък  че  той  е  безразличен  към  нарушението  на  морала  или  към  несправедливостта.  Кръстът
демонстрира с еднаква яснота както Божията справедливост в осъждането на греха, така и неговата милост
в оправдаването на грешника.  Защото сега вследствие от умилостивяващата смърт на неговия Син, Бог
може да бъде „справедлив и оправдаващ“ към тези, които вярват в него. Той е способен да дарява праведен
статут на неправедните, без да прави компромис със собствената си справедливост.

Сега трябва да виждаме по-ясно връзката между постижението на кръста (илюстрирано в четирите
метафори,  които  разгледахме  в  предишната  глава)  и  разкриването  на  Бога.  Чрез  неговото  собствено
понасяне в Христос на страхотното наказание на нашия грях, Бог не само умилостивил собствения си гняв,
не само ни откупил от робството, не само ни оправдал пред Себе си, не само ни примирил със Себе си, но
по този начин защитил и демонстрирал собствената си справедливост. По начинът, по който оправдал нас,
Бог също оправдал и Себе си. 

Това е темата на книгата  The Justification of God  („Оправданието на Бога“) на П. Т. Форсайт, която
била публикувана през 1916. Нейното подзаглавие било: „Лекции за защита на християнска справедливост
във военно време.“ Той написал: „Няма никаква друга защита на Божията справедливост, освен защитата на
Кръста.  Единствената  окончателна  защита  на  справедливостта  е  самооправдаването  на  Бога,  което  е
фундаментално за оправдаването на хората. Нито един човешки аргумент не може да оправдае Бог в свят
като нашия. Той самият е длъжен да оправдае Себе си и Той направил това в кръста на своя Син.“ (P. T. Forsyth,

Justification of God, pp.124–125. Barth also wrote that the justification of man is the self-justification of God (Church Dogmatics, V.1, pp.559–564).   
Любовта на Бога
Не  само  справедливостта  на  Бога,  но  и  неговата  любов  изглежда,  че  e несъвместима с

преобладаващата  несправедливост  на  света.  Лични  трагедии,  наводнения  и  земетресения,  катастрофи,
отнемащи  живота  на  стотици  хора,  гладът  и  бедността  по  света,  студената  необятност  на  вселената,
свирепостта на природата, тирания и мъка, болест и смърт и общата сума на мизерията през вековете  - как
могат тези ужаси да бъдат съгласувани с Божия любов? Защо Бог позволява тези неща?

Християнството  не  предлага  никакви  сладкодуми  отговори  на  тези  агонизиращи  въпроси.  Но  то
предлага свидетелството на Божията любов, което е точно толкова потвърдено от историята и е обективно,
както и свидетелството, в което изглежда че ги отрича, в светлината на което световните бедствия трябва да
бъдат разглеждани. Това свидетелство е кръстът. Ще започна с два стиха от 1Йоан.

Първ  ият  , „По това познаваме какво е любовта: Исус Христос даде живота си за нас“ (1 Йоан 3:16 –
мой превод). Повечето хора нямат никакво затруднение да ни кажат какво е любовта според тях. Те може да
са прочели всички книги,  които са били написани с  цел да се  прави разграничение между различните
видове любов, като например книгата  „Agape and Eros“ (1930) от Андреас Нигрен и книгата The Four Loves
(1960)  на  К С Луис.  Въпреки  това,  тези  хора  ще твърдят,  че  смисълът на  любовта  е  сама  по себе  си
очевидна. Апостол Йоан, обаче, не би се съгласил с тях. Той се осмелява да каже, че отделно от Христос и
неговият кръст, светът никога не би научил каква е истинската любов. Разбира се, всички хора имат жизнен
опит  от  някаква  форма и  качество на  любовта.  Но Йоан казва,  че  само един актът  на  чистата  любов,
неопетнен от никаква зараза на скрит мотив, който някога е бил извършен в историята на света и това е
страданието на Бога в Христос на кръста,    вместо незаслужаващите грешници  .  Поради това, ако търсим
определение за любовта, ние трябва погледнем не към някой речник, а към Голгота. 
            Вторият стих е още по-точен. „Това е любовта: не че ние обикнахме Бог, а че Бог обикна нас и прати
Сина Си като умилостивение (hilasmos) за греховете ни“ (1Йоан 4:10 – мой превод). Преди малко в откъса
от Рим.3 ние изследвахме, че  Павел  възприема умилостивителната природа на Кръста (hilastērion)  като
проява на Божията справедливост; тук Йоан възприема умилостивителната природа на кръста като  проява
на Божията любов. Тези двете неща са еднакви. Истинска любов е Божията любов, а не нашата и Той я е
показал сред нас (ст.9), чрез изпращането на своят Единороден Син в света, за да може да умре вместо нас, а
ние да можем да живеем чрез Него. Двете думи „живее“ (ст.9) и „умилостивение“ (ст.10)  правят видим  а  
извънредната големина на нашата   нужда  . Понеже сме грешници, ние заслужаваме да умрем под праведния
гняв на Бога. Но Бог изпатил своя Единороден Син и чрез изпращането му, самият Бог дошъл, за да умре с
тази смърт и да понесе този гняв вместо нас. Това е бил един акт на явна, чиста и незаслужена любов.

После ние научаваме от Йоан, че независимо, че в този свят нашето внимание е постоянно задържано
от проблемите на злото и болката, които изглежда, че се противопоставят на Божията любов, ние ще бъдем
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мъдри, ако   не позволяваме   вниманието ни да бъде  отклонявано от кръста  , където Божията любов е била
публично и видимо показана. Ако кръстът може да бъде наречен „трагедия“, това е трагедия, която осветява
всички други трагедии.

Павел също пише за любовта на Бога в първата половина на Рим.5. Той два пъти споменава за нея и
по този начин ни снабдява с два допълнителни начини да бъдем уверени в нейната реалност. Първият път
той казва, че „Бог е излял любовта си в сърцата ни чрез Светия Дух, който Той ни е дал“ (ст.5 – мой
превод). Вторият път той ни казва, че “Бог показва своята любов към нас в това, че когато ние все още
бяхме  грешници,  Христос  умря  за  нас“  (ст.8  –  мой  превод).  Една  от  най-задоволявашите  черти  на
евангелието е начинът, по който то комбинира обективното и субективното, историческото и основаващото
се на житейския опит, работата на Божият Син и работата на Божият Дух. Павел казва, че ние можем да
знаем, че Бог ни обича, както защото той е доказал своята любов в историята чрез смъртта на Своя Син,
така и защото той продължава да излива любовта си в сърцата ни, чрез живеенето на Светия Дух вътре в
нас.  Павел продължава и казва, че независимо от това, че ние трябва да концентрираме вниманието си в
обективното  показване  на  Божията  любов  на  кръста,  ние  не  трябва  да  забравяме,  че  Святия  Дух
потвърждава това историческо свидетелство, чрез своето собствено вътрешно в нас и лично свидетелстване,
като залива сърцата ни със знанието, че ние сме обичани. Това е подобно на нашия жизнен опит за Светия
Дух, свидетелстващ с нашия дух, че ние сме Божии деца – свидетелство, което той донася когато, докато
ние се молим, той ни прави способни да извикаме „Авва Отче“, защото тогава ние знаем за себе си си, че
сме Божии оправдани, примирени, откупени и обичани деца (Рим.8:15-16)

Обаче, поради кръста, “Бог показва своята любов към нас“ (ст.8). Тя е негова собствена, защото няма
друга  любов  като  нея.   От  какво  се  състои  това  показване?  То има  три  съставни части,  които  заедно
образуват един убедителен случай.

1. Бог даде своя Син за нас. Наистина, в Рим5:8 Павел просто потвърждава, че „Христос“ е умрял за
нас. Но контекстът ни казва кой е бил Помазаният, кой е бил този Месия. Защото според ст.10, смъртта на
Христос е била „смъртта на неговия Син“. Ако Бог беше изпратил човек при нас, така както е изпращал
пророци при Израел, ние щяхме да му бъдем благодарни. Ако той беше изпратил ангел, както е изпратил
ангел при Мария на Благовещението, ние щяхме да считаме това като голяма привилегия. Но въпреки това,
във всеки от тези случаи,  Бог  ни е изпращал трета страна,  тъй като хората и ангелите са  творения на
неговото сътворение. Но в изпращането на собствения си Единороден Син, изцяло роден от собственото му
Същество, Бог не изпратил творение, т.е. трета страна,   а дал Себе си  .

 Логиката на това е неизбежна. Как би могла да бъде показана Божията любов, ако той беше изпратил
някой друг при нас? Не, тъй като любовта е същината   на себеотдаването  , тогава, ако Божията любов е била
виждана в даването на неговия Син, по този начин той е трябвало да даде себе си. „Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син“ (Йоан 3:16). Отново, на друго място, Бог „не пожали Своя собствен
Син, но го даде за всички нас“ (Рим. 8:32). П. Т Форсайт много точно добавил блясък и яснота : „той не
пожалил Своя собствен Син, т.е. самият Себе си.“ (P. T. Forsyth, Justification, p.154). Поради решаващото значение на
този  самоотдаваща  се  любов,  Павел  добавил  убедеността  си,  че  заедно  с  Христос,  Бог  ще  ни  подари
благосклонно всички неща (Рим. 8:32). Всички по-малки дарове били  схващани като съставни части на
„неописуемият дар“ на неговия син (2Кор.9:15 – мой превод).

2.  Бог даде своя Син   да умре   за нас  . Все още щеше да е чудесно, ако Бог беше ни дал своя Син, а
също и себе си, само за да стане плът за нас, да живее и да ни служи на земята. Но превъплъщението било
само началото на неговото самоотдаване. Той „се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и
стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт,
даже смърт на кръст!“ (Фил. 2:7-8). Това означавало да даде себе си изцяло, на мъчението на разпъването
на кръста и на ужасът на понасянето на греха, и на изоставянето от Бога. „Христос умря за нас.“ Неговото
тяло умряло, а както ще видим, и душата му умряла, умряла със смъртта на отделянето ѝ от Бога. Грехът
и смъртта са   неразделими  , но докато обикновено този който извършва грехове и този, който умира, са една
и съща личност, в този случай те не са една, понеже ние сме били тези, които сме извършили греховете, а
Той е онзи, който е умрял заради нашите грехове. Това е любовта, защото Безсмъртният дойде да умре – ние
не сме способни да си представим ужасът или болката, включени в това изживяване.

3. Бог даде своя Син   да умре     за нас  , т.е. за незаслужаващи грешници като нас. „Грешници“ е първият
епитет, която Павел използва, за да ни опише; неудачници, които не са успели да улучат мишената и които
неизменно „не успяха да прославят Бога“ (Рим. 3:23 – мой превод).

Вторият епитет е, че ние бяхме „безбожни“, защото не отдадохме на Бога славата, която е дължима на
името Му и “пред очите им нямаше страх от Бога“ (Рим. 3:18).

Третият епитет, с който Павел ни описва е „врагове“. Което означава, че ние бяхме „врагове на Бога“
(Рим. 5:10) както  обяснява  NIV версията на превод на Библията, защото се бунтувахме против неговата
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власт, отказвахме неговата любов и бяхме непокорни на неговия закон  (Рим. 8:7).
Четвъртият епитет е „немощни“ (Рим. 3:6): когато „ние бяхме още немощни“, Христос умря за нас.

Защото ние нямахме никаква сила да  спасим себе си; ние бяхме безпомощни. 
Тези четири думи образуват една грозна група от прилагателни. В Рим.5:7 се твърди, че много рядко

някой може да поиска да умре за „праведен“ човек (чиято праведност е студена, сурова и забраняваща),
въпреки че за „добър“ човек (чиято доброта е топла, приятелска и привлекателна) някои може вероятно да
се осмели да умре. „Но Бог показа своята собствена любов към нас“ (Рим. 5:8 – мой превод) – неговата
уникална любов – в това,   че той умрял   за   грешните, безбожните, непокорните и безпомощни хора   като нас  .

Стойността на дарът на любовта се оценява чрез цената, която тя е струвала на даряващият и чрез
степента, до която получателят може да бъде считан, че заслужава този дар. Например, млад мъж, който е
влюбен,  ще дава  на любимата си скъпи подаръци,  често пъти по-скъпи от това,  което той може да си
позволи, като символи на своята всеотдайна любов, защото  счита, че тя ги заслужава, и даже повече. Яков
работил 7 години, за да се ожени за Рахил, защото я обичал. 

А Бог, давайки своя Син, дал Себе си, за да умре   за враговете си  . Той дал всичко за тези, които не
заслужавали да получат нищо от него. „И това е собственото доказателство на Бог за неговата любов
към нас“ (Рим. 5:8, NEB).

 В книгата  Love’s Endeavour, Love’s Expense  („Стремежът на любовта, разходите на любовта“), на
Каноникът (главен свещеник на католическа катедрала) Уилям Ванстоун има една глава, която е озаглавена:
‘The Phenomenology of Love’ („Осмисляне на любовта“)(стр.39–54). Неговата теза е, че всички хора, даже
онези, които са били лишени от любов по време на детството си, са способни инстинктивно да различават
истинската любов. После той предполага, че „ако можем да опишем видът на истинската любов, ние едва
ли бихме търсили на друго място, за да намерим описанието на Божията любов“ (стр.42). Въпреки, че
това  противоречи  с  онова,  което  написах  по-рано  –  че  Божията  любов  определя  нашата  любов,  а  не
обратното,  аз знам какво иска да каже той и не искам да споря за това.  Той е направил списък от три
отличителни белези на фалшивата любов, чрез които нейната фалшивост е разкривана. Те са:

1. Ограничението на щедростта съм любимия човек (дали има нещо, което не може да бъде дарено).
2. Степента на контрола върху любимия човек (манипулирането на хората).
3.  Самоизолацията,  самодостатъчността,  незаинтересоваността,  неспособността са  се  споделят

болките и тревогите на любимия човек.
За  разлика  от  фалшивата  любов,  истинската  любов  се  отличава  с  неограниченост  на

самораздаването, с поемането на риск без наличието на сигурност в успеха на любимия и с уязвимост,
която е лесно наранима. 

Случи се така, че четях книгата на Уилям Ванстоун, когато пишех тази глава и нямаше как да не
забележа съвпадението (въпреки, че то не е абсолютно точно) между неговите белези на истинската любов
и трите белези на Божията любов, които са разкрити в Рим.5:8. А сега вижте финалното обобщение на
каноник  Уилям  Ванстоун  (стр.115):  „Божията  любов  е  изразходвана  в  самораздаване,  цялостно
изразходване, без остатък, без резерви, до пресушаване, до пълно изчерпване,  до край“ Тя се изразява в
даването на неговия Син - Бог дал самият Себе си...Божията любов е изразходвана в рисковано усилие,
винаги  изправена  на  ръба  на  провала...Защото  Бог  дал  своя  Син  да  умре,  поемайки  риска  да  загуби
контролът над себе си...Божията любов е виждана „чакаща до края, безпомощна пред този, когото обича, за
да получи отговорът, който ще бъде   или нейната трагедия,   или нейният триумф  . Защото давайки своят Син
да умре за грешниците, Бог направил себе си уязвим за възможността, че  те ще ме се подиграят и ще му
обърнат гръб.

Професор Юрген Молтман (1926 – реформиран християнин, университета в Гьотинген) отива още по-нататък в
опитът си да обясни как Бог е разкрил любовта си на кръста. Той взаимства от Лутер смайващият израз
„разпънатият Бог“ (който самият Лутер взаимствал от теологията на късното средновековие) и подобно на
Лутер потвърждава,  че Бог дефинира себе си и  ние започваме да го познаваме   на кръста  . Следователно,
theologia crucis (теология на разпънатият Бог) „не е само една глава в теологията, а е „  нотният ключ  “ за  
цялата християнска теология“.(Jürgen Moltmann, Crucified God, p.72). Никоя теология не е християнска, ако не възниква
от и  не се фокусира в кръста. По специално, чрез споменаването на „кръста“ проф. Молтман казва, че
повече от всичко друго „кръстът е вик на изоставеност.“ Той показва, че Исус не е бил отхвърлен от юдеите
като богохулник и не е бил убит от римляните като бунтовник, а всъщност е бил осъден и изоставен   от своя  
Отец.(стр.149-152).  Следователно това  поражда следният въпрос:  „Кой е  Богът  на  кръста,  който е  бил
изоставен от Бог?“ В основата си, цялата християнска теология и целият християнски живот, е отговор на
въпросът,  който Исус  задал,  („Боже мой,  защо си  ме  изоставил?“  -  Мат.27:46)  когато  умирал.  (стр.4).
Поради това теологията трябва да бъде развивана „в обсега на чуваемост на този вик на умиращият Исус“
(стр.201).
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Тогава,  какво  разбираме  за  Бога,  когато  виждаме  разпънатият  Исус  и  чуваме  неговият  вик  на
изоставеност? Със сигурност  ние виждаме неговата готовност в любов да се отъждестви с отхвърлените
хора. Защото „символът на кръста в църквата сочи към Бог, който е бил разпънат на кръста не между
две  свещи на олтара,  а  между двама крадци на Голгота,  където е  мястото на отхвърлените,  извън
портите на града“ (стр.40).  И в това ужасно преживяване,  което „разделя Бога от Бога до крайната
степен на антагонизъм и различие“ (стр.152) ние трябва да признаем, че Отца и Синът изстрадват цената
на тяхното отдаване, но различно. „Синът страда умирайки, а Отца страда заради смъртта на Синът.
Тук тъгата на Отца е точно толкова важна, колкото е важна и смъртта на Синът. Безбащинството на
Синът се уравновесява от Безсиновността на Отца“ (стр.243).  Това е поразителен израз. Признавам, че
моето  собствено  желание  е,   проф.  Молтман  да  беше  подчертал  по-силно,  че  на  кръста  Исус  се  е
отъждествил  с  „духовно  отхвърлените“,  а  не  точно  със  „социално  отхвърлените“,  т.е.  че  Исус  се  е
отъждествил с  грешниците,  а  не  просто с  престъпниците.  После   проф.  Молтман би могъл да  изясни
природата и смисълът на ужасната изоставеност на Исус от Бога. Независимо от това, неговото открито и
искрено  приемане,  че  на  кръста,  изоставянето на  Исус  от  Отца  е  било реално и  че  то  е  най-великото
свидетелство за Божията любов, е трогателно и вълнуващо.

Теология на „моралното влияние“
Кръстът остава толкова очевиден показ и демонстрация на Божията любов,  че няколко теолози,  в

различни епохи от историята на църквата, са се опитвали да намерят нейната изкупваща стойност в тази
област. За тях силата на кръста се намира не в някаква обективна размяна при понасянето на греха,  а  в
неговото  субективно  вдъхновяване  и  импулсиране,  не  в  неговата  юридическа  ефикасност  (променяща
нашия статут пред Бога), а в неговото морално влияние (промяна на нашия манталитет и действия).

Обикновено се твърди, че най-прочутият изразител на тази гледна точка е бил Питър Абелард (1079–

1142) (френски философ, теолог, учител, музикант, композитор, поет, логик – всестранно надарен човек). Той е най-известен
със страстната му привързаност към Елоиза (за която той тайно се оженил след раждането на техния син),
което  имало  много  трагични  последствия  и  за  двамата.  В  публичният  му академичен  живот  неговите
блестящи лекции и дебати (той притежавал невероятна памет,  пъргав ум и остър език),  привличали
огромна  публика.  По-млад  съвременник  на  Анселм,  той  бил  в  съгласие  с  него  в  отхвърл  я  нето  на  
представата,  че  смъртта  на  Христос  е  била  откупът,  който  е  бил  платен    на  дявола  .  Но  той  яростно
отхвърл  ял   учението,  че  смъртта  на  Христос  е  била  „удовлетворяване  на  Божия  гняв,  възбуден  поради
греха.“ той написал: „Колко жестоко и злонамерено изглежда това, че някой трябва да изисква кръвта на
невинна личност като цената за нещо или пък че по някакъв начин би го удовлетворило това, че невинен
човек  трябва  да  бъде  убит –  още  по-малко,  че  Бог  би  приел,  че  смъртта на неговия  Син е  толкова
подходяща, че чрез нея Той би примирил света със себе си!“(Abelard’s Commentary on Romans 3:19–26, in A Scholastic Miscellany,  ed.
Eugene Fairweather, p.283).

Вместо това, Абелард считал, че преди всичко, Исус е бил Учител и Пример. Въпреки, че продължил
да използва традиционни изрази като „изкупен от Христос“, „оправдан в неговата кръв“ и „примирен с
Бога“,  той обяснявал ефективността на смъртта на Христос с изключително субективни думи и изрази.
Според него, доброволната саможертва на Божият Син ни завежда в отговор на това до благодарната любов
и по този начин – до    угризения на съвестта и разкаянието. Изкупление е тази най-велика любов, запалена
в нас чрез страданието на Христос,  любов,  която не само ни освобождава от робството на греха,  но и
придобива за нас истинската свобода на деца, където любовта, а не страхът се превръща в  управляваща
привързаност. (Ibid., p.284. Cf. James Orr, Progress of Dogma, pp.229–230).

В подкрепа на своята теза Абелард цитира следните думи на Исус: „греховете ѝ са простени, защото
тя обикна много“ (Лука 7:47 – мой превод). Но той   погрешно   е разбирал текста и е превърнал любовта на
жената в основание за прошката, вместо любовта й да е резултат от прощаването на греховете й. Вярно е,
че за  Абелард прощаването на греховете е  резултат от смъртта на Христос,  но този резултат  е непряк:
според него, кръстът поражда нашата любов към Христос и когато ние Го обикнем,  тогава греховете ни
биват опростени. За Абелард „оправданието“ се превръща в Божествено вливане на любов. Робърт Франкс
е обяснил това така: „Абелард принизил целият процес на изкуплението до един единствен ясен принцип:
„Изкуплението  е  демонстрацията  на  Божията  любов  към  нас  в  Христос,  която  събужда  в  нас
отговаряща любов“. (Robert S. Franks, Work of Christ, p.146). След като написах тези параграфи, вниманието ми беше
привлечен  от  проницателна  статия  от  д-р  Алистър  МакГрат,  озаглавена:  „Моралната  теория  на
изкуплението: Историческа и теологична критика“. Той заявява, че е грешка да казваме, че „теорията на
моралното влияние“  принадлежи  на  Абелард;  това  е грешка,  поизлизаща от разглеждането  на  една
единствена малка част от неговото учение, изложено в Abelard’s Expositio in Epistolam ad Romanos и да приемаме, че то
представя неговото учение като цяло (стр.208) и че подражаването на Христос, което той подчертавал
не  е  било  средството,  а  е  резултатът от нашето изкупление.  Въпреки  това,  неговият (на  Абелард)
коментар на Римляните е доста категоричен и показателен, поради което аз не виждам как човек може
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изцяло  да  премахне  този  елемент  от  гледната  точка  на  Абелард.  Във  всички  случаи,  лидерите  на
Германското Просветление със сигурност са преподавали теорията за моралното влияние така, както
показва  МакГрат. Същото е направил и Хейстингс Рашдал (1858 -1924 – английски свещеник, теолог, историк и

философ), за когото скоро ще говоря).
Питър Ломбард (1096-1160 – френски теолог и епископ), който станал епископ на Париж през 1159 и може да бъде

описан като ученик на Абелард, написал следното в прочутата си „Книга на сентенциите“: „Толкова велик
дар на любовта ни е бил даден, че ние сме както активирани, така и запалени да обичаме Бога, който е
направил такива велики неща за нас; и чрез това ние сме оправдани, а именно: след като бяхме освободени
от  нашите  грехове,  ние  сме  направени  праведни.  Следователно,  смъртта  на  Христос  ни  оправдава,
доколкото чрез нея милосърдието е възбуждано в сърцата ни.“ (Peter Lombard’s Book of Sentences, iii, Dist. xix.1 (quoted by Rashdall,
pp.371, 438).

По-късно,  в  началото  на  12-я  век  възникнал  един  теологичен  спор  от  огромна  важност,  главни
участници в който били  Анселм и  Абелард.  Анселм твърдял,  че смъртта на Христос е била обективно
задоволяване на Божият гняв, който е предизвикан от греха. А Абелард твърдял, че резултатът от смъртта на
Христос  е  предимно  субективен  и  се  изразява  в  моралното  влияние,  което  тя  упражнява  върху  нас.
Основанието, поради което Бог прощава греховете ни, според Анселм, е било умилостивяващата смърт на
Христос, а според   Абелард  , това е била   нашата собствена любов  , покаяние и подчинение, които възникват
в нас, когато ние размишляваме за смъртта на Христос.

Най-изкусен шампион през 20-я век относно „теорията за моралното влияние“ вероятно е бил д-р
Хейстингс Рашдал (1858 -  1924 – английски свещеник, теолог, историк и философ), чийто лекции били публикувани
през 1915 в книга, озаглавена „Идеята за изкуплението в християнската теология.“ Той настоявал, че трябва
да се направи избор между  обективното разбиране на Анселм и  субективното разбиране на  Абелард за
изкуплението. Самият Хейстингс Рашдал бил изцяло на страната на Абелард.  Според Рашдал причината за
това е, че според Исус, единственото условие за спасението е било покаянието: „истински разкаялият се
човек, който изповяда греховете си пред Бога, получава незабавна прошка“ (стр.26). „Бог е любящ Отец,
който ще прости греха въз основата на единственото условие за истинско разкаяние“ и смъртта на Исус
Христос  „действа,  като  действително  помага  да  се  извърши  това  разкаяние“  (стр.48).  И  още  нещо,
„Може само  да  бъде  предполагано,  че  Бог  ще  прости,  правейки  грешника  по-добър  и  по  този  начин
премахва всяка необходимост от наказание“ (стр.359). Иначе казано, нашето разкаяние и нашето обръщане
към Бога, произвеждани вътре в нас, когато размишляваме за кръста са тези, които дават възможност на
Бога да ни прости. Значимостта на кръста не е в това, че той демонстрира Божията любов в справянето с
нашите грехове, а е, че кръста събужда нашата любов и така прави ненужно всякакво Божие справяне с
греховете.  Добрите дела на любовта,  вместо да бъдат доказателство за  спасението,  стават основанието,
поради което, спасението е било дарявано.

Има  три  причини,  поради  които  теорията  за  “моралното  влияние“  трябва  да  бъде  обявена,  че  е
несъстоятелна, поне за хората, които се отнасят сериозно към Библията.

1. Тези, които подкрепят тази гледна точка, имат склонността да не я възприемат сериозно за самите
себе си.  Рашдал отхвърлял всеки текст от Библията, който не бил съвместим с неговата теория. Той обявил,
че думите на Исус за откупа (Марк 10:45) са “доктринално оцветено вмъкване“, а думите на Исус за кръвта
на Новия Завет и за опрощаването на греховете по подобен начин били не оригинални,  а допълнително
добавени.  И  на  какво  основание  твърдял  това?  Просто,  че   според  него „нашият Господ  никога  не  е
поучавал, че неговата смърт е нужна за опрощаването на греховете.“ (стр. 45),  което е забележителен
пример за  разсъждение,  което само доказва правотата  си,  въртейки се в  кръг,  с  цел да  бъдат доказани
неговите желания. Той е по-искрен, когато казва, че нашето вярване в Библейското просветление не трябва
да ни пречи „смело да отхвърляме всяко твърдение, което...казва, че грехът не може да бъде опростен без
заместваща жертва“(стр.207). Иначе казано, първо си създавате ваша собствена теория за изкуплението,
след това я защитавате от всякакви възражения  и не позволявате някакво малко нещо,  като Божественото
просветление, да застане на пътя ви. Вместо това вие просто твърдите, че чистото послание за Исус било
деформирано от християнството, съществувало преди Павел, основаващо се на Ис.53 и че Павел завършил
процеса на това деформиране.

2. Трябва да цитираме думите на Анселм против Абелард и Рашдал: „вие все още не сте осмислили
сериозността на греха.“ (Коментар: С удивление можем да установим, че даже сега, 900 години по-късно, са много малко
хората, които разбират сериозните последици от греха. И това се прави поради нежеланието ни да мислим за това и така се
заблуждаваме трагично, че нямаме проблем. Д.Пр.) Теорията за „моралното влияние“ предлага фалшиво лекарство,
защото  е  направила  фалшива  диагноза.  Тя  се  обръща  към  човека  на  Просветлението,  защото  то,
Просветлението има безгранична увереност в човешкия разум и в човешките способности. На нея изцяло ѝ
липсва  дълбокото  Библейско  разбиране  на  цялостният  бунт  на  човека  против  Бога;  на  разбирането  за
Божият гняв, като негово жестоко противопоставяне на човешкия грях; на крайно належащата нужда от
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удовлетворяване на този Божий гняв поради греха, което удовлетворява Божият характер на справедливост
и любов. Джеймс Ор (1844 – 1913 – шотландски професор, историк и теолог) бил прав, че гледната точка на Абелард
за изкуплението  е погрешна,  точно в тази част, в която    Абелард   бил силен    (James Orr,  Progress of  Dogma,  p.229) –  в
неговият анализ на греха, гневът и удовлетворяването.

3. Теорията за моралното влияние има фатална грешка в своите собствени централни твърдения. Тя се
фокусира в любовта на Христос, която блести от кръста и предизвиква реакцията на нашата отговаряща
любов. На тези две истини  ние желаем на поставим    еднаква   важност  . Освен това, ние знаем, че понеже
Христос ни обича, той е дал Себе си за нас .(Гал. 2:20; Еф.. 5:2, 25; 1Йоан 3:16). Освен това ние установихме, че неговата
любов събужда нашата любов. Според думите на Йоан „Ние обичаме (Него),  защото първо Той възлюби
нас“  ((Йоан  4:19).  Ние  сме  съгласни  с  Денни,  когато  той  написал:  „не  се  притеснявам  да  кажа,  че
чувството за дълг към Христос е най-дълбоко и проникващо от всички емоции в Новия Завет .“  (James Denney,

Death  of  Christ,  p.158).   До  тук  ние  сме  съгласни.  Кръстът  е  изображение  на  Христовата  любов  и  е  наше
вдъхновение и просветление.

Но искаме да зададем следните въпроси: „Как точно кръстът на показва и демонстрира Христовата
любов?  Кое е това нещо   на кръста, което разкрива любовта  ? Истинската любов е целенасочена в своето
самораздаване;  тя не прави случайни или безразсъдни жестове.  Ако ви предстои да скочите от кея във
водата  и  да  се  удавите  или  да  се  втурнете  в  горяща  сграда  и  да  изгорите  до  смърт,  или  ако  вашата
саможертва няма никаква спасяваща цел, с това вие ще ме убедите, че сте глупав, а не че обичате. Но ако
самият аз се давя в морето или съм хванат в капан в горяща сграда и ако в опита си да ме спасите, вие
загубите живота си, тогава аз наистина ще видя, че любовта не е глупост във вашето действие. По същият
начин смъртта на Исус на кръста не може да бъде виждана като демонстрация на любов сама за себе си, а
само ако той даде живота си за да спаси нашия живот. Неговата смърт трябва да бъде гледана като имаща
цел, преди да може да стане призив.  Павел и Йоан са видели тази любов в кръста, защото те са я разбирали
като смърт заради другите (Рим. 5:8) и като умилостивение за греховете (1Йоан 4:10).  Това означава, че
кръстът може да бъде виждан като доказателство за Божията любов,  само когато той същевременно е
виждан   и  като  доказателство за  Божията  справедливост  .  Оттук е  и нуждата  да пазим    заедно   тези  две
демонстрации в умовете си, както настояваше Беркууер (1903 – 1996 – изтъкнат холандски теолог): „В кръста на
Христос, Божията справедливост и любов са разкрити едновременно, така че ние можем да говорим за
неговата обич само във връзка с реалността на кръста“. (G. C. Berkouwer, Work of Christ, pp.277–278).  Отново: „Божията
милост  и  справедливост  са  разкривани  само  в  реална  ситуация,  в  цялостна  саможертва,  в  размяна  на
ролите“  (стр.311).  По  същият  начин  Павел  пише  в  2Кор.5:14-15:  “Христовата  любов  ни  принуждава
(буквално „ни хваща“ и така не ни оставя никакъв избор),  защото ние сме убедени, че един е умрял за
всички и затова всички са умрели. А Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, а за Този,
който умря за тях и беше възкресен отново“ (мой превод).

Павел казва, че принудата на Христовата любов се основава в убедеността. Понеже сме убедени в
целта и в ценността на кръста, че дължим живота си на неговата смърт, че усещаме как неговата любов
стяга хватката си, с която ни държи и не ни оставя никаква друга алтернатива,  освен да живеем за него.
Прекрасната книга „Изкуплението“ на Р. У. Дейл е била написана, за да докаже, че смъртта на Христос на
кръста е била обективна, преди да е могла да стане субективна и че „ако великата Библия не беше зачената
в  обективни  форми,  субективната  ѝ  сила щеше  да  бъде  загубена“  (стр.  li).  Кръстът  е  върховното
разкриване в историята на Божията любов. Но „разкриването се състои най-вече в изкуплението, а не
обратно - изкуплението в разкриването“. (Коментар: Първо трябва има факт, изкуплението, а после то бива разкрито.

Ако нямаше факт, нямаше да има какво да бъде разкрито. Д.Пр.)  (H.  W.  Robinson,  Suffering  Human and  Divine).  Следователно,  не
трябва да позволяваме на Анселм и   Абелард    да заемат противоположни полюси  . Най-общо казано, Анселм
е бил прав да разбира кръста като удовлетворение заради греха,  но той трябваше да подчертае повече
Божията любов. А Абелард е бил прав за вижда кръста като демонстрация на любовта, но не е прав, когато
отрича това, което твърдял Анселм. Всеки от двамата се нуждае от позитивното свидетелстване на другия –
единият  за  Божията  справедливост,  а  другият  –  за  Божията  любов.  Защото  точно  в  извършването  на
справедливо удовлетворяване за греха, се случва демонстрацията на любовта. (Коментар: Когато се изкачим до
трудно достъпният връх на Божията истина, ние съзираме пълната красота на Божията балансираност. Д.Пр.)

Но даже след излагането на тези аргументи, защитниците на теорията на „моралното влияние“ считат,
че държат в ръката си още една печеливша карта. Тя е, че самият Исус, в поне три от своите притчи, е
поучавал за прошка без изкупление, въз основата само на покаяние. В „Притчата за фарисея и бирника“,
бирникът  плачел:  „Боже,  бъди  милостив  към  мене,  грешника“  и  той  бил  оправдан  (Лука  18:9-14).  В
„Притчата за безмилостния слуга“ царят безплатно му простил, отменяйки неговият огромен дълг, без да
настоява да бъде платен (Мат.18:23–35). И в „Притчата за блудния син“ бащата радостно посреща младия
мъж у дома и му възвръща правата, когато той се върнал без пари и не понесъл никакво наказание (Лука
15:11–24). Казано е, че и трите притчи илюстрират Божията прощаваща милост и в тях няма никакъв намек
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за изкупителна жертва. 
Обаче, в отговор могат да бъдат казани 3 неща.
1. В тези притчи няма никакъв намек и за Христос. От това трябва ли да стигнем до заключението, че

не само кръста, но и самият Христос са ненужни за нашето опрощаване? Не,  притчите са алегории;  ние
нямаме никакво право да извличаме от тях точно съответствие, точка по точка, между разказаната история и
нейното послание.

2. Във всяка от трите притчи има две действащи лица, които преднамерено се различават помежду си
- двама богомолци в храма (уверен в праведността си фарисей и смиряващ себе си бирник), двама слуги в
царския палат (на единият безплатно му било простено от царя,  а на другият била отказана прошка от
неговият колега-слуга) и двама сина в един дом (единият неправеден, но покаял се, а другият – праведен, но
арогантен).   Притчите  изваждат  на  показ,  чрез  този  контраст,  състоянието  на  непростителност,  а  не
основанието   за прошката  . Те ни казват, че ние трябва да прощаваме,  но не ни казват директно    какво е  
направил Бог  , за да бъдем опростени ние  .

3.  Въпреки  казаното  до  тук,  християните  виждат  кръста  и  в  трите  притчи,  защото  прощаващата
милост проявена към смирения бирник,  към банкрутиралият слуга и към блудния син  получава своята
върховна  демонстрация  в  любовната  саможертвата  на  Бог-в-Христос,  който  умрял,    за  да  могат  
грешниците да бъдат опростени.

От тези три притчи, притчата за Блудният син е тази, която за много хора изглежда,  че ни учи най-
ясно на „евангелието“ на прощаване без  изкупление.  Това е  било основанието на Хейстингс Рашдал в
неговите  книга „Лекции“,  публикувана през  1915,  която беше спомената  по-горе.  Той казал,  че  Исус  е
поучавал,  че Бог е любящ Отец, който опрощава всички грешници,  които се разкаят. Това е „простото
учение за прошката на Бога,  която е  преподадена в  Притчата за Блудния син“ и което  всяка църква
продължава  да извращава (стр.27). Няколко години по-късно Дъглъс Уайт поддържа същото становище:
„Исус поучавал...че Бог ни обича и бленува ние да бъдем примирени с него. Ако той той някъде е поучавал
на друго нещо, това е било свободният достъп до прощаването...Не е имало никакъв въпрос за покаяние
или  наказание;  единствено  любов  и  прошка.  Най-великата  илюстрация  на  това  учение  е  бил  блудния
син...според това учение, няма никакво предварително изискване за получаването на Божията прошка,
няма  нито  дума  за  духът  на  покаяние.“  Павел  е  този,  който  е  извратил това  просто  послание,
превръщайки  кръста  в  необходимост  за  спасение,  използвайки  „неприятна“  фразеология  и  по  този
начин, „замъглявайки учението на Исус като безусловен свободен достъп до Божията прошка“. (Douglas White,

‘Nature of Punishment’, pp.6–9).
Д-р  Кенет  Бейли  е  обяснил  как  това  тълкуване  на  притчата  е  обичайно  в  мюсюлманския  свят:

„Ислямът твърди, че в тази история, момчето е спасено без спасител. Блудният син  се връща. Бащата
му прощава. Няма кръст, няма страдание, няма спасител. Ислямът казва: Ако човек търси прошка, Бог е
милостив  и  ще  прости.  Превъплъщението,  кръстът  и  възкресението    са  напълно  ненужни  .  Ако  Бог
наистина е велик, той може да прощава без тези неща. За мюсюлманите, историята за блудния син е
доказателство, че християните за съжаление са изопачили собственото си християнско послание.“  (Kenneth
E. Bailey, Cross and the Prodigal, p. 56). 

В книгата си „Кръстът и Блудният“, д-р Бейли, който в продължение на много години преподавал
Новия Завет в  Близкоизточното училище по теология в Бейрут,  поглежда по нов начин към Лука 15 през
очите на селяните от Близкия Изток. Той обяснява,  „че цялото село,  където живеело семейството на
Блудния син, щяло да научи, че връщащият се блуден син е бил в немилост, и че някакъв вид наказание е
било неизбежно, само за да се запази бащината чест.  Но вместо да накаже сина си, бащата понася
страданието.  Въпреки, че човек на неговата възраст и положение в обществото винаги върви бавно и с
достойнство,  и  въпреки  че „той  никога  не  бил  тичал  по  никакъв  повод  през  последните  40  години“,
бащата все пак „се затичал по пътя като юноша, за да посрещне радостно своят, връщащ се у дома
син.“  По този начин,  рискувайки да бъде осмян от уличните присмехулници,  „той поел  върху  себе  си
срамът и унижението, причинено от блудния син.  В тази притча, ние виждаме баща, който напуска
удобството и сигурността на своя дом и показва себе си по унизителен начин на селската улица. Слизайки
долу  от  дома  си  и  излизайки  навън  към  момчето  намеква  за  превъплъщението.  Унизителното
представление  на  селската  улица  загатва  за  кръста“  (стр.54-55).  По  такъв  начин „кръстът  и
превъплъщението са абсолютно и даже драматично присъстващи в историята за блудния син“, защото
„Страданието на кръста не е било най-вече физическо мъчение, а по-скоро е агония на отхвърлената
любов“. Това, което е било същественото за примирението на блудния син с баща му е била физическата
демонстрация на любовта, която излива себе си в страданието...Това не е ли историята за начинът, чрез
който Бог примири Себе си с човека на Голгота?“ (стр.56–57).

В такъв случай ние стигаме до заключението, че кръстът е бил несравнима демонстрация на Божията
любов; че Той е показал любовта си, понасяйки нашето наказание и следователно – нашата болка, с цел да е
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в състояние да ни прости и да ни възстанови, и че Притчата за блудния син, вместо да противоречи на
кръста,  го  демонстрира.  Мисля,  че Т.  Д.  Крофорд е  бил прав да каже,  че преди  да можем да видим в
страданието на Христос на кръста някакво доказателство за Божията любов към нас, „нещо добро трябва
да  бъде натрупано в нас от тях (от страданията), а не доброто да бъде придобито по друг начин или
някое зло трябва да бъде отстранено чрез страданията от нас, а не злото да бъде отстранено по друг
начин или за бъде излекувано.“  (T.  J.  Crawford,  Doctrine  of  Holy  Scripture,  p.335).  Това „иначе неизбежно зло“ е ужасната
присъда  на  Бога,  а  това  „иначе  недостижимо добро“ е  нашето осиновяване  от Бога като членове на
неговото семейство (стр.375).  Чрез  осигуряването на толкова велики благословии за  нас,  на цената на
такива велики страдания, Бог ни предоставя недостижима демонстрация на своята любов.

Мъдростта и силата на Бог
Когато Павел завършвал авторитетното си изложение на евангелието в първите 11 глави на Римляни, в

което  показал  как  Бог  поставил  Христос  като  умилостивяващо  жертвоприношение,  как  оправдава
грешниците чрез вяра в Христос, как ги променя чрез работата на Духът вътре в тях и как създава ново
общество,  в което на езичниците е даден достъп при същите условия като на юдеите,  Павел избухва в
екзалтирано славословие: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко
непостижими са Неговите присъди и колко неизследими са пътищата Му!...Защото от Него, чрез Него и
за Него са всички неща. На Него да бъде славата до вековете! Амин“ (Рим.11:11-36 – мой превод).

По-рано апостолът е гледал на изкупителната смърт на Христос като на демонстрация на Божията
справедливост и на Божията любов;  а сега той е завладян от усещане   за Божията мъдрост   – мъдростта да
измисли  толкова  скъпо  струващ  план  за  спасение,  който  едновременно  задоволява  нашите  нужди и
удовлетворява неговият собствен характер.

Кръстът като мъдрост и сила на Бога е главната тема на 1Кор.1:17-2:5, особено като бъде сравнявана с
мъдростта  и  силата  на  света.  Споменатата  от  Павел  думата  „евангелие“  (или  „благовестие“)  поставя
началото  на  неговото  размишление,  защото  той  веднага  разбира,  че  ще  трябва  да  вземе  решение  за
съдържанието на евангелието, която ще проповядва. Изборът му е между „думи на човешка мъдрост“ или
„кръстът на Христос.“ Ако той беше решил да избере човешката мъдрост, кръстът щял да бъде „изпразнен
от съдържанието му“, щял да е оголен и лишен, всъщност щял да бъде унищожен. Поради това Павел
избира „посланието на кръста“, което послание той знае, че ще бъде глупост за онези, които погиват, но в
същото време това послание ще е силата на Бога за тези,  които са спасени (1:18) Безсилна мъдрост или
глупава сила: това е бил (и все още е)  гибелен избор. Единствената комбинация,  която не е позволено да
избираме, е „мъдростта  на света“ + „силата на Бога“.

Причината,  поради която Павел избира „Божията сила“  против „мъдростта  на  света“  е,  че  Бог  в
Стария  Завет  вече  е  обявил  намерението  си  да  унищожи  мъдростта  на  мъдрите  и  да  разочарова
гениалността на умните (1:19). Следователно,  ако Бог е насочил себе си срещу тях,  къде ще се окаже, че
могат да бъдат намерени мъдрите, учените и философите на тази епоха? Бог вече не е ли решил, че е против
тях, като превърнал тяхната мъдрост в глупост? (1:20)? Вижте как Той е направил това. В своята мъдрост
първо Бог постановил, че чрез своята собствена мъдрост светът   няма   да го познае  , а после благоволил, чрез
глупостта на разкритото и проповядвано евангелие да спаси вярващите (1:21). 

Така отново е ясно, че силата (спасяващата сила) не е в мъдростта на света, а е в Божията глупост – в
евангелието  на разпънатият Христос.

Този принцип може да бъде видян как действа в евангелизирането за юдеите и гърците, защото и
двете групи са поставили изисквания, при които евангелието щяло да бъде приемливо за тях. „ Евреите
искат знамения, а гърците искат мъдрост“ (1:22). Казано с други думи, те настоявали посланието  на
евангелието задължително да потвърди истинността си пред тях чрез сила и съответно – чрез мъдрост. В
пълен контраст с техните искания, обаче, „ние проповядваме разпънатият Христос“ (1:23), който даже не
е започнал да се приспособява към техните критерии. Напротив, юдеите установяват, че кръстът  е „камък
за препъване“, а езичниците – че е „глупост“, защото ги обижда, вместо да ги впечатлява, докато за тези,
които са призовани от Бога, независимо дали са юдеи или гърци, евангелието е точно обратното. Въпреки че
е разпънат в слабост, Христос е Божията сила и въпреки се изглежда глупост, Той е Божията мъдрост (1:24).
Защото  това, което хората считат, че е Божия глупост, е по-мъдро от  тяхната мъдрост и  онова, което те
счита, че е Божия слабост, е по-мощно от тяхната сила (1:25). Накратко, ценностите на хората и ценностите
на Бога са    напълно несъвместими   помежду си  . А кръстът  , който като начин за спасение изглежда като  
връх на безсилието и глупостта, всъщност е най-великата демонстрация на Божията мъдрост и сила.

Павел слага край на своето доказателство с две илюстрации,  първата,  взаимствана от житейският
опит  на  коринтяните  от  периода  след  тяхното  призоваване  и  обръщане  към  Бога  (1:26-31),  а  втората,
взаимствана от неговия собствен житейски опит на проповядване на евангелието (2:1-5). Що се отнася до
коринтяните,  според  човешките  стандарти,  малцина  от  тях  били  мъдри  или  силни.   Всъщност  Бог
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умишлено избирал хора, които светът счита, че са глупави и немощни, с цел да засрами мъдрите и силните;
той  избрал  даже  долните  и  презрените,  и  несъществуващите,  за  да  унищожи  това,  което  съществува.
Неговата цел е по този начин да не допусне хората да се хвалят. Хваленето (между християните) е напълно
неуместно,  защото Бог е този,  който ги е  присъединил към Христос,  а Христос е този,  който е станал
тяхната мъдрост (разкривайки Бога пред тях) и тяхната сила (донасяйки им оправдание, святост и обещание
за окончателно изкупление). Следователно, както казва Библията, ако някой се хвали, той НЕ трябва да се
хвали нито със себе си, нито с другите, а само и единствено с Господа. Даже самият евангелист Павел,
когато дошъл в Коринт, той не дошъл с послание на човешка мъдрост. Нито дошъл в своя собствена сила.
Вместо това, той дошъл, носейки глупостта, разкривайки посланието на кръста и дошъл в лична слабост,
страх  и  треперене,  осланяйки  се  на  силата  на  Светия  Дух  да  приспособи  света  към  посланието  му.
Единствена цел за идването му при тях в такава глупост и немощ е била, тяхната вяра да се основава твърдо
в Божията сила, а не в човешката мъдрост.

Това, което чухме в този откъс, е разновидност на темата за мъдростта и силата на Бога, за неговата
мъдрост,  изявявана  чрез  човешката  глупост и  за  неговата  сила,  изявявана  чрез  човешката  слабост.
Евангелието на кръста никога няма да бъде популярно послание, защото то смирява гордостта на нашия
интелект и характер. Но въпреки това, разпънатият Христос е както Божия мъдрост (1:24), така и наша
мъдрост (1:30). Защото кръстът е Божият начин да удовлетвори своята любов и справедливост в спасението
на грешниците. Кръстът демонстрира и Божията сила, „Божията сила за спасение на всеки, който вярва“
(Рим.1:16)

Когато гледаме към кръста, ние виждаме справедливостта, любовта, мъдростта и силата на Бога. Не е
лесно да решим коя от тези черти е най-добре разкрита, дали е справедливостта на Бог в осъждането на
греха или е любовта на Бог в понасянето на присъдата вместо нас, или е мъдростта на Бог в съвършеното
комбиниране на двете, или е силата на Бога в спасяването на тези, които вярват. Защото кръстът е по равно
един акт, и следователно – една демонстрация на Божията справедливост, любов, мъдрост и сила.

Кръстът ни гарантира, че този Бог е вътре в реалността, зад и отвъд вселената. 
Един от великите химни на Исак Уотс (1674-1748  - английски теолог и  автор на 750 химни) събира

заедно  Божието  саморазкриване  в  сътворението  и  на  Кръста.  След  като  говори  за  Божията  работа  в
сътворението на природата, Уотс продължава:

Но в милостта, която спаси човека,
свети неговата най-ярка форма на славата.
Тук, на кръста,  е неговата най-безпристрастна рисунка,
в скъпоценна кръв и кървавочервени линии.
Тук цялото му име се явява изцяло;
нито знанието може да отгатне, нито разумът да докаже,
коя от буквите е най-добре написана:
силата, мъдростта или любовта?

Глава 9
                                                                                      

Побеждаването на злото
                                                                                                                                   
Невъзможно е да четем Новия Завет,  без да бъдем впечатлени от изпълващата го атмосферата на

радостна  увереност,  която  стои  релефно  извън  безсъдържателната  религия,  която  днес  често  пъти  се
предлага като християнство. В ранните християни не е имало никакво пораженско настроение; по-точно, те
са говорели за победа. 

Например, „да благодарим на Бога! Той ни дава победата“ (1Кор. 15:57) Отново: „във всички тези
неща (нещастия и опасности)  ние сме повече от победители“ (Рим. 8:37 – мой превод).  Още  веднъж:
„Бог...винаги ни води в победоносно шествие“ (2Кор. 2:14) Всяко от писмата на Христос до 7-те църкви в
Азия завършва със специално обещание до този „който победи“ (Откр.1-3). 

Победа,  завладяване,  триумф,  превъзмогване  – това  е  бил речникът на  първите  последователи на
възкресеният Господ. Защото,  ако говорели за победа, те знаели, че я дължат на победоносният Исус. Те
казвали това в текстове, които аз до сега цитирах само в съкратена форма. Това, което Павел всъщност е
написал е било: „да благодарим на Бога! Той ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос“ (1Кор.
15:57), ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил“ (Рим. 8:37) и „Бог...винаги ни води в
победоносно шествие в Христос“ (2Кор. 2:14). Той е този, който „е победил“, който „е триумфирал“ и нещо
повече, е направил това „чрез кръста.“ (Откр. 3:21; 5:5; 12:11; Кол. 2:15).
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Разбира се, всеки съвременен наблюдател, който е видял смъртта на Христос, би слушал с  учудена
недоверчивост твърдението, че Разпънатият е бил Победител. Той не е ли бил отхвърлен от собствения му
народ, не и ли бил предаден, от него не са ли се отрекли и не са ли го изоставили собствените му ученици и
не е ли бил екзекутиран по заповед от Римският губернатор? Погледнете го там, разпънат и прободен с
копие, лишен от всякаква свобода на движение, прикован с гвоздеи и завързан с въжета на кръста, забоден
там и безсилен. Това прилича на тотално поражение.  Ако там има някаква победа, то това е победа на
гордостта, на предразсъдъка, на омразата, на завистта, на страхливостта и на жестокостта. 

Но въпреки това, християнската претенция е,  че реалността е точно обратната на привидното. Това,
което е приличало (и наистина е било) поражение на добротата от злото е същевременно и то повече от
сигурно, поражението на злото от доброто.  Победен там,  самият Той победил.  Смачкан от безжалостната
сила на Рим, самият Той смачкал главата на змията (Бит.3:15). Жертвата била победителят и кръстът все още
е на трона, от който Той управлява света.

Сега е изпълнено това, което е казал Давид
във вярната стара пророческа песен,
как Бог ще бъде небесният цар,
защото Бог царува от дървото. 

Следователно има  и  допълнителен  музикален  мотив  в  постижението  на  кръста  на  Христос.  В
допълнение към спасяването на грешниците (както беше показано от четирите метафори, които разгледахме
в гл.7 и към  разкриването на Бога (особено на неговата свята любов, както видяхме в предишната глава),
кръстът гарантирал победата над злото.

Густав Аулен и Христос Победител
По-точно Густав Аулен (1879 – 1977 – шведски лутерански теолог, автор, епископ и композитор) е този, който в

своята  влиятелна  книга   Christus  Victor  („Христос  Победителят“)  (1930),  напомнил  на  църквата  тази
пренебрегната  истина.  Оригиналното  заглавие  на  книгата  на  шведски  език  е  приблизително  следното:
„Християнската  представа  за  изкуплението“,  но  заглавието  „Христос  Победителят“  по-добре  изразява
твърдението на  автора.  Неговата  теза в  изследване,  което е  повече  историческо,  отколкото защитаващо
вярата е, че традиционното преустройство на двете главни теории за изкуплението е погрешно, по-точно,
едната  -   „обективната“  или  „юридическата“  гледна  точка  (смъртта  на  Христос,  примиряваща  Отца),
свързана с Анселм и другата – „субективната“ гледна точка, свързана с Абелард. Защото има и трета  гледна
точка, която Аулен нарича едновременно „драматична“ и „класическа.“ Тя е „драматична“, защото гледа на
изкуплението като на космическа драма, в която Бог в Христос воюва със силите на злото и завоюва победа
над тях. Тя е „класическа“, защото той твърди, че „тя е била управляващата идея на изкуплението през
първите 1000 години от християнската история“ (стр.22-23).

На Аулен му било много трудно да покаже, че тази трета гледна точка за изкуплението, като победа
над греха, смъртта и дявола е била господстващата гледна точка в Новия Завет; че тя е била поддържана от
всички гръцки отци от Ириней (130-202) в края на 2-я век до Йоан Дамаскин (675-749) в началото на 8-я век
и затова е поддържана    и досега   от Източноправославните църкви  ; че отци на Западната църква също са
вярвали в нея (въпреки, че едновременно с това са вярвали и в обективната гледна точка), включително
Амвросий (340-397) и Августин (354-430), както и Папа Лъв Велики (400-461) и Папа Григорий Велики
(540-604); че тази гледна точка е била изгубена чрез средновековната католическа схоластика;  че Лутер я
преоткрил, но след това последвалата Протестантска схоластика я изгубила отново и била възстановена от
представата на Анселм за удовлетворяването на Божия гняв.

Затова Аулен бил много критичен към учението на Анселм за  „удовлетворяването,“ което нарича
„латинско“  и  „юридическо“.  Той  го  отхвърля  малко  презрително,  като  „наистина  връщане  назад  в
историята на Християнското учение“ (стр.31) и всъщност – като отклонение. Обаче, неговата критика към
Анселм   изобщо не е справедлива  . Аулен правилно подчертава истината, че в  „класическата“ гледна точка
„работата  на  изкуплението  е  считано,  че  е  била  извършена  от  самият  Бог,“  че  „самият  той  е
извършителят на изкупващата работа, от началото до края“ (стр.50) и че наистина „изкуплението е,
преди всичко друго, движение на Бога към човека, а не, че то на първо място е движение на човека към
Бога“ (стр.176). Но той е несправедлив,  когато   представя   гледната точка на Анселм като противоречаща  
на това, а именно, че според Анселм работата по изкуплението е била „жертвоприношение, направено пред
Бога  от  Христос  като  човек“  (стр.22),  „че  то  е  било  работа,  извършена  отдолу“  (стр.50),  или  че
изкуплението е „  човешка работа за удовлетворяването, извършена от Христос  “ (стр.104). Защото, както
видяхме  в  гл.5,  Анселм  ясно  подчертава  че,  независимо  от  това,  че  човекът  трябва да  направи
удовлетворението  за  греха,  той  не  може,  защото  точно  поради  греховете  на  човека,  трябва  да  бъде
направено удовлетворението.  (Коментар: Което означава, че човекът е неправеден.  А жертвоприношението се предлага

само  от  праведен  човек,  а  не  от  неправеден.  Д.Пр.) Наистина,  единствено  Бог  може  и  поради  това  прави
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жертвоприношение чрез Христос. Независимо от това, което пише Аулен,  учението на Анселм е, че чрез
работата    на  уникалният  Богочовек  Исус  Христос  ,  а  не  е  само  човек е  този,  който  е  направил
удовлетворението; Самият Бог е този, който е както   удовлетворителят  , така и   удовлетвореният  . 

Въпреки това, Густав Аулен е бил прав да привлече вниманието на църквата към кръста като победа и
да покаже, че чрез смъртта си, Исус ни е спасил не само от греха и вината, но и от смъртта и дявола,
всъщност – спасил ни е   и   от   всички зли сили  . Неговата теза съответстваше и на ситуацията в 20-я век, в
която човечеството  беше разкъсано на парчета от две световни войни и европейската култура почувства и
разбра  ясно  действието  на  демоничните  сили.  Аулен  е  бил  прав,  когато  показал,  че  „мелодията  на
триумфа“, която „звучи като призив на тръба в учението на ранната църква“ (стр.59), преобладаващо
липсва  в  студената логика на книгата  Cur Deus Homo?  („Защо Бог  стана човек“) на Анселм.  От друга
страна, Лутер отново свири тази мелодия на победата. Неговите химни и катехизиси (сборници с въпроси и
отговори) отекват с радостта, че Бог ни е спасил от „чудовището“ или „тиранията“ на дявола, който преди
това ни е държал в робството на греха, проклятието и смъртта.

Друга справедлива критика в тезата на Аулен е,  че  той (Анселм) направил твърде рязък контраст
между мотива на „удовлетворението“ и мотива на „победата“,  все едно,  че те са взаимно    несъвместими  
алтернативи. Но Новия Завет не ни задължава да избираме една от тях, защото и двете са включени в него.
Следователно, Бог е поел инициативата и е спечелил победата чрез Христос, но един от тираните, от които
той ни е освободил, е самата вина, заради която според Анселм, Исус е умрял, за да ни изкупи от нея.

Достоен  за  възхищение  опит  за  комбиниране  на  двете  учения  е  бил  направен  през  19-я  век  от
шотландският тълкувател Джон Иди (1810-1876 – пастор, теолог, професор): „Нашето изкупление е едновременно
цена и сила – на изкупление и на победа.  Изкупуването е било извършено на кръста и на кръста е била
спечелена  победата.  Кръвта,  която  избърса  и  заличи  присъдата  против  нас,  беше  пролята  там  и
смъртта, която беше смъртоносният удар на царството на Сатаната, беше изтърпяна там“. (Quoted from
John Eadie’s Commentary on Colossians (p.174) by T. J. Crawford in Doctrine of Holy Scripture, p.127). 

Всъщност, всичките три основни обяснения на смъртта на Христос съдържат Библейска истина и
могат до известна степен да бъдат в хармония помежду си, особено ако виждаме, че основното различие
между тях е, че във всяка работа на Бога в Христос, тя е насочена към различна личност. В „обективната“
гледна  точка  Бог  удовлетворява  себе  си,  в  „субективната“  гледна  точка  той  ни  вдъхновява,  а  в
„класическата“  –  той  побеждава  дявола.  Така  Исус  Христос  последователно  е  Спасителят,  Учителят  и
Победителят, защото самите ние сме виновни, безразлични към спасението и в робство.

П.  Т.  Форсайт  привлякъл  вниманието  към  това  в  последната  глава  на  книгата  му  „Работата  на
Христос“,  която  той  е  озаглавил  „Тройният  Бог“.  Той  разглежда  отличителните  черти  на
„удовлетворението“, „обновлението“ и „победата“ в работата на Христос и предполага,  че те са взаимно
преплетени в 1Кор.1:30, където Христос е направен за нас „оправдание, освещение и изкупление“ (стр.199-
200).  И въпреки че „някои души...ще бъдат привличани към великото Освобождение, други – към великото
Изкупление,  а  трети  –  към  великото  Обновление“  (стр.233),  все  пак  всички  те  са  част  от  общото
постижение  на  Спасителят,  „унищожаването  на  злото,  удовлетворяването  на  Бога  и  освещаването  на
хората“ (стр.202).

Тъй като сега се фокусираме в темата на „победата“, може би ще е полезно, ако първо разгледаме
историческата  победа  на  Христос  на  кръста,  а  после  ще  разгледаме  победата  на  неговите  хора,  която
неговата победа направи да е възможна

Победата на Христос
Това, което потвърждава Новия Завет в своя невъздържан начин е, че на кръста Исус е обезоръжил и

триумфирал над дявола и всички „началства и сили“ се подчиняват на неговата заповед. Слушателите на
евангелието през 1-я век не би трябвало да са имали някакви затруднения да  приемат това, защото „може
би е трудно за съвременния човек да разбере, колко измъчван от кошмари е бил светът, в който дошъл
Христос“. (H. E. W. Turner, Patristic Doctrine, p.47).  Но все още днес, в много държави, хората живеят в страх от злобни
духове. А и в предполагаемият лишен от наивност Запад беше създадено едно ново и тревожно очарование
от окултното, което беше компетентно документирано от Майкъл Грийн в книгата му  I Believe in Satan’s
Downfall  („Аз вярвам в провала на Сатаната“).  И все пак, в същото време много хора се подиграват на
продължаващата убедена вяра, че дяволът е личност, че има зли духове, които му се подчиняват, и считат, че
това е суеверен анахронизъм. Добре известно е арогантното твърдение на Рудолф Бултман: „не е възможно
да  използваме  електрическа  светлина  и  безжична  комуникация,  да  се  възползваме  от  съвременните
медицински  и  хирургически  открития  и  същевременно  да  вярваме  в  съществуването  на  светът  на
демоните и духовете от Новия Завет“.  (Rudolf Bultmann, Kerygma and Myth, pp.4–5).

  Майкъл Грийн обобщава тази  аномалия на съжителството на любопитство и недоверчивост, като
предполага,  че  два  противоположни  манталитета  по  еднакъв  начин  биха  били  харесвани  от  дявола:
„Първият е прекомерното   фокусиране   в Принцът на злото  . Вторият е прекомерното недоверие в самото
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негово съществуване.“(стр.16)  Майкъл Грийн продължава, за да даде 7 причини, поради които ние вярваме
в съществуването  на  това  могъщо,  зло  и  лукаво  същество,  което е  наричано  Сатана  или дявол.  Те  са
свързани с философията, теологията, околната среда, житейския опит, окултното, Библията и над  всичко
друго – с Исус. Аргументът е толкова убедителен и неопровержим, че аз не мога да добавя нищо към него.

Но как Бог, чрез Христос, е спечелил победата над Сатаната? Победата е описана в Библията като
развитие, извършено в 6 етапа, въпреки че решаващата победа е била завоювана на кръста. 

1.  Победата е била предсказана.  Първото предсказание е било дадено от самият Бог в Райската
Градина, като част от присъдата на змията: „Аз ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето
потомство и нейното потомство; той ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата.“ (Бит.3:15 –
мой  превод).  Ние  разпознаваме  потомъкът  на  жената  като  Месията,  чрез  който  Божието  праведно
управление ще бъде установено и управлението на злото ще бъде изкоренено. Тъй като това е истина, всеки
текст  в  Стария  Завет,  който  обявява  или  сегашното  управление  на  Бога  (напр.  „Твое,  О,  Господи,  е
величието  и  силата....Твое,  О,  Господи  е  царството“)  или  бъдещото  управление  над  народите  чрез
Месията (напр. „Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Вечен Отец, Княз на мира“) може да бъде разбиран като
предсказание за бъдещото окончателно унищожаване на Сатаната. (1Лет. 29:11; Ис. 9:6–7).

2.  Победата е започнала в служението на Исус. Разпознавайки, че Исус ще бъде неговият бъдещ
победител,  Сатана  направил  много  и  различни  опити  да  се  отърве  от  него,  например,  чрез  масовото
убийство  на  момченца  във  Витлеем,  извършено  по  заповед  на  Ирод;  чрез  изкушенията,  на  които  бил
подложен Исус в пустинята, за да избегне пътят на кръста; чрез решимостта на тълпата да го принуди да с
превърне в земен цар на Израел; чрез съпротивата на Петър да приеме необходимостта от смъртта на Исус
на кръста („Иди зад мен, Сатана!“) и чрез предателството на Юда, в когото всъщност Сатаната влязъл. (Откр.

12:1; Мат. 2:1–18; 4:1–11; Йоан 6:15; Мат. 16:23, RSV; Йоан 13:27).
Но Исус бил решен на изпълни това, което е било писано за него. Той обявил, че чрез него, Божието

царство е дошло в същото това тяхно поколение и че неговите мощни дела са видимото доказателство, че
Божието царство вече  е  дошло.  Ние виждаме настъплението на неговото царство и отстъплението на
Сатаната поради това, виждаме как демоните са били прогонвани, болните са били лекувани и как самата
разбъркана природа се подчинявала на своя Господар. (Марк 1:24 (демони); Мат. 4:23 (болести) и Марк 4:39 (природа).

Нещо повече, Исус изпратил учениците си да проповядват и да изцеляват като негови представители,
и когато се върнали, възхитени от това, че демоните им се подчинявали в неговото име, Исус отговорил, че
той е видял „Сатана да пада от небето като светкавица“. Тук е неговото най-поразителното твърдение на
тази тема: „Когато силен човек, напълно въоръжен пази дома си, имотът му е в безопасност. Но когато
някой,  по-силен от него, нападне и надделее над него, взема му всичкото оръжие, на което човекът е
разчитал и разделя плячката“. Не е трудно да разберем, че тук силният човек е описание на дявола, а
като „някой по-силен“  е описан Исус Христос, а разделянето на плячката (или както е казано в Марк –
„ограбването на  неговата къщата“)  е освобождението на робите на дявола. (Лука 10:18; 11:21–22; Марк 3:27). 

3.  Обаче „надделяването“ или „връзването“ на силния човек не се случва, преди реализирането на
трития етап – постигането на победата“ на кръста. Според Йоан, Исус три пъти казал,  че дяволът е
„князът на този свят“ и добавил, че „иде князът на този свят“ (т.е. за да започне последната си офанзива)
но той ще бъде прогонен и „осъден“. (Йоан 12:31; 14:30; 16:11). Очевидно Исус е очаквал, че по времето на неговата
смърт ще се случи финалният двубой, в който силите на мрака ще бъдат разгромени. Чрез смъртта си Исус
щял „да унищожи този,  който държи властта на смъртта – т.е. дяволът – и да освободи неговите
пленници“ (Евр.2:14-15 – мой превод).

Може би най-важният текст в Новия Завет, в който е декларирана победата на Христос е Кол.2:13-15:
„Той прости всичките ни грехове, отменяйки написаният Закон с всичките му постановления, който беше
против нас и ни се противопоставяше; Той го премахна, приковавайки го на кръста. И като обезоръжи
силите и властите, Той ги изведе явно на показ, триумфирайки над тях чрез кръста.“ (мой превод)

Тук Павел събира заедно две важни отличителни черти на спасителната работа на кръста на Христос -
прощаването на нашите  грехове и  космическата победа над  властите  и силите.  От времето на Втората
световна война и по-конкретно, от публикуването на книгата Christ and the Powers („Христос и силите“) от
Хендрикус Беркхоф (1914-1995 – холандски пастор, професор, теолог) и книгата Principalities and Powers („Властите
и силите“) от Джордж Кейрд (1917-1984 – английски пастор, теолог, професор) е имало оживено обсъждане на това,
кои са били „властите и силите“, за които говорел Павел. Преди това изглеждало, че всички били съгласни,
че той е имал предвид някакви духовни личности, както ангели, така и демони. Но тъй като думите  archai
(управители,  владетели,  властелини,  господари)  и  exousiai  (власти)  са  използвани от  него  във  връзка  с
политически сили, било предположено, че самият Павел е започнал да „демитологизира“ представата за
ангелите  и  демоните  и  че  той  ги  вижда  по-точно  като  структурите  на  земно  съществуване   и  силата,
специално – държавата, но освен това и традицията, обичаите, условностите, законите, икономиката и даже
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религията. Въпреки, че опитът за тази реконструкция е популярен в някои евангелски (както и либерални)
групи,  тя остава    неубедителна  .  Допълнението  на „небесните места или  царства“ (в  Еф.1:3,  10;  2:6;  и  3:10) и
антитезата на „плът и кръв“ в Еф.6:12, без да споменаваме за влиянието на силите по целия свят, ми се
струва, че подхожда много повече  на представата за свръхестествените същества, въпреки разбира се,  че
такива същества могат и наистина използват структури, както и отделни хора като средство за тяхното
служение. (За по-задълбочено изследване вижте моето обсъждане в коментарът ми Ephesians, стр.267–275; E. M. B. Green in Satan’s Downfall, стр.84 и сл.; и

особено  пълното  обсъждане,  озаглавено  ‘Principalities  and  Powers’  от  P.  T.  O’Brien,  стр.110–150).  Той  илюстрира  безплатността  и
милостивостта  на  Божията  прошка   (charizomai)  в  древния  обичай на  опрощаване  на  дългове.  Думите
„написаният Закон с всичките му постановления, който беше против нас“  едва ли биха се отнасяли до
самият Закон, тъй като Павел е считал, че Законът е „свят, праведен и добър“ (Рим. 7:12);  по-точно те
трябва  да  са  се  отнасяли  за  отпадналият  закон,  който  в  това  отношение  е  бил  „против  нас  и  ни  се
противопоставяше“  с  неговото  осъждане.  Думата,  която  Павел  използва  за  този  „написан  Закон“  е
cheirographon,  която означава „ръкописно написан документ, и по-конкретно, разписка за дължим дълг,
„полица“ или „подписано признание за задлъжнялост, който стои като вечно свидетелство против нас.“
(F. F. Bruce, Colossians, p.238). 

После апостолът използва три глаголи, за да опише как Бог се е справил с греховете ни. Той  „отмени“
полицата, като я изтри и заличи изцяло, за да стане чист (лист хартия) (каквото е буквалното значение на
думата  exaleiphō)  и после „я отнесе и прикова на кръста“.  Йеремияс мисли, че алюзията има предвид
titulus,  почистването на   плоча за  писане,  табелката,  която се  поставяла  над главата  на  разпънатият  на
кръста, на която записвали неговите престъпления и че на табелката, която е била поставена над главата на
Исус,  са били написани нашите грехове, а не негови. (J.  Jeremias,  Central  Message,  p.37).  Във всеки случай, Бог ни
освобождава от нашия банкрут единствено чрез плащането на нашите грехове на кръста на Христос. Исус
не само „отменил дългът, освен това той унищожил самият документ, в който този дълг бил записан.“ (Peter

O’Brien, Colossians, p.133. Cf. p.124).
Сега Павел преминава от прощаването на нашите грехове към победата над злите сили и използва три

живописни глаголи, за да опише тяхното поражение. Първият глагол може да означава, че Бог в Христос ги
„съблякъл“ от себе си като гнусна дреха, защото те го били обградили отвсякъде и се били прилепили към
него и по този начин той ги „изоставил“ (според превода в NEB). Или по-добро обяснение, това означава, че
той ги „съблякъл“ (т.е. свалил бронираната им защита) и така ги „обезоръжил“(според превода в NIV), или
ги лишил „от тяхното достойнство и величие“ (Ibid., p.127) и така ги опозорил. Вторият глагол, преведен като
„ ги изведе явно на показ“ ги показва като „немощни сили“  (Ibid.,  p.129), каквито са те сега.  Третият глагол,
„триумфирайки  над  тях  чрез  кръста“,  вероятно  ни  говори  за  „преминаването  на  пленници,  които
празнуват победа.“  Според думите на Хиндли Моол (1841–1920 – английски пастор, епископ на Дъръм, професор,

теолог, поет), по този начин за Христос, кръстът е бил „гледано от една страна - неговия ешафод, а гледано
от друга страна – неговата императорска каляска“. (H. C. G. Moule, Colossian Studies, p.159).  Както е написал Калвин,
това  е  било: „все  едно  кръстът,  който  е  бил  символ  на  срам,  да  е  бил  променен  и  превърнат  в
императорска каляска“  (Institutes, II.xvi.6)). (Alexander Maclaren, Colossians and Philemon, p.222).

Всичко  това  е  блестяща  картина,  но  какво  всъщност  означава  тя?  Трябва  ли  да  си  представяме
буквална космическа битка, в която силите на тъмнината са обкръжили и атакували Христос на кръста, в
която  той  ги  обезоръжил,  опозорил  ги  е  и  ги  е  победил?  Ако  тази  битка  е  била  невидима,  както  със
сигурност трябва да е било, как Христос  „ги изведе явно на показ“? Изглежда, че ние трябва да мислим за
неговата победа, въпреки че тя е видима и обективна, с друго разбиране.

1.  Със  сигурност  е  важно,  че  Павел  групира  това,  което  Христос  е  направил  за  cheirographon
(отмяната на полицата за нашия дълг) с онова, което е направил на властите и силите (обезоръжавайки ги и
побеждавайки ги). Той приковал полицата на кръста; силите били победени чрез кръста. Не изглежда, че е
нужно да настояваме, че второто е било нещо по-буквално от първото. Важното нещо е, че и двете неща са
се случили заедно. Неговото плащане на нашите дългове не е ли бил начинът, чрез който Христос е победил
силите? Освобождавайки ни от робството на неплатения дълг, той ни освободил от „властите и силите.“

2. Той победил дявола чрез пълно устояване на неговите изкушения. Изкушаван да избегне кръста,
Исус упорства да върви по пътя на послушанието и „стана послушен до смърт – даже смърт на кръст“
(Фил.2:8). Неговото послушание е било задължително за осъществяване на спасяващата работа. „Защото
точно  както  чрез  непослушанието  на  един  човек,  мнозина  бяха  направени  грешници,  така
и чрез послушанието на един човек, мнозина ще бъдат направени праведни“ (Рим.5:19  - мой превод). Ако
той беше непослушен, като се отклони даже на един сантиметър от пътя на Божията воля, дяволът щеше да
получи място, колкото да стъпи с един плъст на крака   и щеше да осуети планът за спасението  . Но Исус се
подчинил; а дяволът бил разгромен. Провокирани от обидите и изтезанията, на които е бил изложен, Исус
абсолютно отказал да отмъсти. Чрез самопожертвувателната му любов към другите, той „победил злото с
добро“ (Рим.12:21).  Отново,  когато комбинираните сили на Рим и Йерусалим се подредили в боен ред
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против  него,  той би могъл да отговори на силата     със сила  . Защото Пилат не е притежавал върховната
власт над Исус; повече от 12 легиона ангели биха се явили бързо, за да го спасят, ако беше ги извикал; и той
можел  да слезе от кръста, както подигравателно са го предизвиквали да постъпи. (Йоан 19:11; Мат. 26:53; Марк 15:30).

3. Но той отклонил всякакво прибягване до светска сила. Той бил „разпънат на кръста в немощ“,
въпреки че немощта на Бога е по-силна от човешката сила. По този начин той отказал да не се подчини на
Божията воля или да мрази враговете си, или да подражава на светската употреба на сила.  Чрез своята
покорност, любов и кротост,    той завоювал най-великата морална победа над силите на злото  . Той останал
свободен,  неосквернен  и  безкомпромисен.  Дяволът  не  можал  да  придобие  никаква  власт  над  него  и  е
трябвало да признае поражението си. (2Кор. 13:4; 1Кор. 1:25; Йоан 14:30).

Както е написал Ф. Ф. Брус:  „Докато той висял там, с привързани ръце и крака към дървото в
привидна немощ, те си въобразили, че той е зависим от тяхната милост и се втурнали против него с
враждебно намерение...Но той се преборил с тях и ги победил.“  (F.  F.  Bruce,  Colossians,  p.239).  Така победата на
Христос,  предсказана  веднага  след  Грехопадението  (Бит.3:15)  и  започнала  по  време  на  публичното  му
служение, била решително спечелена на кръста. Оставащите 3 етапа са били довършителните работи на
тази победа.

4.  Възкресението е  представлявало  потвърждаване  и  обявяване  на победата.  Ние  не  трябва да
гледаме  на  кръста  като  на  поражение,  а  на  възкресението  –  като  на  победа.  Всъщност  кръстът  е  бил
спечелената  победа,  а  възкресението  е  потвърждаване,  обявяване  и  показване  на  победата.  „Не  беше
възможно смъртта да запази властта си над Него“, защото смъртта вече е била победена. Властите и силите
на злото, които били обезоръжени и посрамени на кръста, сега поради това, били поставени под краката Му
и били направени негови подчинени. (Деян 2:24; Еф.1:20–23; 1Пет. 3:22).

5.  Победата е разширявана,  когато църквата    излезе навън и отиде да изпълнява   мисията си  ,  в
силата на Духът, да проповядва разпънатият Христос като Господ и да призовава хората да се покаят и да
вярват в Него. Всяко истинско обръщане е обръщане не само от греха към Христос, но и от „тъмнината
към светлината“, от силата на Сатаната към силата на Бога, от „идолите...за са служи на жив и истински
Бог“; освен това има спасение „от властта на тъмнината...в царството на Божия възлюбен Син“. (Деян.
26:18; 1Сол. 1:9; Кол. 1:13. Сред анимистите,  сега обикновено наричани „традиционни религионисти“,
които живеят в страх от духове, представата за „сила, която се е борила“ с Исус Христос е особено
важна. „Обръщането на хора да служат на истински и жив Бог,  обикновено е в отговор на някакво
събитие или убедителна демонстрация на силата на Христос над духовните сили (експеримент), а не на
умствено съгласие с истините за Исус Христос (познание)“(Christian Witness to Traditional Religionists of Asia and Oceania, Lausanne

Occasional Paper No. 16,  p.10). Виж също the Lausanne Occasional Papers, които разказват за християнски свидетелства сред хора в Латинска Америка и Карибите

(No. 17)  и Африка  (No. 18).
По такъв начин,  всеки християнски разговор включва  в себе си силова  борба,  в  която дяволът е

длъжен да разхлаби хватката си, с която държи живота на някой човек и  се демонстрира силата на Христос.
Тъй  като  това  е  така,  може  би  е  уместно  да  тълкуваме  „връзването  на  змея  за  хиляда  години“  като
съвпадащо с „връзването“ на силния човек, което е станало на кръста. Защото резултатът от връзването на
Сатаната  е,  че  той  „няма  на  мами  вече  народите“,  което  изглежда  се  отнася  за  евангелизирането  на
народите, което започнало след великата победа на кръста и незабавното й продължение на Великден и
Петдесятница. (Откр. 20:1–3; Мат. 28:18–20).  

6. Ние гледаме напред към завършване на победата по време на Адвентът. Промеждутъкът между
Първото и Второто идване на Господ Исус Христос трябва да бъде изпълнен и с мисията на църквата.
Помазаният Господ вече царува, но същевременно изчаква, докато враговете му станат подножие за краката
му. На този ден всяко коляно ще се поклони пред него и всеки език ще изповяда, че той е Господ. Дяволът
ще бъде хвърлен в огнено езеро, където смъртта и адът ще се присъединят към него. Защото последният
враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.  Когато цялото зло владение, власт и сила ще бъдат унищожени,
Синът ще връчи царството на Отца и той ще бъде всичко във всичко. (Пс. 110:1; Фил. 2:9–11; Откр. 20:10, 14; 1Кор. 15:24–28).

Правилно ли е, обаче да бъде считано, че цялата победа на Христос се дължи на неговата смърт? Това
не е ли било постигнато чрез неговото възкресение? Той не е ли победил смъртта чрез съживяването си от
смъртта? Всъщност,  цялото подчертаване в тази книга не преувеличава ли твърде много значението на
кръста и не омаловажава ли възкресението? Тези две събития не си ли принадлежат едно на друго, както
много аргументирано твърди Майкъл Грийн (1930-2019 – английски свещеник, теолог, евангелизатор, автор) в книгата
си  The Empty Cross of Jesus („Празният кръст на Исус“)? Важно е  да разгледаме тези въпроси.

Ще започнем с това, че е несъмнено вярно, че смъртта и възкресението на Исус принадлежат заедно
в Новия  Завет  и  рядко е  споменавано  едното,  без  да  бъде  споменато  и  другото.  Самият  Исус  в  трите
последователни предсказания за своето страдание, записани от Марк, всеки път добавя, че след три дни ще
бъде възкресен отново. (Марк 8:31; 9:31; 10:34). Според Йоан, Исус също говорел и за двете: че той „дава живота
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си“ и че той „ще си го вземе отново“. (Йоан 10:17–18;  2:19). Нещо повече, това се е случило така, както той казал,
че ще се случи: „Аз съм Живият; Аз бях мъртъв и ето, Аз съм жив завинаги“ (Откр.1:17-18 – мой превод).
Следващото: еднакво ясно е, че апостолите са говорили заедно и за двете събития. В първата апостолска
проповед  kerygma  Петър  казал,  че  Той бил „предаден  според  определената Божия воля  и  предузнание
и...бил  убит...Но  Бог  го  възкреси  от  смъртта“,  а  Павел  казва  това,  което  казва  и  оригиналното  и
универсално евангелие, че „Христос умря за греховете ни...беше погребан...беше възкресен...и се яви“. (Деян

2:23–24; 1Кор. 15:1–8). И писмата на Павел са пълни с фрази като „ние вярваме, че Исус умря и възкръсна“ и „тези,
които живеят, трябва...да живеят...за Онзи, който умря за тях и беше възкресен“.(1Сол. 4:14; 2Кор. 5:15).

И още нещо, било признавано още от началото, че двете евангелски тайнства свидетелстват както за
смъртта,  така  и  за  възкресението  на  Исус,  тъй  като  в  кръщението,  кандидатът  символично  умира  и
възкръсва с Христос, а при Господната Трапеза възкръсналият Господ разкрива себе си пред нас чрез самите
елементи, които говорят за неговата смърт. (Рим. 6:1–4; Лука 24:30–35). 

Така че това не е – или не би трябвало да бъде – оспорвано. Щеше да е сериозно небалансирано да
бъде  обявяван  или  кръстът  без  възкресението  (както  се  страхувам,  че  е  Анселм  е  направил),  или
възкресението без кръста (както правят тези, които представят Исус като живия Господ, а не като изкупващ
Спасител).  Въпреки това,  ние трябва да бъдем наясно относно природата на връзката между смъртта и
възкресението на Исус,  и да бъдем внимателни,  за    да не приписваме   еднакви спасяващи заслуги    и на  
двете по равно.  Майкъл Грийн избягва този капан, защото подчертано твърди, че „кръстът на Исус е
самата сърцевина на евангелието“. (E. M. B. Green, Empty Cross, p.11). Наистина е така. Когато изследвахме четирите
метафори на спасението в гл.7, стана очевидно, че „чрез кръвта на Исус“ Божият гняв срещу нас беше
умилостивен и че чрез същата кръв ние бяхме изкупени, оправдани и примирени с Бога.  Защото чрез
неговата смърт,  а не чрез неговото възкресение,  нашите грехове бяха оправдани. Даже в най-първите
апостолски проповеди,  които вече  цитирахме,  Павел пише,  че „Христос умря заради нашите грехове“.
Никъде в Новия Завет  не е  написано,  че „Христос възкръсна за  нашите грехове.“  Но Христос не е ли
победил смъртта чрез своето    възкресение  ?  Не,  чрез смъртта си той унищожил  този,  (дяволът),  който
властва над смъртта (Евр.2:14).

Разбира се, възкресението е било най-вече,  за да потвърди ефективността на неговата смърт, така
както целта на неговото превъплъщение е  била да го подготви за  тази  възможност.  Но ние трябва да
настояваме, че работата на Христос за понасянето на греха е била завършена на кръста, че победата над
дявола, греха и смъртта е била спечелена там и че това, което е направило възкресението, било да защити
Исус,  когото хората  отхвърлили, да обяви със сила,  че  той е  Божият Син и публично да  потвърди,  че
неговото понасяне на греха    е било резултатно   за опрощението на грехове  . Ако той не беше възкресен,
нашата вяра и нашето проповядване щяха да бъда безплодни, тъй като неговата личност и работа не биха
получили Божието потвърждение. (Деян 2:24; 5:31;  Рим. 1:4; 1Кор. 15:12). Това е подразбирането на Рим.4:25, което на
пръв поглед изглежда, че ни учи, че възкресението на Христос е средството за нашето оправдание: „Който
бе предаден да умре за греховете ни и бе възкресен за оправданието ни“ (мой превод). Чарлз Кранфийлд
(1915-2015 – британски свещеник, теолог, академик) обяснява: „На първо място, нашите грехове са се нуждаели от
изкупващата смърт на Христос,  но  въпреки  това,  ако  смъртта му  не  беше последвана от неговото
възкресение, това нямаше да бъде могъщо  дело на Бога за нашето оправдание“ (C. E. B. Cranfield, Romans, Vol. I, p.252).
Като допълнение,  поради възкресението,  живият  Христос  е  този,  който ни дари спасението,  което той
спечели  за  нас  на  кръста,  и  Който  ни  прави  способни  чрез  неговия  Дух  не  само  да  участваме  в
достойнството на неговата смърт, но и да живеем в силата на неговото възкресение, и който ни е обещал, че
в последният ден ние също ще имаме възкресени тела.

Джеймс Денни изразява връзката между смъртта на Исус и възкресението по следният начин: „Не
може да има никакво спасение от греховете, ако няма жив Спасител: Това обяснява подчертаването на
важността на възкресението, направено от апостол Павел. Но живият Онзи може да бъде Спасител
единствено,  понеже  той  е  умирал:  това  обяснява  подчертаването  на  важността  на  кръста.
Християнинът вярва в живия Господ, или не би могъл да вярва изобщо; но той вярва в жив Господ, който е
умрял с изкупваща смърт, защото никой друг не може да държи вярата на душа, която е подвластна на
участта на греха.“ (James Denney, Death of Christ, p.73).   

Като  обобщение  трябва  да  кажем,  че  евангелието  в  себе  си  включва  както  смъртта,  така  и
възкресението на Исус, тъй като нищо не би могло да бъде постигнато чрез неговата смърт, ако той не беше
възкресен от нея. Но все пак, евангелието подчертава важността на кръста, тъй като там е била постигната
победата.  Възкресението  не  е  постигнало  нашето  освобождение  от  греха  и  смъртта,  но  то  ни  носи
гаранцията и за двете неща. Поради възкресението е нашата „вяра и надежда в Бога“ (1Пет. 1:3, 21).

Да влизаме в победата на Христос
За християните, както и за Христос, животът означава   конфликт  . За християните, както и за Христос,
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животът трябва да означава победа. Ние трябва да сме победоносни, както е победоносен Христос. Йоан не
пише ли до „младежите“ в църквите, които надзирава, защото те са „победили лукавият“? Исус не прави
ли обмислено сравнение между себе си и нас в това отношение, обещавайки на този, който победи, правото
да седи заедно с него на трона, така както той е победил и седи заедно със своя Отец на трона? (1Йоан 2:13; Откр.
3:21).  

Но въпреки това,  сравнението е само частично. Би било напълно невъзможно за нас самостоятелно
да се сражаваме и да победим дявола: на нас ни липсва умение и силата да направим това. Освен това е
ненужно да правим такъв опит, защото Христос  вече  е  направил това.  Следователно,  победата  на
християните се състои от влизане в победата на Христос и от наслаждаването на изгодите от тази победа.
Ние можем да благодарим на Бога, „Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос“. Ние знаем,
че Исус, понеже е възкресен от смъртта, сега седи отдясно на Бога в небесните места. Но Бог „ ни съживи
заедно с Христос...и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в  небесните места“. Иначе
казано, чрез Божията милостива сила ние, които споделяме в Христос възкресението, споделяме и неговия
трон.  Ако  Бог  е  поставил  всички  неща под  краката  Му,  (т.е.  подвластни на  Него),  те  трябва  да  бъдат
подвластни и на нас, ако ние сме в Него. Използвайки една метафора на самият Исус, сега, когато силният
човек е бил обезоръжен и завързан, за нас е време да нападнем неговия дворец и да ограбим неговите неща.
(1Кор. 15:57; Еф. 1:20–23; 2:4–6; Марк 3:27).

Обаче,    това  не  е  толкова  просто  .  Защото въпреки че  дяволът е  бил победен,  той все  още    не  е  
признал   поражението си  . Въпреки, че е бил детрониран, той не е унищожен. Всъщност, той продължава да
притежава огромна сила. Това е причината за напрежението, което усещаме както в нашата теология, така и
в нашия житейски опит. От една страна, ние сме живи, поставени сме да седим и да царуваме с Христос,
както току-що видяхме, като даже властите и силите на злото са поставени от Бога под краката на Исус (и
следователно под нашите крака); но от друга страна  ние сме    предупредени   (също и в Ефесяни), че тези
същите духовни сили  са поставили себе си като наши противници,  поради което  ние нямаме никаква
надежда да устоим против тях,  освен ако не сме силни в силата на Господа и не сме покрити с неговата
броня. (Еф. 1:20–23; 6:10–17). Или тук е същият парадокс, казан с други думи. От една страна, ние сме уверени, че
понеже сме родени отново от Бога, Христос ни пази в безопасност „и лукавият не се докосва“ до нас; от
друга  страна,  ние сме  предупреждавани да  бъдем внимателни,  защото  същият Злият  „обикаля  като
ревящ лъв, като търси кого да погълне“. (1Йоан 5:18; 1Пет. 5:8). 

Много християни избират или едната, или другата позиция, или се колебаят между двете. Някои са с
манталитета на тържествуващи, които виждат само решителната победа на Исус Христос и   пренебрегват  
апостолските  предупреждения  против  силите  на  тъмнината.  Други  са  с  пораженски  манталитет,  които
виждат само страхотната зла  воля  на дявола  и    пренебрегват   победата  над  него,  която Христос  вече  е  
спечелил. Напрежението е част от християнската дилема между „вече“ и „все още не“. Началото на Божието
царство вече е обявено и то напредва; но то   все още не   е напълно завършено  . Вече новата ера (ерата която
ще дойде) е дошла, така че ние вече я „вкусихме... в силите на бъдещата ера“; но старата ера все още не е
отминала напълно. Ние вече сме синове и дъщери на Бога, и вече не сме роби; но все още не сме влезли в
„славната свобода на Божиите деца“. (Евр. 6:5; 1Йоан 2:8; Рим. 8:21). Прекомерното подчертаване на „вече“ води до
триумфализъм, до претенция за съвършенство -  или морално ( безгрешност), или физическо (съвършено
здраве) – неща, които принадлежат само на завършеното Божие царство, на „все още не“. А прекомерното
подчертаване  на  „все  още  не“  води  до  пораженство,  до  примирение  с  продължаващото  злото,  което
примирение е несъвместимо с „вече“-то на победата на Христос.

Друг начин на подхождане към това напрежение, е да разгледаме и обмислим значенията на гръцкия
глагол  katargeō, който въпреки, че често е превеждан като „унищожавам“, всъщност не означава точно това.
Той по-точно означава  „да  направя  неработоспособен“  или „обездвижен,  пасивен“  и е  използван за  да
опише „непродуктивна земя“ или „неплодоносно“ дърво. Въпреки че са такива, те (дяволът и пропадналата
плът) все още съществуват. Те не са били унищожени. Следователно,  когато този глагол е използван за
дявола, или нашата пропаднала природа, или на смъртта (Евр. 2:14 (дяволът); Рим. 6:6 (плътта или пропадналата природа); 2Тим. 1:10

(смъртта), ние знаем,  че те не са напълно унищожени. Защото дяволът все още е много активен,  нашата
пропаднала природа продължава да изявява себе си и смъртта ще продължава да предявява властта си над
нас, докато дойде отново Христос. Дяволът, злото и смъртта не са били отменени, но са били детронирани.

Йоан прави важно твърдение, че „причината, поради която Божият Син се яви беше, че той може
да унищожи или да премахне делата на дявола“ (1Йоан 3:8 – буквален превод).  Исус дошъл, за  да се
противопостави и да победи дявола, както и да премахне вредата, която той е направил. Какви са тези „дела
на  дявола“,  какви  са  последиците  от  неговата  нечестива  и  престъпна  дейност?  Мартин  Лутер  обичал,
например, в класическият си коментар на Галатяни, да дава следната поредица от тях. На едно място той
написал: „закон, грях, смърт, дяволът и ада“ като съставляващи „всички злини и мизерии на човечеството“
(стр.162),  а  на  друго:  „грях,  смърт и  проклятие“  като  „тези  непобедими и  могъщи тирани“  от  които
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единствено Христос може да ни освободи (стр.275).
Андрес Нигрен (1890 – 1978 – шведски лутерански теолог, професор), в прочутият си коментар на Римляни

предполага, че гл.5-8 описват живота на човек, който е бил оправдан чрез вяра: „Глава 5 казва, че това
означава да бъдем освободени от гнева (т.е. - от Божия гняв срещу греха). Глава 6  казва, че това означава да
бъдем освободени от  греха (т.е. - от робуването ни на греха).  Глава 7  казва, че това означава  да бъдем
освободени от закона (т.е. - от спазването на Закона на Моисей). Глава 8  казва, че това означава  да бъдем
освободени от смъртта (стр. 188). 

Загрижен  съм,  че  тези  списъци  изпускат каквото  и  да  е  споменаване  на  „плътта“  (на   нашата
пропаднала човешка природа) и на „света“ (на нашето безбожно общество), които са познати  - поне на
членовете на църквата, като „триото – светът, плътта и дяволът“. 

Следователно,  четирите „дела на дявола“, от които Христос ни освобождава и върху които авторите
на Новия Завет ми изглежда, че се фокусират, са: законът,   плътта  , светът и   смъртта  .

1.  Чрез Христос ние никога вече  не сме подвластни на тиранията на Закона.  За много хора е
изненадващо, че Законът, добрият дар на Бога за неговите хора, който сам по себе си е „свят, праведен и
добър“, би могъл изобщо да се превърне в тиранин, който ни поробва. Но точно това е учението на Павел.
„Преди идването на тази вяра,  ние бяхме затворници,  държани от закона,  заключени до идването на
вярата, която трябваше да бъде разкрита.“ Причината е, че законът не одобрява нашето неподчинение и
така ни отвежда под своето „проклятие“ или „осъждане.“ А Исус ни освобождава от проклятието на закона,
ставайки   той   проклет вместо нас  . Точно в този смисъл „Христос е краят на закона“ (за нас, които вярваме
в Христос) и ние повече не сме „под закон“, (защото Исус го е изпълнил вместо нас). (Гал. 3:23 и 13; Рим. 6:14; 10:4;

Гал.  5:18). Това категорично не означава, че сега няма никакви безусловни морални истини, освен любовта,
както твърдяха защитниците на „новия морал“ (на хипитата) през 1960-те, или че  сега изобщо нямаме
никакво  задължение  да  се  подчиняваме  на  Божия  закон,  както  твърдят  антиномианите  (Коментар:
Християни, които твърдят, че след като сме спасявани чрез вяра, ние не трябва да се подчиняваме на никакви морални закони,
даже  и  на  Десетте  Заповеди.  Д.Пр.).  Не,  тъй  като  тиранията  на  закона  е  неговото  проклятие,  точно  от
проклятието ние сме освободени от Христос, за да не бъдем повече подвластни на него. Законът повече
няма да ни поробва чрез своето осъждане. „Полицата“ за дълг, cheirographon която разгледахме по-рано, е
била заличена. Първите четири стиха в Рим.8 събират заедно тези нишки. В Рим.8:1-4 се казва, че за тези
които с в Христос, няма никакво осъждане (ст.1), защото Бог вече е осъдил греховете ни в Исус Христос
(ст.3) и той е направил това, с цел „праведните изисквания на закона  да бъдат изцяло изпълнени в нас“
(ст.4).  По  този  начин  същият  кръст,  който  ни  освобождава  от  осъждането  на  закона,  ни  изпраща  при
подчинението на закона.

2. Чрез Христос ние повече  не сме подвластни на тиранията на плътта. С (sarx) „плът“ Павел
обозначава  нашата  неморална  човешка природа  или неизкупената  човечност,  всичко,  което ние  сме  по
рождение, по наследство и по домашно възпитание, преди Христос да ни обнови. Тъй като нашата „плът“ е
нашето „его“ в Аврам, нейните характерни черти са фокусирани вътре към самите нас. Павел ни предоставя
каталог  на  някои  от  най-лошите  и  най-грозните  произведения  на  плътта  ни:  сексуална  неморалност,
идолопоклонство и окултни практики (погрешно насочено преклонение), омраза, ненавист, ревност, завист,
подозрителност,  гняв,  егоистична  амбиция,  раздори и  пиянство.  Ако живеем такъв вид живот,  ние сме
„поробвани от всякакви видове страсти и удоволствия“.

Както самият Исус е казал: „Всеки, който върши грях, е роб на греха.“ Но той веднага добавил: „ако
Синът ви  освободи,  вие  ще бъдете наистина свободни.“  А свободата  от  нашата  неморална  природа  и
нейния егоизъм идва от кръста: „Защото знаем, че нашата стара същност беше разпъната на кръста с
Него, така че тялото на греха да бъде направено безсилно, за да не бъдем вече роби на греха“. (Гал. 5:19–21; Тит

3:3; Йоан 8:34–36; Рим. 6:6). Чрез своят кръст Христос спечели победата както над плътта, така и над закона.
3.  Чрез Христос ние повече  не сме подвластни на тиранията на света.  Ако плътта е опорната

точка на дявола вътре в нас, тогава светът е средството, чрез което дяволът упражнява натиск отвън върху
нас.  Защото  „светът“  в  този  контекст  означава  безбожно  човешко  общество,  чиято  враждебност  към
църквата  се  изразява  сега  чрез  открито  присмиване  и  преследване,  чрез  изтънчена  поквара  и  чрез
проникване в църквата на светските ценности и стандарти. Йоан обявява без заобикалки, че любовта към
света и любовта към Отца са взаимно несъвместими неща. Защото говорейки за „светското“,  той има
предвид  „ненаситното  желание  на  грешния  човек,  похотта,  страстното  желание  на  очите  му  и
хвалбата  с  това  което  има  и  което  прави.“  Първото  значение  на  изразът  „грешен  човек“  е  „плът.“
„Плътта“ и „светът“ са неразривно свързани, понеже „светът“ е обществото на неизкупените хора, чийто
външен вид се диктува  от  тяхната вътрешна неизкупена природа.  Ако съберем заедно „грешен човек“,
„плът“  и  „светът“,  изглежда,  че  характерните  черти,  които  подчертава  Йоан  са  неговите  егоистични
желания, неговите повърхностни отсъждания и преценки (очите виждат само видимата повърхността на
нещата) и неговия арогантен материализъм.
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Обаче  Исус  обявил:  „Аз победих  света.“  Той изцяло отхвърлил изопачените  ценности на света  и
твърдял,  че  неговата  собствена  богоугодна  гледна  точка  е  неопетнена.  След  това  Йоан  добавя,  че  чрез
Христос  ние можем също да победим: „Защото всеки роден от Бога е победил света. Това е победата,
която покори света, даже нашата вяра. Кой е този, който покорява света? Само този, който вярва, че
Исус е Божият Син“ (мой превод).  (1Йоан 2:15–16; Йоан 16:33; 1Йоан 5:4–5). Когато вярваме в Исус Христос, нашите
ценности се променят. Ние вече   не се пригаждаме   към ценностите на света  , но вместо това установяваме,
че сме били променени чрез нашия обновен манталитет, който грабва и одобрява волята на Бога.  А нищо
не ни отучва повече от светския манталитет, отколкото това прави кръстът на Христос. Именно чрез кръста
светът е бил разпънат за нас и ние за света, (Рим. 12:1–2; Гал. 6:14), за да бъдем свободни от неговата тирания.

4. Чрез Христос ние повече не сме подвластни на тиранията на смъртта. Понякога се казва, че
докато нашите викториански предци са имали болезнен интерес към смъртта, но никога не са говорили за
секса,  съвременното  поколение  е  завладяно  от  темата  за  секса,  а  за  смъртта  изобщо не  се  споменава.
Страхът от смъртта практически е всеобщ. Говори се, че Дукът на Уелингтън (Коментар: 1769-1852 – британски

фелдмаршал, победил Наполеон в битката при Ватерло през 1815г. Д.Пр.) бил казал, че „трябва да е страхливец или
лъжец човекът, който се хвали, че никога не се е страхувал от смъртта.“ И д-р Самюъл Джонсън (1709-

1784 – прочут английски  литератор,  поет,  моралист,  есеист и ненадминат майстор на писането на  писма)  добавил,  че
„никой здравомислещ човек не може да умре без неловко предчувствие“.(Boswell’s Life of Johnson, Vol. II, p.212).

Но Исус Христос е способен да освободи даже тези, които през целия си живот са били „държани в
робство от техния страх от смъртта“. Това е така, защото чрез собствената си смърт той „съборил“
(лишил от власт) „този, който държи силата на смъртта – т.е. дявола“ (Евр.2:14). Всъщност, справяйки
се с греха,   той се справил и със смъртта  . Защото грехът е „  жилото  “ на смъртта  , основната причина поради
която смъртта е болезнена и отровна. Грехът е този, който причинява смъртта и който след смъртта ни ще
донесе  осъждането.  Това  е  причината  за  нашия страх от  смъртта.  Но Христос  е  умрял заради нашите
грехове и ги е премахнал.

Поради тази причина, Павел с огромно презрение оприличил смъртта със скорпион, чието жило е
извадено и с военен завоевател, чиято армия е била разбита. Сега, когато ние сме опростени, смъртта не
може вече да ни навреди. Поради това апостолът вика предизвикателно: „О, смърт, къде ти е победата? О,
смърт, къде ти е жилото?“ Разбира се, няма никакъв отговор. Поради това той вика отново, този път
триумфално, а не презрително: „Да благодарим на Бога! Той ни даде победата чрез нашият Господ Исус
Христос“ (1Кор.15:55-57).

Тогава какво трябва да е отношението на християнина към смъртта? Тя все още е враг, неестествен,
противен и непристоен – всъщност, „последният враг, който ще бъде унищожен.“  Но въпреки това, тя е
победен враг. Понеже Христос е премахнал нашите грехове, смъртта е загубила властта си да ни наврежда и
поради  това  –  да  ни  плаши.  Исус  обобщава  всичко  това  в  своето  най-голямо  потвърждение:  „Аз  съм
възкресението и животът. Който вярва в Мен ще живее, въпреки че умира; и който живее и вярва в Мен,
никога няма да умре“ (мой превод) (1Кор.15:26; Йоан 11:25–26). Иначе казано,  Исус е възкресението на вярващите,
които умират и той е животът на вярващите, които са живи. Неговото обещание за умиращите „вие ще
живеете“, означава не просто „вие ще оцелеете“, а „вие ще бъдете възкресени“. А неговото обещание към
живите е, „вие никога няма да умрете“. Смисълът на това не е, че „вие ще избегнете смъртта“, а че смъртта
ще бъде   обичаен   епизод  , преход   към пълнотата на живота  .

Християнската  убеденост,  че  Христос „унищожи смъртта“ (2Тим:1:10)  отвела някои вярващи до
заключението, че той също е унищожил и болестта, и че поради кръста, ние трябва да твърдим, че  можем
да претендираме за излекуване, така както претендираме за опрощение. Популярно описание на тази тема е
книгата  Bodily Healing and the Atonement  (1930) („Излекуване на тялото и изкуплението“) от канадският
автор Т.  Д.  Маккросан,  която била редактирана отново и преиздадена от Кенет Хагин от Петдесятната
църква. Маккросан формулира тезата си по следния начин: „Всички християни трябва да очакват Бог да
излекува телата им сега, защото Христос е умрял за да ни изкупи от болестите ни, както и от греховете
ни“ (стр.10). Основанието за този аргумент е стихът Ис.53:4, който Маккросан превежда така: „наистина
той понесе болестите ни и носеше нашите болки“. Той особено подчертава,  че първият глагол на иврит
(nasa’) означава „да понеса“ в смисъла на „изстрадвайки наказанието за нещо“.  Тъй като този глагол
освен това е използван и в Ис.53:12 („той понесе греховете на мнозина“, „ясното учение... е че Христос
понесе нашите болести по точно същият начин, по който понесе нашите грехове“ (стр.120).

Обаче съществуват три затруднения за приемането на това тълкувание:
1. Глаголът nasa е използван в много и различни контексти в Стария Завет, включително и за носенето

на Ковчега на Завета и на други принадлежности и инвентар на Скинията, за носене на оръжие, броня и на
деца. Той се намира в Ис.52:11, където се говори за хората, които „носите съдовете Господни“. Така че
самият глагол не означава „понасям наказанието на“. Ние сме длъжни да го превеждаме така, само когато
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неговият субект  е греха. А относно това, че Христос „носеше“ нашите болести (и всъщност „ги носи“ и
сега), означава нещо доста по-различно.

2. Идеята, която  Маккросан представя, е лишена от смисъл. Фразата „понасянето на наказанието на
греха“ е лесно разбираема, понеже наказанието за греха е смърт и Христос е умрял с нашата смърт на
нашето място, вместо нас. А какво е наказанието на болестта? Тя няма наказание. Самата болест може да
бъде наказание за грях, но самата тя не е престъпление, което води след себе си наказание. Иначе казано, да
говорим, че Христос е изкупление за нашите болести, означава   да смесваме   категории  ; това е идея, която е
неразбираема и е лишена от логика.

3.  Матей  (който  е  евангелистът,  който  най-много  е  ангажиран  с  изпълнението  на  Стария  Завет)
използва Ис. 53:4  не за изкупващата смърт, а  за изцелителното служение на Исус. Матей пише,  че за да
изпълнени на  това,  което е  казано от  Исая,  Исус  е  „изцелил  всички  болни“.  Следователно,  ние  нямаме
свободата да променяме предназначението на този текст и да го  използваме за кръста. Вярно е, че Петър
цитира следната фраза „чрез чиито рани ние бяхме изцелени“, но контекстът както на Исая, така и на Петър
ясно показва, че те имат предвид   спасението от греха  . (Мат.8:16–17; Ис. 53:5; 1Пет.2:24).

Следователно, ние не трябва да твърдим, че Христос е умрял заради нашите болести така, както за
нашите грехове, не трябва да твърдим, че „в изкуплението   има изцеление  “ или че изцелението е точно така
на наше разположение за всеки човек, както е прошката. 

Обаче това  не означава, че нашите тела не са повлияни от смъртта и възкресението на Исус. Ние
наистина трябва да се отнасяме сериозно към следните твърдения на Павел за тялото: „Ние винаги носим в
тялото си смъртта на Исус, за да може да се яви и животът на Исус в тялото ни. Защото ние, живите,
винаги сме предавани на смърт заради Исус, за да може да се яви и Неговият живот в нашето смъртно
тяло“ (2Кор. 4:10–11 – мой превод).

Апостолът говори за немощта и смъртността на нашите човешки тела, специално (в този случай) във
връзка с физическото изтезание. Той казва, че те приличат на изживяването в телата ни на умирането (или
убиването) на Исус и целта на това е, животът на Исус да може да бъде разкрит в телата ни. Изглежда, че
той няма предвид възкресението на нашето тяло, за което той говори по-късно. Нито пък неговите думи се
отнасят за неговото оцеляване от физическите атаки, в които той е бил „повалян, но не погубен“ (ст.9). Не,
изглежда, че той говори, че сега в нашите смъртни тела (които са обречени да умрат) е „явяван“ самият
„живот“ на Исус (два пъти се повтаря). Даже когато ние се чувстваме уморени, болни или разнебитени, ние
имаме енергия и жизненост, които   са животът на възкресеният Исус вътре в нас  . Павел казва същото в
ст.16:  „Въпреки, че външно ние стареем, все пак вътрешно ние ежедневно сме обновявани“ (мой превод).

Това, че животът на Исус трябва постоянно да бъде явяван в телата ни; че Бог е поставил в човешкото
тяло чудни излекуващи процеси, които се борят с болестта и възстановяват здравето; че цялото изцеляване е
божествено изцеляване; че Бог може и понякога изцелява по чуден начин (без никаква апаратура или други
средства, веднага и за постоянно) – ние трябва радостно и уверено да потвърждаваме тези неща.

Но да очакваме, че болият ще бъде излекуван и че мъртвият ще бъде възкресяван толкова редовно,
както очакваме грешните хора да бъдат опростени, означава да подчертаваме прекалено много „вече“ за
сметката на омаловажаването на „все още не“,  защото ние трябва да очакваме възкресението. Чак тогава
телата ни ще бъдат изцяло отървани от болестта и смъртта.

Сега трябва да се върнем при четирите тирани, над които Христос е спечелил победа и от които, като
последица, ние сме освободени. Четирите тирани характеризират старата ‘aeon’ (епоха), началото на която е
било поставено от Адам. В нея законът поробва, плътта господства, светът измамва и смъртта царува. Обаче
новата ‘aeon’ (епоха), началото на която е поставено от Христос, се характеризира с милост, а не със закон; с
Дух, а не с плът; с волята на Бога, а не с модите на света и с изобилен живот, а не със смърт. Това е победата
на Христос, в която той ни позволява да влезем.

Книгата Откровение
Никоя друга книга в Новия Завет не носи по-ясно и по-силно свидетелство за победата на Христос

отколкото  Християнският  апокалипсис,  която  ние  познаваме  като  „книгата  на  Откровението“  или
„Откровението на Йоан.“ Повече от половината случаи на употребата на  думи, произлизащи от думата
„победа“ (nikaō - да преодолея и nikē – победа) се намират в тази книга. Хенри Суит написал, че от началото
до края си, Откровение е  Sursum corda –   „Повдигнете сърцата си!“, защото призовава читателите си да
повдигнат нагоре унилите си сърца, да се окуражат и да издържат до края. Майкъл Грийн предположил, че
песента  на  освобождението  ‘We  shall  overcome’ („Ние  ще  преодолеем“),  може  би  е  била  написана  с
използване на „основната мелодия на Новия Завет“ (E. M. B. Green, Satan’s Downfall, p.220); нейните характерна мелодии
със сигурност преминават от началото до края на книгата Откровение.

В древният свят било прието, че всяка победа на бойното поле е била извоювана от боговете, а не от
обикновени смъртни хора: „единствено бог побеждава, той е непобеден и непобедим.“ (O. Bauernfeind’s article on the
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nikaō word group).  Оттук идва и популярността на богинята Нике (Nikē,), която често пъти е била изобразявана
върху паметници и в чиято чест е бил построен изящен малък храм край входа към Понтенона. Понякога
съм  се  чудел,  дали  е  било  осъзнато  сравнение  с  Nikē,  че  в  Откровение  Исус  е  наричан  ho  Nikōn,
„Победителят“ (в нашия превод на Библията е „Който победи“ Д.Пр.). (За ho nikōn виж Откр. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21 (два пъти); 6:2; 21:7).

Книгата Откровение е написана почти сигурно по време на управлението на император Домициан
(81-96), в обстановка на нарастване на преследването на църквата (сега вече системно, а не само понякога) и
на практикуването на преклонение пред императора като бог, което християните отказвали да правят и това
често  пъти  разпалвало  нови  изблици  на  преследване.  Целта  на  този  книга,  придържайки  се  към  своя
апостолски стил, е да повдига завесата, която скрива невидимия свят на духовната реалност  и да показва
какво  се  случва  зад  видимото.  В  нея  конфликтът  между  църквата  и  света  обяснява  случващото  се  на
публичната сцена,  като демонстрация на невидимата борба между Христос и Сатаната, между Агнето и
змеят.  Тази  вековна  битка  е  представена  в  серия  от  драматични видения,  които  са  били тълкувани  по
различни начини, като изобразяване на историческото развитие по онова време (че историята на древния
Израел  намира  своето  продължение  в  християнската  църква)  или  (на  историческите  събития),  или  е
подготовка за Краят (на бъдещето). 

Но нито едно от тези тълкувания не е задоволяващо. Виденията не могат изобразяват следващите
бъдещи събития в непрекъсната последователност, понеже финалната присъда и победата са драматизирани
няколко пъти в книгата. Изглежда по-вероятно, че сцените се припокриват; че цялата история на света в
периода между Първото идване на Христос (спечелването на победата) и Второто идване (когато победата
ще  бъде  призната  от  победената  страна)  е  повтаряна  няколко  пъти  и  е  обобщавана  във  видение;  и  че
подчертаването на конфликта между Агнето и змея, който вече се е случвал в многобройни исторически
събития в миналото, ще се случват още повече преди Краят.

Книгата  започва  с  припомняния  за  Исус  Христос,  които  го  описват  като  „първородният  от
мъртвите“, „началникът на земните царе“ (1:5), „Първият и Последният“ и „Живият“ (1:17-18) и с едно
величественото  видение  на  него,  което  доказва  всичките  тези  негови  титли  като  възкресен,  възвисен,
прославен и царуващ Господ. След това идват писмата до 7-те църкви от Римската провинция в Мала Азия
(сегашна Турция), всяко от които завършва с подходящо обещание към всеки, „който победи“. След това
фокусът се измества от Христос, който наблюдава църквите си на земята към Христос, споделящ Божия
трон на небето. Защото в четири глави (4-7) тронът е в центъра и всичко друго е описвано във връзка с него.
Исус Христос е изобразен както като Лъв, така и като Агне (комбинация от образи, които може би показват,
че неговата власт се дължи на саможертвата му). Вижда се, че той седи в центъра на трона. Причината,
поради която той единствен е достоен да отвори запечатаният свитък (книгата на историята и съдбата) е, че
той „е победил“ (5:5). А природата на неговият триумф е, че той е бил заклан и чрез кръвта си е изкупил
всеки народ (5:9). От нас се очаква да разберем, че зловещите събития, които последват след разчупването
на  печатите  и  надуването  на  тръбите  (война,  глад,  чума,  мъченичество,  земетресение  и  екологични
катастрофи), въпреки това са под контрола на Агнето: който вече царува и чието съвършено царство скоро
ще бъде завършено (11:15-18). 

Самият аз искам да стигнем до Откр.12, която по някакъв начин изглежда, че е центърът на книгата.
Йоан видял бременна жена, която имала слънцето като нейно облекло, луната – като стъпало под краката й
и 12 звезди като нейна корона, която имала родилни болки и щяла да роди Син, който щял „да управлява
всички  народи“  (ст.5).  Очевидно,  това  е  Месията,  а  тя е  църквата  на  Стария  Завет,  от  която  е  дошъл
Месията. Един огромен и странен червен змей, (в ст.9) разпознат като „онази древна змия, наречена дяволът
или Сатана“, стоял пред жената, готов „да изяде детето веднага, щом то бъде родено.“ Но детето било
„грабнато и занесено при Бога и при неговия трон“, а жената избягала в пустинно място, подготвено за нея
от Бога (ст.5-6).

Последвала войната на  небето, в която „змеят и неговите ангели“ били победени. Както Христос бил
грабнат  от  земята  и  отнесен на  небето,  сега  змеят  бил  захвърлен от  небето  на  земята.  Със  сигурност
победата се отнася за Кръста, тъй като „чрез кръвта на Агнето“ (ст.11) хората на Христос победили змея.
Никое друго оръжие не било подходящо, защото змеят е „много разярен, понеже знае, че му остава малко
време“ (ст.12).

Следователно, такава е сегашната ситуация. Дяволът е бил победен и детрониран. Обаче, това съвсем
не е сложило край на неговата активност и той е разярен от знанието за приближаващата му гибел, което го
мотивира  да  е  двойно  по-активен.  Победата  над  него  е  спечелена,  но  болезненият  конфликт  с  него
продължава. А в този конфликт той разчита на трима съюзници, които сега приличат (във видението на
Йоан) на два грозни зверове и една развратна и безвкусно облечена проститутка.  Става очевидно, че и
тримата са символи на Римската империя, въпреки че са в три различни образи:  Рим-преследвачът,  Рим-
измамникът и Рим-прелъстителят.
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Първият звяр, който Йоан вижда да излиза от морето, има 7 глави и 10 рога, точно като змеят и змеят
му дава силата си, трона си и суверенитета си, поради което целият свят тръгнал след него. Не е нужно да
навлизаме в подробности на тълкуванието (напр. коя глава и кой рог, кой от реалните царе символизират).
От първостепенна важност е, че звярът изрича горди ругателни против Бога (13:5), че на него му е било
позволено „да воюва против  светиите“ и даже (временно) „да ги победи“ (ст.7) и че е бил почитан като бог
от всички, но не и от последователите на Агнето (ст.8). Това е абсолютната сила на Римската империя. Във
всяка  насилническа  държава,  която  се  противопоставя  на  Христос,  в  потисканията  на  църквата  и  в
изискванията  за  безрезервна  почит  към  управляващите  от  страна  на  гражданите,  ужасният  „звяр  от
морето“ издига грозните си глави и враждебните си рогове.

Вторият звяр „излиза от земята“ (ст.11). Очевидно, той е оръженосецът на първият звяр, тъй като той
упражнява властта на първия звяр и съдейства за  преклонението пред  първия звяр,  и извършва чудни
знамения,  за да осъществи това. Ако преследването на хората и било характерна черта на първия звяр,
характерна черта на вторият звяр е измамата (ст.14). Хората са принуждавани да се покланят на образа
на първия звяр (очевидна препратка към преклонението пред императора)  и да носят белега на звяра, без
който те не могат да участват в бизнеса. По-късно този втори звяр е наречен „лъже-пророкът“ (ст.19:20).
Въпреки, че в това поколение той символизира поощрителите на поклонението пред императора, в наше
време той символизира всяка фалшива религия и идеология, която отклонява хората да се покланят пред
някакъв друг обект, освен през „живия и истински Бог.“

Третият  съюзник на  змея  не  е  представян  в  следващите  няколко  глави  на  Откровение,  в  които
финалната победа на Агнето уверено е предсказвана и празнувана  (Откр.  14:1–5;  15:1–4;  16:4–7).  Този съюзник е
наречена „великата проститутка“ (17:1 – мой превод). Още веднъж, без съмнение, тя представлява Рим,
защото е наричана „Великият Вавилон“ (14:8 и 17:5), „големият град, който царува над земните царе“
(17:18),  и  град,  който е  разположен на  “седем хълма“  (17:9).  Но този път  тя е  символ на  моралната
поквара на Рим. Те седи върху червен звяр (един от царете, на които се опира нейната власт), облечена е в
пурпур и червено, украсена е със злато, скъпоценни камъни и бисери, и държи в ръката си златна чаша
„пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване“ (17:4). Такава е нейната съблазнителна сила,
че земите жители се „опиваха от виното на нейното блудстване“ (17:2). Независимо дали тези блудства са
сексуална  неморалност  или духовно идолопоклонство,  те  не  са  нейното единствено престъпление.  По-
нататък  четем  за  нейния  „безмерен  разкош“  (18:3),  който  е  резултат  от  международната  й  търговия,
включително и на роби (18:11-13),  на неупоменатия вид „греховете“ и „престъпленията“ ѝ (18:5) и на
нейната хвалеща се арогантност (18:7). Нейните царе ще воюват срещу Агнето, „но Агнето ще ги победи“,
защото той е  „Господ на господарите и Цар на царете“(17:14).  А в гл.18 и 19 падането на „великият
Вавилон“ не само е описано живописно и подробно, но и отмъщението е неизбежно и справедливо. Исус
Победителят е видян на бял кон, докато „със справедливост съди и воюва“ (19:11-16).

След това, в последните три глави са описани окончателното унищожение на Сатаната и смъртта,
новото небе и новата земя, и новият Йерусалим, в който няма да има никакви сълзи, смърт, болка или нощ,
когато Бог установи неговото съвършено управление. 

Дяволът не е променил стратегията си. Независимо, че Римската империя отдавна е отминала, на
нейното  място  се  появиха  други  преследващи,  измамващ  и  корумпиращи  структури.  Днес  в  някои
хиндуистки и мюсюлмански държави, напук на Декларацията на ООН за човешките права, проповядването
на евангелието и изповядването на вярата в Христос са престъпления, които са наказвани със затвор и даже
със смърт. В повечето марксистки държави са въведени строги ограничения за обучението на младежите и
за практикуването на всички религиозни дейности извън специално регистрирани сгради.  Навсякъде има
тенденция не-християнската култура да е пропагандирана и налагана, възможностите за получаване на по-
високо  образование  и  перспективи  за  израстване  да  са  ограничавани  и  да  се  отказва  получаването  на
пълният обхват на човешките права. А относно „звярът излязъл от земята“ или „фалшивият пророк“ - той е
активен чрез другите религии, чрез новите култове и светски идеологии. 

В  две  глави от  книгата  си  „Аз  вярвам в  провала  на  Сатаната“,  Майкъл  Грийн  предоставя  добре
потвърдена с документи информация за „очарованието на свръхестественото“ и за „фалшивата религия“.
Съгласен съм с него, че това все още са „две от силните оръжия на Сатаната (стр.194).  А относно „великата
проститутка“ -  атаката  срещу традиционният (т.е.  библейски)  християнски морал сега  е проникнала в
укрепленията  на  самата  църква.  Църквата  има  склонността  да  е  несигурна  относно  светостта  и
неприкосновеността на човешкия живот (напр. във връзка с аборта и с извършването на експерименти с
човешки  зародиши).  Няма  обединено  свидетелстване  против  неморалността  на  неограничените
въоръжения.  Разводът все повече става допустим, даже сред лидерите на църквата. Сексуалният стил на
живот извън стриктното ограничение в рамките на брака между мъж и жена все повече е опрощаван .
Ние, жителите на Запада, продължаваме да се наслаждаваме на ниво на изобилието, което е нечувствително
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към мизерията, в което живеят милиони хора. Посланието на книгата Откровение е, че Исус Христос е
победил Сатаната и че един ден напълно ще го унищожи. В светлината на увереността в тези неща, ние
трябва да се противопоставяме на продължаващата злонамерена активност, независимо дали тя е физическа
(чрез преследване), интелектуална (чрез измама) или морална (чрез корупция). 

В такъв случай, как ние можем да влезем в победата на Христос и да надделеем над силата на дявола?
Как можем да бъдем причислени сред „победителите“? Как можем да се надяваме да отблъснем назад врага,
не само в собствения си живот, а и в света, който е заграбен?

1. Казано ни е „да се съпротивляваме на дявола“. „Съпротивете му се, като стоите твърди във
вярата“ (1 Пет. 5:8–9).  И отново: „Противете се на дявола и той ще бяга от вас“ (Як.4:7). Ние не трябва
да  се  страхуваме  от  него.  Голяма  част  от  неговата  демонстрация  на  сила  е  блъф,  тъй  като  той  е  бил
детрониран на кръста и ние се  нуждаем от смелостта да кажем,  че неговият блъф е блъф.  Когато сме
облечени в пълното Божие въоръжение, ние можем да се изправим против него (Еф. 6:10-17). Ние не трябва
да бягаме  от  него,  а  обратното,  трябва  да  му се противопоставим и  той ще избяга  от нас.  Но нашият
немощен глас не е достатъчно авторитетен, за да го прогони. Ние не можем да кажем от нашето собствено
име, както е можал да каже Исус „Махни се, Сатана“ (Мат.4:10). Но можем да направим това от името на
Исус.  Трябва да предявим победата на кръста.  „От името на Христос Победителят,  който те победи на
кръста,   махни се, Сатана  .“ Това върши работа. Той знае своя победител. Той бяга от него.

2.  Казано ни е „да оповестяваме Исус Христос“. Проповядването на кръста все още е силата на
Бога. Това означава да оповестяваме разпънатият на кръста и възкресен Христос, който ще обърне хората
„от тъмнината към светлината и от властта на Сатаната към Бога“ (Деян. 26:18) и така царството на
Сатаната ще се оттегли пред настъпващото Божие царство.  Никое друго послание няма същата вродена
власт. Никое друго име не е било защитавано и почитано от Светия Дух по същия начин.

Следователно, както в нашия собствен живот, така и в мисията на църквата, само кръстът на Христос
е, чрез който Сатаната е бил победен, само кръстът може да надделее против него. И днес все още е истина,
че „те го победиха  (Змеят) чрез кръвта на Агнето и чрез словото на тяхното свидетелстване; те не
обичаха  живота  си  толкова  много,  че  да  избягат  от  смъртта“  (Откр.12:11  –  мой  превод).
Безкомпромисното свидетелстване за Христос е решаващо. Също и готовността,  ако е нужно, да дадем
живота си заради Христос. Но задължителното и за двете е същността на нашата вяра и послание – по-
точно, обективно съществуващата и решаваща победа на Агнето над всички сили на тъмнината, която той е
спечелил, когато пролял кръвта си на кръста.

Глава 10
                                                                                      

Обществото на  празнуването
                                                                                                                                   
Може би читателят досега е установил, че това представяне на кръста е твърде индивидуалистично.

Ако е така, балансът ще бъде възстановен в тази част на книгата. Защото същият Нов Завет, в който се
намира проблясъкът на индивидуализмът на Павел „Аз бях разпънат с Христос...аз живея с вяра в Божият
Син, който ме обикна и даде Себе си за мен“ (мой превод), освен това настоява, че Исус Христос „даде
Себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си народ, който е негов собствен,
ревностен да вършат това, което е добро“ (Гал. 2:20; Тит 2:14; Деян. 2:40–41). 

Следователно, самата цел на неговото страдание на кръста не е била да спасява отделни личности и
така да увековечава тяхната самотност, а   да създава ново общество  , чийто членове ще му принадлежат, ще  
се обичат помежду си и с желание ще служат на света. Това общество на Христос няма да е нищо по-малко
от  обновено   и    отново обединено   човечество  ,  в което Исус, като вторият Адам, ще бъде главата.  То ще
събере  в  себе  си  юдеите  и  езичниците  при  еднакви  условия.  Всъщност,  то  ще  включва  в  себе  си
представители на всеки народ. Христос умрял в унизителна самота, отхвърлен от неговия собствен народ и
изоставен от неговите собствени ученици, но издигнат на кръста, той ще събере всички хора при себе си. И
още  от  Денят  на  Петдесятница  е  било  ясно,  че  обръщането  към  Христос  означава  и  обръщане  към
обществото на Христос, като хора обърнати от себе си към него и от „това извратено поколение“ (Деян.
2:40) към алтернативно общество, което той събира около себе си. Тези две промени – на лична вярност и
на членуване в общество – не мога да бъдат отделени (Еф. 2:15; Рим. 5:12–19; Еф. 3:6; Откр. 7:9; Йоан 12:32;11:52); Деян. 2:40–47).

В Новия Завет е отделено голямо място за описанието на портрета на това ново и изкупено общество -
на неговите вярвания и ценности, на неговите стандарти, задължения и предопределение. Темата на тази
част е,  че обществото на Христос е общество на кръста. Нашата гледна точка и поведението ни сега са
управлявани от кръста. Всички наши взаимоотношения са коренно променяни от кръста. Кръстът не е само
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отличителен белег, който показва какви сме ние, нито само е знаме, под което ние маршируваме; той е и
компасът,  който определя поведението ни в объркания свят.  По-специално,  кръстът  променя из  основи
гледната ни точка за Бога, за нас самите, за другите хора както вътре така и извън християнското общество,
както и за мрачните проблеми на насилието и страданието. Ние ще посветим по една глава на всяко от тези
четири вида взаимоотношения.

Ново взаимоотношение с Бога
И четирите метафорични образи на спасението, които разгледахме в гл.7, свидетелстват за нашата

връзка с Бога. Когато той е действал в своята любов, за да отклони гневът си, ние сме били оправдани от
него, изкупени за него и примирени с него. Нашето  примирение включва в себе си идеите за „достъп“ и
„близост“, които са черти от нашето динамично опознаване на Бога или на „вечния живот“ (Йоан17:3).
Тази интимна връзка или взаимоотношение с  Бога,  която е  заменила  старото и болезнено отчуждение,
притежава няколко отличителни черти. 

1.  Тя  се  отличава  със  смелост.  Думата,  която  апостолите  са  използвали  за  нея  е  parrēsia,  която
означава „искреност, откровеност, прямота, яснота на говоренето“, както в нашето свидетелстване пред
света, так и в нашите молитви към Бога. Чрез Христос сега ние сме способни да „пристъпваме смело и
уверено към Бога“. Ние имаме смелост, поради Първосвещеничеството на Христос, да отиваме при Божият
„трон на милостта“, имаме и смелостта чрез кръвта на Христос „да влезем в Най-святото място“ на
самото Божие присъствие.(Еф. 3:12; Евр. 4:16; 10:19). Тази свобода на достъпа и тази откровеност на думите ни към
Бога в  молитва  не  са  несъвместими със  смирението,  защото те се  дължат изцяло на достойнството на
Христос, а не на нас самите. Неговата кръв е изчистила нашето съзнание (по начин, който е бил невъзможен
в дните на Стария Завет) и Бог е обещал повече да не помни греховете ни. Поради това сега ние гледаме с
увереност, а не със страх в бъдещето. Ние усещаме силата на логиката на Павел, че понеже, когато още
бяхме врагове на Бога, ние бяхме оправдани и примирени чрез смъртта на Христос, „колко повече“, бидейки
оправдани  и  примирени,  ние  ще  бъдем спасени от  Божия  гняв  в  последният ден.  Сега,  когато  сме  „в
Христос“, ние сме уверени, че „във всички неща“ Бог работи за наше добро и че нищо не може да ни отдели
от неговата любов. (Евр. 9:14; 8:12 и 10:17 (виж Йер. 31:34); Рим. 5:9–10; 8:28, 38–39.

2. Любовта е втората отличителна черта на връзката ни с Бога.  Наистина, „ние обичаме, защото той
пръв ни обикна.“ Преди това ние се страхувахме от него. Но сега любовта прогони страха. Любовта дарява
любов. Божията любов в Христос, която в един смисъл ни освободила, в друг - ни е ограничила, защото не
ни е оставила никаква алтернатива, освен да живеем останалата част от живота си за него, във възхитена и
изпълнена с благодарност служба. (1Йоан 4:18–19; 2Кор. 5:14–15).

3.  Радостта е третата отличителна черта на тези хора, които са били изкупени чрез кръста . Когато
заточениците във Вавилон се върнали в Йерусалим, техните „уста били пълни със смях“ и техните „езици –
с радостни песни“. Било преустановено старото отчуждение и унижение; Бог ги спасил и ги възстановил.
Те оприличили тяхното веселие с пируването и веселбата по време на жътвата: „Онези, които сеят със
сълзи, ще жънат с радостни песни. Този, който излиза навън с плач, носейки семе да сее, ще се върне с
радостни песни, носейки снопи със себе си“ (мой превод). Колко повече трябва да се радваме в Господа ние,
които бяхме изкупени от много по-деспотично робство? Ранните християни едва ли са можели да въздържат
себе си: те се хранели заедно „с искрена радост“ (Пс.126; Деян 2:46, NEB (agalliasis означава ‘ликуване, тържествуване“).

Но  смелостта,  любовта  и  радостта  не  трябва  да  бъдат  считани  като  изцяло  лични  и  вътрешни
отличителни черти; с тях трябва да се отличава и нашето публично преклонение пред Бога. Краткото време,
което прекарваме заедно в неделния ден, вместо да бъде различно от останалата част от живота ни, е било
замислено    да е  време за привеждането в ред   на    остротата на виждането ни  .   Смирено (тъй като сме
грешници),  но  въпреки  това  –  смело  (тъй  като  сме  опростени  грешници),  ние  влизаме  в  Божието
присъствие, реагирайки на  неговата любовна инициатива с нашата собствена отговаряща любов и не само
се покланяме пред него с музикални инструменти, но и подчертаваме радостта си с песни на възхвала. 

У. М. Клоу (1853-1930) е бил прав да привлече вниманието ни към пеенето като уникална черта на
християнското поклонение пред Бога и към причината за това: „Няма никаква прошка на този свят или в
светът, който ще дойде, освен чрез кръста на Христос“. „Чрез Него се проповядва на вас прощение на
греховете“ (Деян.13:38). „Религията на езическото общество едва ли е знаела Словото...  Във великите
вярвания на Будизма и в Мохамеданството не е имало място нито за нуждата, нито за милостта на
помирението.  Най-ясното  доказателство  за  това  е  най-простото.  То  се  намира  в  химните  на
Християнското богослужение.  Будисткият храм никога не ехти от вик на възхвала.  Поклонниците на
Мохамед никога не пеят. В най-добрият случай техните молитви са молитви на покорство и на искане. Те
рядко  достигат  до  радостна  нота  на  благодарението.  Те  никога  не  са  ликуващи  с  песните  на
опрощението“. (W. M. Clow, Cross in Christian Experience, p.278). Ако бъде възразено, че в Корана, Аллах редовно е наричан
„Състрадателният, Милостивият и понякога, Прощаващият (напр. Sura 40), ние трябва да отговорим, че
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въпреки това, неговата прошка трябва да бъде   заслужена   и   никога не е дарявана   като безплатен дар на  
незаслужаващият.  Това  е  причината  за  липсата  на  ликуваща  нота  на  празнуване  в  мохамеданското
поклонение).

За  разлика  от  тези  религии,  когато  християните  се  съберат  заедно,  е  просто  невъзможно  те  да
престанат  да  пеят.  Християнското  общество  е  общество  на  празнуването.  Павел  изразява  общото  ни
усещане на радостно ликуване, загатващо за най-известният юдейски празник (Пасхата) „Христос, нашето
пасхално Агне, беше пожертвано за нас. Затова нека да запазваме Празника“ (1Кор. 5:7-8 – мой превод).
Стриктно казано, „Пасхата“ е название на общо ядене, което е било ядено вечерта на 15-я ден в месец
Нисан, (Коментар: Понеже тогава денонощието е свършвало не в 24:00 часа, а в 18:00 часа – при залеза на слънцето, яденето
на Пасхата е станало в началото на 15-я ден, а клането на пасхалното агне е извършвано няколко часа преди края на 14-я ден.
Д.Пр.), въпреки че този ритуал започнал да се използва и през продължаващият цяла седмица Празник на
безквасният хляб, който бил празнуван след Пасхата. 

Основанието  за  радостта  на  хората  е  било  тяхното  скъпо  изкупление  от  Египет.  Още  по-скъпо
струващо е била изкупителното жертвоприношение на Христос на кръста. Това е така, защото той, нашето
Пасхално  Агне,  е  бил  заклан  и  защото  чрез  проливането  на  неговата  скъпоценна  кръв  ние  бяхме
освободени,   поради  което  ние  сме  призовавани  да    за  пазваме  празника  .  Всъщност,  целият  живот  на
християнското  общество  трябва  да  бъде  схващан  като  празник,  в  който  с  обич,  радост  и  смелост  ние
празнуваме това, което Бог е направил за нас чрез Христос. В това празнуване ние установяваме, че сме
въвлечени  в  небесното  преклонение  пред  Бога,  поради  което  ние  се  присъединяваме  „с  ангелите  и
архангелите  и  цялата  небесна  компания“  (Коментар:  „Небесна  компания“  –  музикално  произведение  за  солисти,

оратори,  хор, тимпани, орган  и струнен  оркестър от  Бенджамин  Бритън  1937.Д.Пр)  да  прославяме  Бога.  И защото
преклонението пред Бога е сърцевината на признаването на неговото достойнство, ние се обединяваме със
небесните хористи в пеенето  на песен за неговото достойнство като Създател и Изкупител:

„Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко
и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено“ (Откр.4:11)

„Достойно е Агнето, което беше заклано, да получи сила и богатство, премъдрост и могъщество,
почит, слава и благословение!“ (Откр.5:12 – мой превод)

Изненадващо е, че препратката на Павел към Пасхалното Агне и  към Празникът на Пасхата идва в
средата  на една изключително сериозна глава, в която той е бил принуден да порицае коринтяните заради
моралната  им  разпуснатост.  Един  от  членовете  на  тяхната  църква  е  имал  кръвосмесителна  връзка.  И
въпреки  това,  те  не  показали  никаква смирена   мъка  или  разкаяние.  Той  ги  инструктирал  да отлъчат
нарушителя от църквата и ги предупредил за опасността, този грях да се разпространи в тяхното общество,
ако не бъдат взети решителни мерки той да бъде изкоренен. „Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото
тесто?“ (1Кор.5:6). Това подмятане за кваса му напомнило за Пасхата и за нейния Празник на безквасния
хляб. Когато християните „запазват Празника“, те трябва да правят това „не със старият квас, квасът на
злобата и на нечестието, а с безквасен хляб, хлябът на искреността и истината“ (1Кор.5:8 – мой превод).
Защото християнският Празник е коренно различен от езическите празници,  които обикновено са били
придружавани  от  безумие  и  често  са  се  израждали  в  оргия,  пиянство  или  неморалност.  Светостта  е
отличителен белег на християнското празнуване,  защото крайната цел на Христос чрез кръста е „да ви
представи святи пред Себе Си, без недостатък и безупречни“ (Кол. 1:22 – мой превод)

Жертвата на Христос и нашата жертва
Въпреки че християнският живот е постоянен празник, Господната Трапеза е специален християнски

еквивалент на Пасхата. Поради това тя е централно събитие в църковният живот на празнуване. Тя е била
учредена от Исус по врене на Пасхата, всъщност по времето на самото Пасхално ядене и той преднамерено
заменил цитирането на ритуалната фраза „Това е хлябът на страданието, който нашите бащи ядоха“ с
„Това  е  моето  тяло,  дадено  за  вас...Това  е  моята  кръв,  пролята  за  вас...“.  Хлябът  и  виното  на
християнският празник ни задължават да погледнем назад във времето  към кръста на Христос и да си
спомним с благодарност, какво е изстрадал той и е постигнал там.

Протестантските  църкви  традиционно  наричат  Кръщаването  и  Господната  Трапеза  или  с  израза
„тайнствата на евангелието“ или „тайнства на милостта“ (защото те нагледно ни показват  милостивата
Божия инициатива за нашето спасение). И двата израза са правилни. Важната крачка, която тайнствата на
евангелието  символизират  е  от  Бога  към  човека,  а  не  от  човека  към  Бога.  Използването  на  вода  при
кръщаването  представлява  или  очистване  от  греха  и  изливането  на  Светия  Дух  (ако  кръщението  се
извършва чрез поливане) или споделяне на Христовата смърт и възкресение (при излизане от водата) или и
двете. Ние не кръщаваме себе си. Ние се предоставяме да бъдем кръстени и действието извършено за нас,
представлява  спасителната  работа  на  Христос.  В Господната  Трапеза,  по  подобен начин,  съществената
драма  се  състои  от  вземането,  благославянето,  разчупването  и  даването  на  хляба  и  вземането,
благославянето, изливането и даването на виното. Ние  не (или не би трябвало) да даваме тези елементи
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като наши. Те са ни дадени на нас; ние ги получаваме. И когато ядем хляба и пием виното физически, така
и духовно чрез вяра ние се храним от разпънатият Христос в сърцата ни. Следователно и в двете тайнства,
ние  сме  повече  или  по-малко  пасивни,  получатели,  а  не  дарители,  ние  сме    облагодетелствани  ,  а  не
облагодетелстващи. 

Същевременно,  кръщението  е  считано,  че  е  подходяща  възможност  за  изповядане  на  вярата,  а
Господната  Трапеза  –  за  предлагане  на  благодарение.  Оттук  идва  и  нарастващата  популярност  на
„Евхаристията“ (eucharistia,‘благодарение’), като друго име на Господната Трапеза. А тъй като „жертвата“ е
друго име за „предложение“, не е изненадващо, че беше измислен израза „евхаристична жертва.“ Но дали тя
е легитимна? Какво символизира тя? Като начало ще кажем, че всички ние трябва да можем да се съгласим
за 5-те начини, чрез които това, което правим на Господната Трапеза е свързвано с саможертвата на Христос
на кръста.

1. Ние си припомняме за неговата жертва: „правете това за Мое възпоменание“, е казал Исус. (1Кор.
11:24–25).  Наистина,  предписаните  действия  с  хляба  и  виното  правят  припомнянето  да  е  живо  и
драматично.

2.  Ние участваме в получаването на облагите от тази жертва. Целта на службата отива далеч отвъд
„възпоменанието на общението“: „Не е ли чашата на благодарението, за която благодарим, съучастие в
кръвта на Христос? И не е ли хлябът, който разчупваме, съучастие в Христовото тяло“ (1Кор.10:16 –
мой превод). Поради тази причина Евхаристията правилно е наричана „Свято участие“ (тъй като чрез него
можем да се храним, даже да празнуваме на Господната Трапеза).

3. Ние възвестяваме неговата жертва: „Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете от тази
чаша, вие възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той“ (1Кор.11:26). Въпреки, че неговата смърт
се е случила преди векове, възвестяването на това продължава и днес.  Но все пак, Господната Трапеза е
временно положение.  Тя  гледа  напред  към  идването  на  Господа,  както гледа  и  назад  към  смъртта  на
Господа.   Тя  е  не  само  празнуване  на  разпънатия  Христос,  но  е  и  предвкусване  на  неговото  небесно
угощение. По този начин тя обхваща целият период между неговите две идвания.

4.  Ние приписваме нашето единство на неговата жертва. Защото ние никога не участваме сами в
Господната Трапеза, в уединението на собствената си стая. Не, ние „се събираме заедно“ (1Кор.11:20), за да
празнуваме. И ние признаваме, че това е наше общо споделяне в изгодите от Христовата жертва, която ни
обединява: „Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб
участваме“ (1Кор. 10:17).

5. Ние благодарим за неговата жертва и в знак на нашата благодарност предлагаме себе си, душите си
и телата си, като „живи жертви“ като наше духовно служение на Бога. (Рим. 12:1)

Поради това, когато участваме в Господната Трапеза, ние с си припомняме неговата жертва на кръста,
участваме в нея, обявяваме я, признаваме я като основата за нашето единство и отговаряме с благодарно
поклонение. Обаче, въпросът който остава, е дали все още има някоя по-близка връзка между жертвата на
Христос, предложена на кръста и жертвата на благодарението, която ние предлагаме в Господната Трапеза,
между  неговото  „смъртна“  жертва  и  нашите  „живи“  жертви.  Отговорът  на  този  въпрос    разделя  
Християнството от 16-я век до сега   и това е основната тема на днешното екоменическо обсъждане  . Ние не
можем  да  говорим  за  църквата  като  за  „общество  на  празнуването“,  без  да  се  гмурнем  по-дълбоко  в
природата на празнуването на Господната Трапеза.

Още в периода непосредствено след поколението на апостолите, Бащите на ранната църква започнали
да използват жертвен език, когато говорели за Господната Трапеза. Те виждали в този език изпълнение на
казаното в Мал.1:11: „и на всяко място ще се принася на името Ми тамян и чист принос, защото Моето
име ще бъде велико между народите, каза Господ на Силите“ (Мал. 1:11 цитиран the Didache xiv.1; той е бил използван от Irenaeus,
Tertullian, Jerome and Eusebius. See the survey of patristic references to ‘sacrifice’ in Daniel Waterland’s Review of the Doctrine of the Eucharist, pp.347–388. See also Michael

Green’s essay ‘Eucharistic Sacrifice’, especially pp.71–78). Безквасният хляб и виното, като „чисти приноси“, са били символи на
сътворението, заради което хората са благодарели. Древните автори считали, че молитвите и хваленията на
хората, както и подаянията, давани на бедните, са приноси пред Бога. Чак по времето на Киприан, епископ
на Картаген (200-258),  в средата на 3-я век самата Господна Трапеза била наречена „  истинска жертва  “, в
която страстта на Господа била предлагана пред Бога чрез свещениците, чиято жертвоприносителна роля
било казано, че е подобна на ролята на свещениците в Стария Завет. 

От  това  начало,  учението  за  Господната  Трапеза  в  средновековния  католицизъм  се  развило,  по-
конкретно, че християнските свещеници предлагали Христос, наистина присъстващ във формите на хляба и
виното,  като умилостивяващо жертвоприношение пред Бога заради греховете  на живите и умрелите.  И
точно против това разбиране протестирали енергично Реформаторите.  Въпреки че  има  различия  в
ученията на Лутер и Калвин за Господната Трапеза, всички Реформатори били обединени в отхвърлянето на
жертвоприношението на литургията и богослужението и били загрижени да правят ясно разграничение
между кръстът и тайнствата,  между жертвоприношението направено от Христос на кръста заради нас и
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нашите жертвоприношения,  предлагани чрез  Него.  Кранмър  (1489-1556  –  английски  лидер  на  Реформация  та  и

Кентърбърийски архиепископ), изразил ясно и разбираемо тези различия: „Един вид жертвоприношение е това,
което е наречено умилостивение или жертвоприношение на милостта, иначе казано, такава жертва като
омиротворяване на Божия гняв и възмущение, и получаване на милост и прошка за всичките ни грехове...И
въпреки, че в Стария Завет е имало някои жертвоприношения, които били наричани с това име, все пак
има  само  едно  истинско  деяние,  има  само  едно  жертвоприношение,  чрез  което нашите  грехове  бяха
опростени и ние получихме Божията милост и благоволение, и то е смъртта на Божият Син, нашият
Господ Исус Христос; никога не е имало, нито ще има друго умилостивяващо жертвоприношение. Това е
почитта и славата на нашият Върховен Свещеник, в която той не позволява да влезе никой друг, нито
като партньор, нито наследник...Има и друг вид жертвоприношение, което не ни примирява с Бога, но е
правено, за да бъдем примирени  чрез Христос, да засвидетелстваме нашите задължения към Бога и за
изразяваме  благодарността  си  към  него.  И  поради  това  те  са  наричани  жертви  на  похвала  и
благодарност. Първият вид жертвоприношение Христос е предложил заради нас; вторият вид – самите
ние предлагаме нашата жертва на Бога чрез Христос“ (Cranmer On the Lord’s Supper, p.235).

След като тази жизненоважна разлика била направена, Крамер бил решен да бъде последователен в
нейното  приложение.  Ръкоположеният  Божий  служител  можело  да  продължи  да  бъде  наричан  ‘priest’
(свещеник), защото тази английска дума просто е съкратената форма на думата ‘presbyter’ (elder) (презвитер,
свещеник, старейшина), но  всяко споменаване на думата ‘altar’ (олтар) в Книгата за Обща молитва
било премахнато и било заменено с думите „маса или трапеза“, „свята маса или трапеза“, „трапеза на
Господа“ или „трапеза на Причастието.“ Защото Крамер виждал ясно,  че служението на Причастието е
вечеря, обслужвана от свещеник от маса,  а не е жертвоприношение  , предлагано от свещеника на олтар  .
Формата на окончателно установеното от него отслужване на Господната Трапеза изявява същата решимост,
защото благодарното самопредлагане на хората било извадено от Молитвата за Посвещението (където то се
намирало в неговото първо отслужване на Господната Трапеза, замествайки предлагането на самия Христос
в средновековното богослужение) и  благоразумно било поставено след получаването на хляба и виното,
като  „Молитва  на  причастието“.  По  този  начин,  лишени  от  всяка  възможност  за  погрешно разбиране,
жертвата на хората била схващана, че е тяхно предлагане    на възхвала  ,    в отговаряща благодарност   за  
жертвата на Христос, изгодите от която, те отново получават чрез вяра.

Библията  подкрепя  учението  на  Кранмър  в  гарантирането  на  уникалността  на  саможертвата  на
Христос и за дефинирането на нашите жертви като изразяващи нашата благодарност, а не гарантиращи ни
Божието благоволение. Уникалната окончателност и завършеност на жертвата на Христос е изявявана чрез
наречието  „веднъж  завинаги“,  което  е  използвано  5  пъти  в  Евреи.  Например,  „За   разлика  от  други
първосвещеници,  не  е  нужно той (Исус)  да принася  жертви за  собствените  си  грехове,  а  после  –  за
другите хора. Той е принесъл жертва за техните грехове веднъж завинаги, когато принесъл Себе Си.“
(Евр.7:27 - мой превод). (Евр. 7:27; 9:26; 9:12, 28; 10:10; и също Рим. 6:10 и 1Пет. 3:18). Поради това, за разлика от Стария Завет,
където свещениците, които изпълнявали задълженията си в Храма, многократно принасяли едни и същи
жертви, Исус Христос, понеже е направил „една жертва за греховете завинаги“, седнал отдясно на Бога,
почивайки си от свършената си работа (Евр.10:11-12).

Въпреки  че  неговата  работа  на  изкуплението  е  била  свършена,  той  все  още  има  продължаващо
небесно служение. То не е да „принася“ своята жертва, понеже това принасяне е било направено веднъж
завинаги на кръста;  нито е  да я  „представя“ на Отца,  умолявайки го тя  да бъде приета,  тъй като това
приемане  е  било  публично  показано,  чрез  неговото  възкресение;  това  служение  е  „да се  застъпва,  да
ходатайства“ за грешниците въз основата на своята жертва, като наш защитник. В това се състои неговото
постоянно  свещеничество,  защото  ходатайстването  е  също  толкова  свещеническо  служение,  както  и
принасянето на жертва: “той винаги живее, за да ходатайства“ за нас (Евр. 7:23–25; 1Йоан 2:1–2).  

Следователно, уникалността на жертвата на Христос не означава, че ние не трябва да правим никакви
жертви, а означава само, че тяхната природа    и   цел   е различна  . Те не са материални, а са духовни и ние ги
правим не  за  да  умилостивяваме,  а  като  израз  на  отговаряща  благодарност.  Това  е  второто  Библейско
разбиране на позицията на Кранмър.   Новият Завет описва църквата като общност на свещеници, като
„свято свещеничество“ и като „царско свещеничество“, в което всички хора на Бога участват еднакво като
„свещеници“.(1Пет. 2:5, 9; Откр. 1:6). Това е прочутото „свещеничество на всички вярващи“, което реформаторите
дебело са подчертавали. Като последица от това универсално свещеничество, думата „свещеник“   никога не  
е използвана в Новия Завет за ръкоположен служител, понеже той участва в приноса, който правят хората и
няма никакъв отличителен принос, който да се отличава от приноса на другите хора.

След като е така, какви духовни жертви на Бога принасят неговите хора като „свято свещеничество“?
В Библията са споменати 8 вида духовни жертви.

1.  Ние трябва  да предоставяме телата си на Бога за негово служение, като „живи жертви“. Това
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звучи като материален приношение, но е наречено наше „духовно служение“ (Рим. 12:1), може би защото то
е харесвано от Бога само когато то е израз на сърдечно поклонение.

2.  Ние  предоставяме на Бога нашата възхвала, поклонение и благодарение,  „плодът на устни,
които изповядат Неговото име“. (Евр.13:15. Пс. 50:14, 23; 69:30–31; 116:17).

3. Ние предоставяме на Бога молитва, която е изречена за да се издигне до Бога, като благоуханен
тамян.

4. Ние предоставяме на Бога „сърце съкрушено и разкаяно“, което Бог приема и никога не презира.
(Откр.5:8; 8:3–4; Мал.1:11; Пс.51:17; Ос.14:1–2).

5. Вярата е наричана „жертва и служение“.
6. Такива са и нашите „дарове и добри дела“, „защото такива жертви са угодни на Бога.“ (Фил.2:17; 4:18;

Евр.13:16; Деян 10:4).
7. Жертва е нашият живот, излян като „възлияние“ в служба на Бога, даже до смърт.
8.  Специален  принос на  евангелист,  чието  проповядване  на  евангелието  е  наричано  „дълг  на

свещеник“, защото той е способен да представи хората, които са обърнати от него към Господа като „принос,
приемлив за Бога“ (Рим.15:16 - мой превод)(Фил.2:17; 2Тим. 4:6; Рим.15:16).

Всичките тези 8 духовни жертви, според думите на Даниел Уотърланд (1683-1740 - английски богослов) „са
истински  и  евангелски  жертви“,  защото  те  принадлежат  на  евангелието  не  по  закон,  а  са  благодарни
отговори към Божията милост в Христос.  (Daniel Waterland, Review of the Doctrine of the Eucharist, pp.344–345).  Те са също  духовни
и истински, и са „добри мисли, добри думи и добри начини, всички те идващи от сърцето“ .  (В същата
книга,  p.601).  И той продължава и казва,  че  Господната Трапеза може да бъде наречена „жертва,“ само
защото  тя  е  повод  да  си  припомним  жертвата  на  Христос  и  в  отговор  да  направим  нашето  осъзнато
приношение.

Католическата контра-реформация
Протестантската реформация, включително нейните внимателни разграничения между жертвата на

Христос и нашите жертви,  е била осъдена от Римокатолическата църква на Събора в Трент (1545-1564).
Неговата XXII Сесия  (1562) се фокусирала върху жертвата на богослужението.

„Понеже в тази божествена жертва, която е празнувана в богослужението, се съдържа и принася в
жертва по един нетелесен начин същият Христос,  който веднъж принесе себе си в телесен начин на
олтара на кръста, светият Събор учи, че това е умилостивение...Защото, примирен чрез тази жертва,
Господ дарява милостта и дарът на покаянието и прощава даже най-тежките престъпления и грехове.
Понеже Пострадалият е един и същ, същият сега е и приносът, чрез служението на свещениците, Който
някога в миналото принесе Себе си на кръста, единствено само начинът на принасянето е различен.“ (H. J.

Schroeder (ed.), Canons and Decrees, Session xxii, chapter 2).
„Ако някой каже, че в богослужението не е принасяна истинска и реална жертва на Бога...нека той

да бъде проклет.“ (Канон 1)
„Ако  някой  каже,  че  чрез  думите  „Правете  това  за  мое  възпоменание“  Исус  не  е учредил

Апостолските свещеници или  не е предписал,  че те и други свещеници трябва да предлагат неговото
собствено тяло и кръв, нека той да бъде проклет. (Канон 2)

„Ако някой каже, че жертвата на богослужението е единствено и само възхвала и благодарение;
или  че  богослужението е  повече  възпоменание за  жертвата  извършена  на  кръста,  но  не  е
умилостивение, нека той да бъде проклет. (Канон 3)

Каноните на Събора в Трент продължават да остават в сила като част от официалното учение на
Католическата  църква.  Тяхната  същност  беше  потвърдена  през  миналия  век,  например,  в  2  папски
енциклики.  Пий  XI  в  Ad Catholici  Sacerdotii  (1935)  описал  богослужението,  казвайки,  че  самото  то е
„реална  жертва...която  има  реална  ефикасност“.  Нещо  повече,  „неизразимото  величие    на  човекът-  
свещеник изпъква в цялото си великолепие“ защото той „  има власт   над самото тяло на Исус Христос“.
Първо той (свещеникът) „прави това да присъства върху нашите олтари“ и после „в името на самият
Христос той го принася като жертва, която е безкрайно харесвана от Божието Величие“ (стр.8-9). В
Mediator Dei  (1947) Пий XII потвърдил, че жертвата на Господната Трапеза „  представлява  “, „  извършва  
отново  “, „  обновява  “ и „изявява“ жертвата на кръста. Същевременно папата казва, че самото отслужване
на Господната Трапеза е „истинска и правилно принесена жертва“ (параграф 72) и казва, че „в нашите
олтари той (Христос) принася себе си    ежедневно   за нашето изкупление“ (параграф 77). Той добавя, че
богослужението  „по  никакъв  начин  не  унижава  достойнството  на  жертвата  на  кръста“,  понеже
богослужението е „напомняне за нас, че няма друго спасение, освен в кръста на Господ Исус Христос“
(параграф  83).  Но  въпреки  това  твърдение,  да  казваме  в  същия  параграф,  че  Господната  Трапеза  е
„ежедневно жертвоприношение“ на Христос,  неизбежно накърнява историческата окончателност и вечна
достатъчност на кръста.

Има три особено неприятни елементи в тези твърдения на Събора в Трент и в следващите папски
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енциклики, които трябва да бъда изяснени. Внушенията в тях са, че жертвата на богослужението, която е
ежедневна, въпреки и нетелесна, е жертва на Христос : 

1.  Различна от неговата телесна жертва на кръста и  я допълва;
2.  Правена е от хора-свещеници;
3.  Тя  е „истинско умилостивение“.
За  разлика от  Католическата  църква,  реформаторите  настоявали,  както  и  ние  трябва  да

настояваме, че жертвата на Христос:
1. Е била принесена  веднъж завинаги на кръста (така че тя не може да бъде принасяна отново или

да бъде заменяна по никакъв начин).
2. Е била направена от самият Христос (така че хора   не могат   да я направят   или да участват в нейното

правене).
3.  Е  била    съвършено   умилостивение  за  грях   (таке  че  всяко  споменаване  за  допълващи

умилостивителни  жертви е тежко подценяване на жертвата на Христос).
Обаче  теолозите  на  Католическата  традиция  в  последните  години,  заедно  с  теолози  от  други

традиции, са предложили множество по-съвременни позиции. Въпреки, че се опитват да запазят идеята за
жертвата на Господната Трапеза, която свързва нашата жертва с жертвата на Христос, в същото време  те
отричат, че неговата уникална жертва би могла да  по някакъв начин да бъде повторена или допълнена, или
че ние можем да можем да принесем Христос, или че Господната Трапеза е умилостивение.  Някои от тях
събират заедно тези три отричания.

Въпреки  че  е  леко  отклонение  от  хронологическата  последователност,  изглежда  подходящо  да
започнем  с  Вторият  Ватикански  Събор  (1962-65).  От  една  страна,  епископите  цитират  и  подкрепят
заключенията на Събора в Трент преди 400 години, например, че Христос „присъства в жертвата на
богослужението...същият сега е и приносът, чрез служението на свещениците, Който някога в миналото
принесе Себе си на кръста.“  (Constitution on the Sacred Liturgy, 1.1.7). Недообработени твърдения се срещат и когато за
свещениците  се  казва,  да  обучават  вярващите  „да  принасят  на  Бога  Отец  божествената  жертва  в
жертвоприношението  на  богослужението.“  (Decree  on  the  Ministry  and  Life  of  Priests,  II.5).  Но  има  и  две  нови
подчертавания, първо, че Господната Трапеза  не е повторение,  а е увековечаване на кръста; и второ, че
жертвата на Господната Трапеза  не е направена   от свещениците  ,  а  от Христос и от всичките му хора
заедно. 

Например, казано е  (в  правилата на католическата църква),  че  Христос е  „установил Господната
Трапеза...за да увековечи жертвата на кръста през вековете, докато той дойде отново .“ (Constitution on the Sacred

Liturgy,  II.47). После се казва, че отслужвайки Господната Трапеза, свещениците „действайки в личността на
Христос (те)  се присъединяват към жертвоприношението на верният до смърт на кръст техен Господ.
До  връщането  на  Господа...те  ще  принасят  отново  и  ще  използват  в  жертвоприношението  на
богослужението единствената жертва на  Новия Завет,  а  именно жертвоприношението на Христос,
който предложил себе си веднъж завинаги пред своя Отец като безупречна жертва“ (Dogmatic Constitution on the

Church, III.28). 
Човек  усеща  в  тези  твърдения,  както  в  това,  което  те  казват,  така  и  в  онова,  което  те  оставят

неказано, борбата да избягат от недодяланостите в заключенията на Събора в Трент. Но въпреки това, двете
нови подчертавания  все  още са неприемливи,  защото жертвоприношението на  кръста  не  може да бъде
„увековечено“,  нито  пък  е  възможно нашето  жертвоприношение  да  се  присъедини  към
жертвоприношението  на  Христос.  „Съгласуваното  изложение  за  Господната  Трапеза“,  изработено  от
ARCIC (Международната комисия на Английската  католическа църква),  изглежда че се  отдалечава още
повече от заключението на Трент.  Членовете на тази комисия не само отказват да кажат, че Господната
Трапеза е „умилостивение“, но и подчертават силно абсолютната окончателност на кръста: „Смъртта на
Христос на кръста...е била единствено, съвършено и достатъчно жертвоприношение за греховете на света.
Не може да има повторение или допълнение на това, което е било постигнато веднъж завинаги от
Христос. Всеки опит да изразяваме връзка между жертвоприношението на Христос и Господната Трапеза
не трябва да засенчва този фундаментален факт на Християнската вяра. (Final Report of the Anglican Roman Catholic International
Commission,  p.13.  See also the evangelical  assessment and critique entitled Evangelical Anglicans and the ARCIC Final Report,  issued on behalf of the Church of England
Evangelical Council).    

Кръстът и Господната Трапеза
Тогава, каква е връзката между кръста и Господната Трапеза? Скорошните предположения подчертаха

две основни идеи: (1) за небесното служение на Исус и (2) за земното единение на църквата с него като
негово тяло.

Относно първата идея, жертвата на Христос е възприемана като „продължена“ (или „увековечена“,
според заключението на Ватикан  II),  така че той е възприеман като  постоянно предлагаш себе си като
жертвоприношение пред Отца.  Например, Dom Gregory Dix развил тази идея в  The Shape of the Liturgy
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(Формата  на  църковната  служба).  Този документ  отхвърля гледната  точка,  че  смъртта  на  Исус  е  била
„моментът на неговата жертва“. В замяна на това, той твърди, че „неговата жертва е била нещо, което е
започнало с неговата човечност и което има своето вечно продължение на небето (стр.242–243). Р. Д. Коутс
е обяснил същността, която има тази идея за нейните защитници: че църквата по някакъв начин участва в
продължаващото само-жертване на Христос, разбира се при уточнението, че „църквата не може да принася
Христос на земният олтар, ако той не принася себе си на небесния олтар“.(R. J. Coates, ‘Doctrine of Eucharistic Sacrifice’,

p.135).  Но Новия  Завет    никъде не представя   Исус  като вечно жертвоприношение,  което той    постоянно  
прави   пред Отца  . 

Със сигурност Отец, Син и Светия Дух предоставят себе си вечно един на друг в любов, но това
взаимоотношение  е  взаимно и  във  всеки  случай  е  доста  по-различно  от  специалната  историческа
саможертва  на  Христос  за  грях,  която  е  направена  веднъж  завинаги.  Вярно  е  и,  че  превъплъщението
включва в себе си саможертвата, тъй като ставайки плът, Синът „изпразнил себе си“ и „смирил себе си“
(Фил.2: 7-8) и чрез публичното си служение е демонстрирал, че е дошъл „не да Му бъде служено, а (той) да
служи.“  Но според неговото учение и според учението на неговите апостоли, връхната точка на неговото
превъплъщение е била неговата само-жертва на кръста като откуп за мнозина (Марк 10:45). Точно това е
този исторически аспект, включващ неговата смърт заради нашите грехове,  която Библията нарича негова
понасяща греха само-жертва   и тя е извършена   веднъж завинаги  . Тя не само   не може   да бъде повторена, но  
и     не може   и да бъде разширена или продължена  . Исус е извикал: „Извърши се“ (Йоан 19:30). Поради това
Исус няма свой олтар на небето,  а има само свой трон. На него той седи и царува, неговата изкупителна
работа е свършена и той ходатайства за нас въз основата на това,  което е било направено и свършено.
Ричард  Коутс  е  бил  прав  да  ни  призовава  да  защитаваме „самотната  възвишеност  на
жертвоприношението на Голгота“. (Ibid., p.143).

Това  е  темата  на  пренебрегнатата  монография  The  Finished  Work  of  Christ  (1954)  („Извършената
работа на Христос“) от Алън Стъбс. Той цитира аргумент на Майкъл Рамзи, че  тъй като Христос завинаги е
свещеник и че „свещеничеството означава принасяне на жертва“, следователно в Христос „вечно има дух
на само-жертва, който (дух) жертвата на Голгота разкрива по уникален начин в нашия свят на грях и
смърт“ (стр.5). По подобен начин Доналд Бейли твърдял, че Божието понасяне на греха не е затворено само
в един момент от времето, а че има „вечно изкупление в самото съществуване и в живота на Бога“, в което
кръстът е бил въплътена част (стр.6). Против такива виждания, Алън Стъбс показва, че само-жертвата на
Христос заради нашето спасение „е безпогрешно представена в  Библията като изключително земно и
историческо събитие, че тя е целта на превъплъщението, че тя е извършена в плът и кръв, във времето и
пространството,  по  време  на  управителят Пилат  Понтийски“  и  че  „чрез  това  събитие,  случило  се
веднъж завинаги, необходимата и планирана изкупителна работа е била напълно извършена“ (стр.8).

Въпреки това, не би ли могъл Христос да продължава да принася жертва на небето, която веднъж
завинаги  е  направил  на  земята?  Наистина  ли  трябва  да  твърдим това,  понеже  в  Евреи  той  е  наречен
„свещеник  до  века“(7:17)?  Не.  Вечното  свещеничество  не  означава задължително  вечно  принасяне  на
жертва. Стъбс продължава да обяснява и прави полезна аналогия между свещеничеството и майчинството:
„Несъмнено, актът на принасянето на жертва е създал нуждата да бъде учредена жена–майка. Но тази
истина не означава, в случая на майчинството, че отсега нататък за тези, които се обръщат към нея
като тяхна „майка“, че тя винаги ги ражда. Нейният акт на раждането за тях не само е необходим, но е
и    свършена   работа  .  Това,  на  което  те  се  наслаждават  сега,  са  други  добавъчни  служения  на
майчинството, които са много различни от раждането на дете. Същото се отнася и за жертвата на
свещеническото умилостивение на Христос – тази жертва не само е необходима,  но също е свършена
работа...(Сега,  обаче)  както  при  случая  с  майчинството,  отвъд  това  успешно  изпълнение  на
фундаменталната функция на свещеничеството, има други допълващи служения на трона на милостта,
които свещеникът изпълнява в изгода на своите примирени хора (например, небесното ходатайство на
Христос) (стр. 30-31).

Втората идея подчертава това, което аз наричам по-„умерени“ позиции, които са свързани с цялото
духовно учение,  че църквата е тяло на Христос, което живее в единство с главата си. Но това библейско
учение започнало да се развива по не-библейски начин, а именно, че тялото на Христос предлага себе си
като жертвоприношение на Бога, включително и главата си. Тази представа беше много популярна. Израз на
нея  даден  през  1951  от  Габлиел  Хеберт;  тя  повлия  на  епископите  на  Англиканската  църква,  които  се
организирали Конференцията на ARCIC в Ламбет (район от Лондон) през 1958:  жертвоприношението на
Господната Трапеза, тази център на бурята от противоречия, намира в наши дни едно наистина евангелско
изразяване от страна на „католиците“, когато в него се настоява, че актът на принасянето на жертвата в
Господната  Трапеза  по  никакъв  начин  не  е  повтаряне  на  жертвата  на  Христос,  нито  е  допълващо
жертвоприношение  към  неговата  единствено  жертвоприношение,  а  е  участие  в  жертвоприношението.
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Истинският свещеник е Първосвещеникът Христос, а християните са събрани като членове на неговото
тяло да принесат пред Бога неговото жертвоприношение и самите те да бъдат принесени нагоре в жертва
чрез единението им с Христос. (G. Hebert, in Ways of Worship, ed. P. Edwall, E. Hayman and W. D. Maxwell. Quoted in the 1958 Lambet Conference Papers,
Part 2, pp.84, 85). 

Потвърждавайки това, епископите, участвали в Конференцията в Ламбет, добавили тяхното собствено
изявление, че „самите ние, включени в тайнственото тяло на Христос, сме жертвата, която принасяме.
А Христос с нас ни принася вътре в себе си на Бога“. (Lambeth 1958, Part 2, p.84). Уилям Темпл преди това е написал
почти същото нещо: „Христос в нас ни принася със себе си на Отца; ние в него предаваме себе си, за да
бъдем принесени така.“ (William Temple, Christus Veritas, p.242). Това, което е важно в тези последни твърдения е, че няма
нито един въпрос, дали жертвата на Христос трябва да бъде повтаряна или че ние трябва сами да правим
жертва. Вместо това, Христос е главата, който принася своето тяло, църквата, заедно със себе си на Отца.
Съгласуваното заключение на ARCIC казва  нещо подобно, а именно, че в Господната Трапеза „ние влизаме
в движението на само-жертвата на Христос“ (стр.14,  20),  или сме издигани нагоре  в  нея от самият
Христос.  Проф.  Роуан  Уилямс  (сега  архиепископ  на  Кентърбъри),  много  уважаван  съвременен  англо-
католически  теолог  изрази  становището  си,  че  това,  че  „ние  сме  принасяни“  в   и    от   Христос  е
„основополагащият факт в Господната Трапеза“.  (Rowan Williams, in Essays on Eucharistic Sacrifice, ed. Colin Buchanan, p.34).

Други предлагани промени правят опит да смесват не нашата жертва, а или нашето подчинение или
нашето  застъпничество  с  Христос.  Например,  проф.  Чарлз  Моул  (1908-2007  –  английски  свещеник  и  теолог)

подчертава,  че  покорството,  чрез  което  ние  сме  „в  Христос“  означава,  че  има  два  вида  покорство  –
покорство в Христос и покорство вътре в нас и те двете са принасяне в жертва заедно на Бога.  (C. F. D. Moule,

Sacrifice of Christ, p.52). 
От друга стана Baptism, Eucharist and Ministry („Кръщение, Господна Трапеза и Служение“) или така

нареченият  ‘LimaText’ (1982),  който  е  плодът  на  екоменическото  обсъждане през  1950-те  твърди,  че
„значително теологично сближаване“, е фокусирано в застъпничеството, а не в покорството. Обявявайки,
че събитията с Христос (неговото раждане, смърт и възкресение) „са уникални и нито могат да бъдат
повторени, нито да бъдат продължени“ и в това въпреки всичко се потвърждава, че „в благодарението и
застъпничеството, църквата е обединена със Синът, нейният Първосвещеник и ходатай“, (Baptism, Eucharist and

Ministry, II.8. See also Evangelical Anglicans and the Lima Text, an assessment and critique, drafted by Tony Price for the Church of England Evangelical Council) , и че
„Христос обединява вярващите със себе си и включва техните молитви в собственото си ходатайство, с
цел верните да бъдат променяни и молитвите им да бъдат приемани“ (II.4).

Може да бъде зададен въпроса какви възражения може да има срещу такива твърдения? Те умишлено
избягват трите „извънредно неприятни“ елементи в традиционните документи на Католическата църква,
които споменах по-рано. 

След  като  беше  твърдо  установено,  че  саможертвата  на  Христос  не  може  да  бъде  повторена,  че
Господната Трапеза не е умилостивение и че нашите приноси не заслужават похвала (ако не са направени в
Христос), задължително ли е да продължаваме да държим отделени Голгота и Господната Трапеза? В
края  на  краищата,  Новия  Завет  казва,  че  ние  сме  свещеници  и  ни  призовава  да  принасяме  нашите  8
„духовни  жертви“  на  Бога.   Новият  Завет  освен  това  поставя  саможертвената  любов и  подчинение  на
Христос пред нас като модел, към който ние трябва да се стремим да приличаме. Тогава какво би могло да
бъде  по-добро  и  по-здравословно  от  това,  да  позволим  нашето  саможертване  да  бъде  включено  в
саможертвата на Христос? Неговото съвършенство няма ли да компенсира нашето несъвършенство? И още
нещо, както е написал  Vatican II, няма ли „духовното само-жертва на верните“ тогава да бъде „направена
съвършена в единението с  жертвата на Христос“?    (Decree  on  the  Ministry  and  Life  of  Priests,  I.2).    Това  не е  ли
подходящо и разумно?  Няма ли да е извратено твърдоглавие да се противопоставяме?

Обаче аз се страхувам, че ще има важни възражения. 
Първото възражение е, че всъщност авторите на Новия Завет никога не са описвали представата, че

нашите  жертвоприношения  ще  бъдат  обединявани с  жертвата  на  Христос.  Те  е  да  ни  призовават  да
предоставяме себе си (като жертвоприношение) в любовно подчинение на Бога по 3 начини.

1. Подобно на Христос: „живейте любовен живот, точно както Христос ни възлюби и предаде Себе
си  заради нас като благоуханен принос и жертва на Бога“ (Еф.5:2 – мой превод).  Неговата саможертва
трябва да бъде нашият пример.

2.  Библейските жертви,  които ние принасяме на Бога,  трябва да бъдат принасяни „чрез Христос“
(1Пет.2:5),  нашият  Спасител  и  Посредник.  Понеже  всички  ние  сме  опетнени  с  фокусиране  в  себе  си,
единствено чрез него нашите приноси могат да станат приемливи.

3. Ние трябва да предаваме себе си в жертвоприношение  в или  за Христос, принудени от неговата
любов, за да живеем единствено заради него,   новият живот-от-смърт  , който той ни е дал   (2Кор.5:14-15).

Следователно,  ние  трябва  да  принасяме  себе  си  „подобно“,  „чрез“  и   „за“  Христос.  Това  са
предлозите,  които  използва  Новия  Завет;  той  никога  не  внушава,  че  нашите  жертви  могат  да  бъдат
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правени „в“ или „с“ Христос. А ако е било важно да виждаме нашите саможертви като  отъждествени с
жертвата на Христос, тогава е странно, че авторите на Новия Завет никога не казват това. Със сигурност ние
сме оправдавани, опростени, осиновени и направени ново създание „в Христос“, но никога не е казвано, че
ние се покланяме на Бога „в Христос“, в единство с него, присъединявайки нашите възхвали към неговите.
Даже когато ние ще се присъединим към небесното множество в богослужение и нашата саможертва най-
накрая е изчистена от цялото несъвършенство –  даже тогава нашата възхвала  не е казано,  че ще бъде
съединена с възхвалата на Христос. Не, Христос ще остане обектът на нашето богослужение; Той   никога  
няма  да  стане  равен   на  нас  съучастник  в  богослужението  ,  нито  пък  ние  ще  станем  равни  на  него
съучастници в царуването (виж Откр.4-7).

Второто възражение, което сигурно е причината, поради която Новия Завет  се въздържа да описва
нашето  богослужение  като  предложено  „в и с“  Христос.  Тя  е,  че  саможертвата  на  Изкупителят  и
саможертвата на изкупените  се различават    качествено   помежду си и би било  крещяща аномалия да се
опитваме  да  ги  смесваме.  Трябва  да  се  върнем  обратно  при  разграничението  между  двата  вида
жертвоприношения, направено от Кранмър: (1)„умилостивяващо“  (изкупление заради греха) и (2) (въпреки
че той не е използвал тази дума) – „жертвоприношение на Господната Трапеза“ (изразяващо възхвала и
почит). Изключително важно е да запомним, че жертвата на Христос притежава и двете тези качества (1) и
(2), а нашето жертвоприношение е само от вид (2) - единствено израз на възхвала и почит.

Смъртта  на  Христос  не  само  е  съвършен  пример  за  самопожертвувателна  любов,  както  твърдял
Абелард, в която той предал себе си на Отца в подчинение на неговата воля; освен това той предал себе си и
като откуп   за  нас  ,  умирайки  с  нашата  смърт вместо  нас.  Следователно,  той е  умрял както като  наш
заместник и така ни спестил това, което иначе ние трябваше да получим, така и като представител или
пример, така ни показва какво трябва да правим и самите ние. Ако целта на кръста беше само второто –
Исус да ни покаже пример, тогава може би ние щеше да е възможно да се присъединим по-близо нашата
жертва с неговата, въпреки разликата, най-вече защото той нарича Бог с името „Отче“ и ни позволява и ние
да правим същото. Но основната цел на кръста е била да предложи умилостивяващо жертвоприношение за
грях и в това отношение той е абсолютно уникален.

Ние се нуждаем от по-голяма яснота на разграничението между тези две значения на кръста, за да
можем да видим и да разберем уникалността на това, което Даниел Уотърланд често наричал „великата
жертва  на  кръста“  (Daniel  Waterland,  Review  of  the  Doctrine  of  the  Eucharist,  p.343) и „най-огромната  жертва  на  Бого-Човека
Христос“  (стр.37).  После  ние  ще  стигнем  до  заключението,  че  смесването между  нашите
жертвоприношения и жертвоприношението на Христос е не само аномалия – но всъщност е невъзможно
да свързваме нашите жертви с неговата или даже да мислим да го помолим да привлече нашите жертви в
неговата. Единствено правилното разбиране на взаимоотношение между двете ще ни позволи да изразяваме
нашата смирена и обожаваща благодарност за неговата жертва на кръста.

Сега  трябва  да  разгледаме  една  важна  критика срещу   евангелските  подчертавания.  Когато
мислим за нашето обръщане към Исус, се казва, че нашите жертвоприношения наистина изглеждат като
разкаяни и недостойни отговори на кръста. Но ситуацията не се ли променя, след като ние отидем при
Христос и бъдем посрещнати сърдечно у дома? Тогава, нямаме ли и ние нещо да предложим, което може да
бъде присъединено към жертвата на Христос? Това е въпросът, зададен от архиепископ Роуан  Уилямс. Той
иска да възстанови „идеята, че ефектът от жертвата на Христос е да ни направи хора на преклонението
пред Бога, способни да предлагаме себе си, нашите хваления и нашите символични дарове на Богът, който
знаем, че ще ни приеме  в Христос.“  (Rowan  Williams,  Eucharistic  Sacrifice,  p.27).  Отново, „ефектът  от жертвата на
Христос е да ни направи способни да принасяме жертви, да бъдем считани, че сме достойни да стоим и
да служим като свещеници“ (стр.30). Тогава нужно ли е богослужението да бъде конструирано така, че да
ни поставя в ролята на хора, които все още не са повярвали в Христос и да повтаря нашето спасение? Не
може ли богослужението да ни счита, че ние вече сме в Христос, че вече сме деца на Бога и после да
обедини нашата благодарност към нашия Отец със саможертвата а Христос на кръста (стр.26-27)? Тези
въпроси не са без призив. Те казват нещо важно. 

Но  въпреки това,  аз  мисля,  че  на  тези  въпроси  трябва  да  бъде  отговорено    отрицателно  .  Защото
нашите  приноси все още са опетнени с грях и трябва да бъдат представяни „чрез“ Христос, а не „с“ и „в“
него. Между другото, неговата жертва не само се извисява над нашите  в качеството; тя се различава от
нашите жертви и по характер. Следователно, не е уместно да смесваме двете. Нито е безопасно. Гордостта
на  сърцата  ни е  толкова  дълбоко вкоренена  и  е  толкова  изкусна,  и  коварна,  че  ще  е  лесно за  нас  да
отхранваме идеята, че ние имаме нещо свое, което са предложим на Бога. Но Роуан Уилямс не мисли така.
Той казва ясно и категорично,  че ние нямаме нищо което  да предложим, което преди това да не сме го
получили. 

След като това е така и сме съгласни с нашата жадна човешка суета, не трябва ли тази истина да бъде

137



138

ясно изявена в Господната Трапеза? Аз съм съгласен с Роджър Бекуит и Колин Буканън (1934 – пенсиониран

английски епископ и академик), които са цитирани от Роуан Уилямс, че „целият прогрес в християнския живот
зависи от обобщението на условията, при които човек осъществява връзката си с Бога.“  Богослужението
трябва   да ни припомня   за тези условия и   да не ни позволява   да ги забравяме  .

Майкъл Грийн правилно е разбирал това, когато се подготвял за Националния англикански евангелски
конгрес  Киил  пред  1967:  „Ние  никога  не  израстваме  по-високо  от факта,  че  все  още  сме  грешници,
напълно зависими ежедневно от Божията милост за да получаваме това, което не заслужаваме. Ние не
идваме  при  Господната  Трапеза  за  да  даваме;  на  първо  място  ние  идваме  да  получаваме.  Самата
природа на Господната Трапеза обявява това. Ние сме гладни вярващи, които идват да бъдат нахранени
на Господната Трапеза.“ (E. M. B. Green, from his chapter ‘Christ’s Sacrifice and Ours’, relating Holy Communion to the cross, in Guidelines, p.116).

В  заключение,  какво  можем да  кажем в  това  обсъждане  на  „жертвоприношението на  Господната
Трапеза“ и за връзката между жертвата на Христос и нашите жертви? Мисля, че трябва да настояваме, че те
се различават една от друга толкова много, за да изглежда, че някога биха се съединили. Христос умря за
нас,  когато  ние  все  още  бяхме  грешници  и  негови  врагове.  Неговата  самопожертвувателна  любов  ни
събужда и вдъхновява. Поради това нашите жертви винаги са вторични и отговарящи на неговата. Да се
опитваме да ги обединим, означава да замъглим кое е първичното и кое е вторичното, кой е източникът и
кое  е  потокът,  инициативата  и  отговорът,  милостта  и  вярата.  Истинската  ревност  за  уникалността  на
жертвата на Христос заради греха, ще ни води да избягваме всяка формулировка, която може да ни отклони
от този път. 

Връщам се  обратно към началото на  тази  глава.  Християнското общество  е  общество на  кръста,
защото то  е  било родено от  кръста  и  фокусът на  неговото богослужение  е  Агнето,  което някога  беше
заклано, а сега е прославено. Поради това обществото на кръста е общество на празнуването, общество на
Господната  Трапеза,  непрестанно  принасящо  на  Бога  чрез  Христос  жертвата  на  нашето  хваление  и
благодарност. Християнският живот е безкраен празник. И на празника ние сега продължаваме да казваме,
че  Пасхалното  Агне,  е  било  пожертвано  заради  нас  и  радостно  празнуваме  неговата  жертва,  заедно  с
духовно празнуване след това. В това празнуване всички ние сме участници. 

Но какво е това, което споделяме  в него? Ние не участваме в жертвата на Христос,  нито даже в
приближаването на Христос към нея, а само   в   изгодите, които той е постигнал чрез нея  . Защото заради тази
скъпоструваща жертва и заради скъпоценните благословии, които тя спечели за нас, ние никога няма да
престанем, даже във вечността, да отдаваме почит и да боготворим Агнето. 

Глава 11
                                                                                      

Самоопознаване и саможертва

                                                                                                                                   
Кръстът променя изцяло представата ни както за нас самите,  така и представата ни за Бога. Поради

това  обществото  на  кръста,  освен  че  трябва  да  е  общество  на  празнуването,  е  и  общество  на
самоопознаването. Това може да звучи като завръщане към индивидуализма. Но не би трябвало да е така,
защото самоопознаването върви със стремежа за саможертва. Как човек може да даде нещо, когато не знае
какво притежава? Поради това стремежът на човека да разбере собствената си личност е крайно необходим.

Тогава, кои сме ние? Каква трябва да е представата ни за самите нас? Какво поведение трябва да
усвоим към самите себе си? Това са въпроси, на които не може да бъде даден задоволителен отговор без се
съобразим с кръста. Днес ниското самочувствие е относително широко разпространено. Много хора имат
усещания за малоценност. Понякога това се дължи на детство в бедност и нищета или на някоя по-сетнешна
трагедия, защото са били нежелани или необичани. Натискът от конкуриращото се общество още повече
утежнява  положението.  А и  други съвременни влияния  допълнително още повече  го  влошават.  Тогава,
когато хората са политически или икономически потиснати, те се чувстват унижени. Расови или полови
предразсъдъци и травмата от това да бъде обявен, че е „излишен“, могат да подкопаят самоувереността на
всеки човек.

Технологията    деградира   личностите  ,  както  казал  веднъж  Арнолд  Тойнби,  „превръщайки  ги  в
поредици от числа, пробити на перфокарта, създадена да пътува във вътрешността на компютър .“ А в
това  време учени,  които изследват поведението на животните казват,  че  ние не сме нищо друго,  освен
животни, а учените, които изследват поведението, като например психологът Б. Ф. Скинър  казват, че ние не
сме нищо повече от машини, които са проектирани да дават автоматични отговори в екстремни ситуации.
Не е чудно, че днес много хора считат, че са   негодни   за нищо нищожества  .
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Като прекомерна реакция на това състояние на влиянията върху човека, е популярното движение за
„човешкия потенциал“, което върви в противоположната посока. То крещи: „Бъди себе си, изрази себе си,
осъществи себе си!“ То подчертава „силата на позитивното мислене“,  заедно с нуждата от „мислене за
възможностите“ и за „позитивен манталитет на поведение.“ Заедно с похвалното желание за изграждане на
самочувствие, то създава впечатлението, че нашият потенциал за развитие е почти неограничен. 

Върху тази идея се разви цял раздел от литературата, който е добре описан и документиран от д-р Пол
Витц в книгата му „Психологията като религия: Култът на поклонението пред себе си“. Той пише: „По-
точно, една форма на светския хуманизъм се основава на преклонение пред собствената личност, например
Ерих Фром, Карл Роджърс,  Ейбрахам Маслоу и Роло Мей, всички те,  с различни извъртания и обрати,
преподават вродената човешка природа и поражданата от нея нужда от категорично себелюбие и егоизъм,
от самоутвърждаване и постигане на пълния потенциал. Тези теории за себе си бяха популяризирани чрез
„анализи на егото“ („Аз съм добре“; „Ти си добре“) и курсове за обучение, които д-р Витц правилно нарича
„зашеметяващо  буквално  само-обожествяване“  (стр.  31)  Той  цитира   една  реклама  в  „Съвременна
психология“ като илюстрация на „егоистично говорене“: „Аз обичам себе си, аз не съм надменен, аз просто
съм приятел на себе си, аз обичам да правя това, което ме прави да се чувствам добре ...“ (стр.62). Тази
само-вглъбеност е добре илюстрирана в едно кратко хумористично стихотворение:

Имаше някога един нимф, наречен Нарцис,
който си мислеше, че е много възхитителен;
поради което гледаше като глупак
в отражението на лицето си в един вир
и неговата глупост е все още с нас. 
(Quoted by John Piper of Bethel College, Minneapolis, in a 1977 articlein Christianity Today, entitled ‘Is Self-love biblical?’). 

За  нещастие,  много  християни,  че  си  позволяват  да  бъдат  засмукани  в  това  движение  поради
фалшивата представа, че заповедта на Моисей, потвърдена от Исус, че ние трябва „да обичаме ближния си
като себе си“, е заповед   да обичаме себе си  , както и ближния си  . Но всъщност това не е така.

В потвърждение на това могат да бъдат приведени 3 доказателства:
1. От граматична гледна точка, Исус не е казал: „Първата заповед е на обичате Господа, вашия Бог“,

втората е, „Да обичате вашия ближен“ и третата е „Да обичате себе си.“ Той е говорил само за първата от
Десетте заповеди и за втората, която е като нея. Добавянето на „като себе си“ предоставя необработено и
подръчно практично правило за начинът, по който трябва да обичаме ближния си, защото „никой никога не е
намразил своето тяло“ (Еф.5:9). В това отношение това прилича на „Златното правило“ – „отнасяй се към
другите така,   като искаш те да се отнасят към теб  “ (виж Мат.7:12). Повечето от нас наистина обичат себе си.
Поради това ние знаем как другите трябва да се отнасят към нас, „Златното правило“ ни казва,  как ние
трябва да се отнасяме към тях. Себелюбието всъщност е факт, който трябва да бъде признат и осъзнат, и то
трябва да бъде контролирано, а   не е добродетел  , която е повод за хвалба  .

2. От гледна точка на езикознанието, употребеният глагол е  agapaō, а любовта от вида agapē означава
самопожертвувателна любов в служба на другите.  Следователно,  тя  не може да бъде насочена към нас
самите. Идеята да обичаме себе си жертвоготовно е лишена от всякаква логика. („Аз обичам себе си и съм
готов да се жертвам заради себе си.“)

3.  От  теологична  гледна  гледна  точка,  самолюбието е    библейското разбиране  за  греха  .  Както е
написал Лутер, „грехът е гравиран в нас самите“. Един от видимите признаци за „последните дни“ е, че
хората, вместо да обичат Бога,  ще бъдат „себелюбиви“ (2Тим. 3:1-5). Тяхната любов ще бъде погрешно
насочена вместо към Бога и към ближния, към себе си.

След като е така, как трябва да гледаме на себе си? Как можем да се отречем от двете крайности на
омразата към себе си и любовта към себе си, и нито да се презираме, нито да се превъзнасяме? Как можем
да избегнем самооценката, според която или сме твърде ниско, или сме твърде високо и вместо да правим
това - да  подчиним да съвета на Павел: „да мислим за себе си с трезво преценяване“ (Рим.12:3 – мой
превод)?

Кръстът на Христос ни дава отговорът, защото той ни призовава към отричане от себе си и и към
самоутвърждаване. Но преди да се окажем в позицията, в която да разгледаме тези взаимно допълващи се
призиви, кръстът ни казва, че ние вече сме нови хора, защото сме умрели и възкресени с Христос. В това
отношение смъртта на Исус основателно трябва да бъде наричана „представителна“ и „заместваща.“

„Заместникът“ е личност, който действа от името на друга личност и то по такъв начин, че въвлича
другата личност в своето действие. По този начин, в миналото човек, който е служил в армията (срещу
заплащане) вместо повиканият да отслужи задължителната военна служба,  е бил „заместник.“ По същият
начин футболистът, който играе вместо друг футболист, който е контузен, също е „заместник“. В такава
ситуация както повиканият да отслужи задължителната военна служба, така и контузеният футболист,  са
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пасивни; те  са  били заменени.  От друга страна на агентът,  който служи като „представител“ на своята
фирма, е възложено да действа от нейното име. Той не говори вместо фирмата, той говори от нейно име.
Фирмата   се обвързва   с това, което той казва и прави  . 

Точно по същият начин, като наш заместник,  Христос е направил за нас това, което ние никога не
правим за себе си:  той понесъл    нашите   грехове и    нашето   наказание  . Но  като наш представител, той е
направил  това,  което  ние,  бидейки  присъединени  към  него,  също  сме  направили:  ние  умряхме  и
възкръснахме с него.

Най-обширното обяснение на Павел по тази необикновена, но въпреки това чудесна тема, се намира в
началото на Рим. 6.(6:1–14; Гал. 2:20; Кол 2:20 и 3:1–14; 2 Кор. 5:14–1). То е предизвикано от сатанинското предположение, че
след като,  когато грехът се повишава,  благодатта се увеличава още повече,  ние можем да продължим да
вършим грехове, с цел благодатта да се увеличава още повече (Рим. 5:20-6:1). Павел възмутено отхвърля
тази идея, поради простата причина, че „ние умряхме за греха“ и следователно не можем повече да живеем в
грях (6:2). 

Кога се е случила тази смърт? При нашето кръщение: „Не знаете ли, че всички ние, които бяхме
кръстени  в  Христос,  бяхме  кръстени  в  неговата  смърт?  Затова  ние  бяхме  погребани  с  него  чрез
кръщението в смърт, така че както Христос беше възкресен от смъртта чрез славата на Отца, ние
също  да  можем да  живеем  нов  живот“  (Рим.6:3-4  –  мой  превод)  Следователно,  кръщението  показва
видимо нашето участие в смъртта и възкресението на Исус. Поради това за вас може да бъде казано, че „ние
умряхме за греха“, за да не живеем повече в грях.

Липсващото парченце в пъзела е, че смъртта на Христос (в която ние участвахме чрез вяра вътрешно
и чрез кръщение – външно и видимо) е било смърт към греха: „смъртта, с която умря, Той умря за греха
веднъж завинаги; а животът който живее, Той го живее за Бога“ (6:10). Има само един смисъл, в който
може да бъде казано, че Исус „е умрял за греха“ и той е, че той е понесъл наказанието за греха, понеже
„заплатата за грях е смърт“ (6:23).  След като платил заплатата на греха (или понесъл наказанието за
греха) чрез смъртта си, той бил възкресен за нов живот. Също и ние, чрез единението си с него. Ние също
умряхме за греха, но не в смисълът, че ние лично платихме наказанието за него (Христос е направил това на
нашето  място,  вместо  нас),  а  в  смисълът,  че  ние  участваме    в  изгодата   от  неговата  смърт  .  Понеже
наказанието за греха е било понесено и дългът е бил платен,  ние сме освободени от ужасния товар на
вината и осъждането. И сме възкресени с Христос за нов живот, в който въпросът за греха е останал зад нас.

Как  тогава  е  възможно  ние  да  продължаваме  да  живеем  в  грях,    за  който  умряхме  ?  Това  НЕ  е
невъзможно,  поради което ние трябва вземаме предпазни мерки, за да не позволим на греха да царува
вътре в нас (6:12-14). Немислимо е грехът да царува в нас, защото е несъвместимо с факта на нашата смърт
и възкресението ни с Исус. Смъртта и възкресението ни отрязаха от нашия стар живот; как можем изобщо
да мислим да се върнем при него? Поради това ние трябва да считаме себе си, че сме „ мъртви за греха, а
живи за Бога в Христос Исус“ (6:11). Това не означава, че ние трябва да претендираме, че сме умрели за
греха и сме възкресени за Бога, когато знаем, че ние не сме. Точно обратното, ние знаем, че чрез единение с
Христос,  ние  участвахме  в  неговата  смърт  и  възкресение,  и  така  самите  ние  умряхме  за  греха  и
възкръснахме за Бога; следователно, ние трябва постоянно да помним този факт и да живеем живот, който е
в хармония с него. Уилям Тиндейл (1496-1536 – първият преводач на Библията на английски език, заради което е удушен, а
после изгорен на клада в Брюксел, по заповед на английския крал, но само след една година порази протестите на обществото,
преводът бил признат и разрешен за употреба, отпечатан на печатарска машина изобретена от Гутенберг през 1546. Д.Пр.)   е
изразил това в характерните за него ярки думи в края на неговия послепис на коментарът му на Римляни:
„Сега, читателю, живей така, както е написал Павел...Помни, че Христос не е направил това изкупление,
за да можеш ти отново да ядосаш Бога; нито е умрял заради твоите грехове, за да можеш ти все още
да живееш в тях; нито те е почистил,  за да можеш ти да се върнеш, като свиня, в твоята стара
локва;  а за да бъдеш ново създание и да живееш нов живот според волята на Бога,  а не на плътта“.
(William Tyndale, Doctrinal Treatises, p.510).

Барт разбирал цялостната природа на това учение и се позовал на него в неговата част, посветена на
Оправданието. „Присъдата, която била изпълнена като Божие решение в смъртта на Исус, е че...Аз съм
грешният човек и този грешен човек, следователно аз, съм прикован на кръста и разпънат (по силата на
саможертвата и подчинението на Исус Христос на мое място), че аз по този начин съм унищожен и
заменен...“ Това е негативната страна на оправданието. Но „в същата присъда, в която Бог ни обвинява и
осъжда като грешници, и ни предава да умрем, той ни прощава  и поставя в нов живот пред Христос и в
Христос.“  Тези  две  неща  вървят  заедно,  „нашата  истинска  смърт  и  нашия  истински  живот  след
смъртта“,  унищожението чрез  смъртта и  възстановяването чрез  възкресението,  НЕ и  ДА на  Бога към
същия човек.  (K. Barth, Church Dogmatics, IV.1, pp.515–516, 543).

Ако приемем този основополагащ факт относно всички нас, които сме в Христос, по-точно, че ние
сме умрели и възкресени с него, така че нашият стар начин на живот в грях, вина и срам, е бил прекратен и
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един изцяло нов живот на святост, прошка и свобода е започнал, какво трябва да е нашето отношение към
новата ни самоличност?  Понеже  новата ни самоличност, въпреки че е изкупена, е все още пропаднала, ще
има нужда от двойно отношение, както от самоотричане, така и от самоутвърждаване, и двете в светлината
на кръста. 

Самоотричане
1.  Призивът към самоотричане. Поканата на Исус е ясна: „Ако някой иска да дойде след Мен, той

трябва да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да върви след мен“ (Марк 8:34 – мой превод). Исус
току-що, за пръв път ясно е предсказал своето страдание и своята смърт. Той казал, че това, „трябва“ да му
се  случи  на  него  (ст.31).  А  сега  обяснява  пределно  ясно  това,  което  „трябва“  да  се  случи  и  на
последователите му. Той трябва да отиде при кръста; те трябва да вдигнат кръста си и да вървят след него.
Всъщност, те трябва да правят това   ежедневно  . А като негативно съответствие, ако някой не вдигне кръста
си и не върви след него, той не е достоен за него и не може да бъде негов ученик. (Лука 9:23; Мат. 10:38; Лука 14:27).

Някой може да каже, че по този начин всеки християнин е както Симон Киринееца, така и като Варава.
Подобно на Варава  ние избегнахме кръста, защото Христос умря вместо нас. Подобно на Симон Киринееца
ние носим кръста, защото Исус ни призовава на вдигнем кръста си и да вървим след него (Марк 15:21).

Римляните  са  превърнали  разпъването  на  кръста  в  обичайна  гледка  в  колонизираните  от  тях
провинции и Палестина не е  била изключение.  Всеки бунтовник,  осъден на разпъване на кръст,  е  бил
принуждаван да занесе своя кръст, или най-малкото, patibulum, напречната му греда, до мястото на неговата
екзекуция. Плутарх (46 - след 119 – гръцки историк, биограф, есеист и свещеник в храма на Аполон) написал, че „всеки
осъден на смърт за криминален престъпник носи своя кръст на гърба си“.  (Quoted by Martin Hengel in  Crucifixion,  p.77).

Така Йоан написал, че Исус „като носеше сам кръста си, отиде до мястото, наречено Лобно“ (19:17 - мой
превод). Следователно, да вдигаме кръста си и да го носим, означава „да поставим себе си в положението
на осъден човек, който върви към мястото на екзекуцията.“ (H. B. Swete, St Mark, p.172). Защото, ако вървим след
Исус с кръст на рамото си, има само едно място, където отиваме: мястото на екзекуцията. Както е написал
Бонхьофер: „Когато Христос призове някой човек, той му заповяда да дойде и да умре“. (Дитрих  Бонхьофер,

„Цената на ученичеството“,p.79). (Коментар: Превел съм тази книга. Можете да я намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.)
Следователно, нашият кръст не е раздразнителен съпруг или заядлива съпруга. Кръстът е символа на

смъртта  на  егото  ни.  Въпреки,  че  Исус  може  би  е  имал  предвид  възможността  за  мъченичеството,
универсалната природа на неговия кръст („ако някой...“) предполага по-широко приложение. Със сигурност,
чрез тази ярка метафора Исус описва самоотричането. Да се отречем от себе си, означава да  се отнасяме
към себе си така, както Петър се е отнесъл към Исус, когато той три пъти се отрекъл от него.  Глаголът е
същият (aparneomai).  Петър   се  отрекъл  от  Исус,  отхвърлил  го  и  се  обърнал  с  гръб  към  него.
Самоотричането не е да се отречем от такива луксозни придобивки като яденето на шоколади, торти, цигари
и коктейли (въпреки, че може да включва и тези неща);  самоотричането е истинско отричане от себе си,
отхвърлянето на предполагаемото право да вървим по определения от нас път в живота. Да се отречем от
себе си означава, “...да се отречем от идолопоклонството на фокусирането в себе си“. (C. E. B. Cranfield in his Mark,

p.281).     
Павел трябва да е имал предвид същото нещо, когато написал, че тези, които принадлежат на Христос

„са разпънали греховната природа с нейните страсти и желания“ (Гал.5:24 – мой превод). Никоя друга
картина не може да бъде по-нагледно разбираема от тази:  действително да вземаме чук и гвоздеи, за да
заковаваме  нашата  хлъзгава  греховна  природа  на  кръста  и  така  да  я  убиваме.  Традиционната  дума,
използвана за  това е  „умъртвяване“;  тя  обозначава  постоянна  решимост чрез  силата  на  Светия  Дух да
„умъртвявате  порочните  навици  на  тялото“,  с  цел  чрез  тази  смърт  ние  да  можем  да  живеем  в
разбирателство с Бога. (Рим. 8:13. Кол. 3:5; 1Пет. 2:24). 

Всъщност, в писмата си Павел пише за 3 различни вида смърт и възкресения, които са част от нашия
християнски живот. Голямо   объркване   възниква, когато   не успеем   правилно да ги различим помежду им  .

1. Първият вид (който вече разгледахме), е смъртта за греха и последвалият живот за Бога, което се
случва  на  всички  християни  чрез  ефективността  на  нашето  единение  с  Христос  в  неговата  смърт  и
възкресение. Чрез този вид смърт ние участваме в изгодите от смъртта на Христос (нейната прошка) и на
неговото  възкресение  (нейната  сила).  Това  е  неразделна  част  от  нашето  обръщане  към  Господа  и  от
кръщението.

2. Вторият вид смърт е смъртта към себе си, която е наричана по различни начини: вдигане на кръста,
отричане от себе си,  разпъване или  умъртвяване на себе си. Вследствие на това, ние живеем живот на
общуване с Бога. Този вид смърт не е нещо, което ни се е случило (в миналото) и за което на нас ни е казано
„да  го  имаме  предвид  в  сметките  си“  или  „да  го  помним“,  а  е  вид  смърт,  която    самите  ние   трябва  
обмислено да осъществяваме   сами на себе си  , чрез силата на Духът, убивайки нашата стара природа.
Наистина,  всички християни са правили това,  в смисълът,  че това е  важна част от нашето истинско и
продължаващо разкаяние  и ние не можем да бъдем ученици на Христос   без    това убиване  .  Ние трябва за
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запазваме този подход, т.е. ежедневно трябва да вдигаме кръста си.
3. За третият вид смърт аз споменах в гл.9. Тя се състои в телата ни да запазваме умирането на Исус,

за да може животът на Исус да бъде разкриван в нашите тела (2Кор.4:9-10). Ясно е, че арената за това са
нашите тела. Този вид смърт се отнася за тяхната немощ, изтезание и тленност. Имайки предвид точно това,
Павел можал да каже както „аз всеки ден умирам“ (2Кор.15:31), така и „убивани сме по цял ден“ (Рим. 8:36 –
мой превод).

В обобщение ще кажем, че първият вид смърт е  юридическа; тя е смърт за греха чрез единение с
Христос в неговата смърт за греха (понасяне на наказанието заради греха), а произлязлото възкресение ни
довежда до нов вид живот на свобода, на който оправданите грешници се наслаждават ежедневно. 

Вторият вид смърт е  морална; тя е смърт за егото - когато ние умъртвяваме старата си природа и
нейните зли желания и последващо възкресение, което ни води до нов живот на праведност и  общуване с
Бога.

Третият вид смърт е физическа; тя е смърт за безопасността, предоставяне да умрем заради името на
Исус, а съответстващото възкресение е силата на Исус, в което Исус се изявява съвършен в нашата слабост. 

Юридическата смърт беше „смърт за греха веднъж завинаги“ (Рим.6:10), но моралната и физическата
видове смърт са ежедневн  и   – даже постоянн  и   – реалности за живота на последователя на Христос.

Чудя се, колко от читателите ми са реагирали досега, особено на подчертаването, че ежедневно трябва
да  умираме  за  егото  си  или  по-точно  –  да  убиваме  егото  си,  като  го  разпъваме  на  кръста  или  го
умъртвяваме? 

Очаквам (и се надявам), че вие сте се почувствали притеснени за това. Аз изразих отношение към
егото,  което  е  толкова  отрицателно,  че  може  би  е  изглеждало,  че  се  приравнявам  с  бюрократите  и
технократите, с еколозите и изследователите на човешкото поведение, в унижаването на хората. Не че това,
което съм написал не е вярно (защото Исус е този, който ни каза да вдигнем кръста си и да вървим след него
към смъртта), но то е само едната страна на истината. Тя означава, че   егото ни е изцяло лошо   и поради това  
то трябва изцяло да бъде отречено, отхвърлено и наистина - „разпънато на кръста.“

Самоутвърждаване
Но ние не трябва да пренебрегнем друга страна в Библията. Редом до категоричният призив на Исус

за отричане от себе си се намира подразбиращият се призив към самоутвърждаване (което изобщо не е
същото  нещо    като  самолюбието  ).  Никой  от  читателите  на  Евангелията  не  може  да  е  останал  с
впечатлението,  че  самият Исус  е  имал  отрицателно отношение  към  хората  или  че  ги  е  окуражавал да
враждуват помежду си. Всъщност той е правил точно обратното.

Замислете се, първо, е имало негово учение за хората. Вярно е, че той е привличал вниманието към
злите  и  грозните  неща,  които  извират  от  човешкото  сърце  (Марк  7:21-23).  Но  той  говорел  и  за
„добродетелта“, че Бог наблюдава хората. Той казал, че те са „много по-ценни“ от птиците или зверовете.
(Мат. 6:26; 12:12). Какво е било основанието за тази оценка на ценността? Това трябва да е било учението
за  сътворението,  което  Исус  е  взаимствал  от  Стария  Завет,  където  се  казва,  че  хората  са    върховното  
постижение на Божията творческа дейност и че той ги е направил мъж и жена,    по  своя собствен образ  .
Божият образ, който носим, ни придава нашата изключително висока стойност. В прекрасната си малка
книга „Християнски поглед към себе си“ д-р Антони Хоекема (1913-1988 – калвинистки теолог и професор в САЩ)

цитира млад чернокож, който, бунтувайки се срещу чувствата за малоценност, втълпявани в него от белите,
поставил следният надпис в стаята си: „Аз съм аз   и аз съм добър, защото Бог   не създава боклук  “ (стр.15).
От гледна точка на граматиката това не е добро изречение, но е добра теология.

Второ, имало е отношение на Исус към хората. Той не е презирал нито един човек и не се е отрекъл от
никой. Напротив, той се е отклонявал от пътя си, за да почете тези хора, които светът е обиждал и унижавал
и за да приеме тези, които светът е отхвърлял. Той публично е говорил любезно с жени. (Коментар: По онова
време даже съпрузите не разговаряли публично с жените си, а разговорът на омъжена жена с друг мъж на публично място е бил
абсолютно неприемлив. Жените не са били считани за достойни да свидетелстват в съда. Д.Пр) Той канел децата да отиват
при него. Той говорел окуражителни думи на самаряните и езичниците. Той позволявал на прокажените да
се доближават до него и на една проститутка – да го помаже и да целуне краката му. Той се сприятелявал с
отхвърлените  от  обществото и слугувал на  бедните и гладните.  В цялото това  разнообразно служение,
неговото състрадателно уважение към хората било явно демонстрирано. Той признавал тяхната ценност и
ги обичал, и чрез обичта си той, още повече увеличавал тяхната ценност.

Трето, по-конкретно, ние трябва да  помним, че мисията и смъртта на Исус е била   заради хората  . Той
казал: че е дошъл да служи, а не на него да му бъде служено и да даде живота си като откуп за мнозина.
Нищо не показва по-ясно огромната стойност, която Исус придавал на хората, от неговата решимост да
страда и да умре заради тях. Той е бил Добрият Пастир, който отивал в пустинята, понасяйки трудностите и
рискът от опасностите, за да потърси и спаси една единствена изгубена овца.  Наистина,  той пожертвал
живота си заради овцете. Само когато гледаме към кръста,  ние можем да видим истинската стойностна
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човешките същества. Както е казал това и Уилям Темпл: „Моята стойност се определя от това, доколко аз
съм достоен за Бога; и това е удивително изгодна сделка, защото Христос е умрял заради мен“. (William Temple,
Citizen and Churchman, p.74).

Досега ние видяхме, че кръстът на Христос е както доказателство за стойността на човешкото „себе
си“, така и онагледяване на начинът, по който да се отричаме от него или да го разпъваме на кръста. Как
можем да разрешим този библейски парадокс? Как е възможно да ценим себе си и едновременно с това да
се отричаме от себе си?

Този въпрос възниква, защото ние обсъждаме и развиваме алтернативни начини за мислене за себе си,
преди да бяхме дефинирали какво е „себе си“, за което говорим. Нашето „себе си“ не е просто субект, който
или е изцяло добър, или е изцяло лош и поради това или е напълно ценен, или е напълно отхвърлян. Нашето
„себе си“ е сложен субект, съставен от добро и лошо, слава и срам, поради което той изисква ние да развием
по-умели отношения към себе си. 

Това, което сме ние (нашето „себе си“ или собствените ни характерни черти) е отчасти резултат от
сътворението (образът на Бога) и отчасти – резултат от Грехопадението (образът е обезобразен). Ние трябва
да отричаме „себе си“, да се отричаме и да разпъваме нашето греховно „себе си“, да отхвърляме всяко
нещо, което не е в съответствие с Исус Христос (това е причината за неговата заповед „ нека той да се
отрече от себе си“ и после „нека да ме последва“). Това „себе си“, което трябва да утвърждаваме и ценим, е
сътворената част от нашето „себе си“, всяко нещо, което е съвместимо с Исус Христос (това е причината за
неговото  твърдение,  че  ако  ние  изгубим  „себе  си“  чрез  самоотричането,  ние  ще  намерим  себе  си).
Истинското самоотричане  (отричането от фалшивото „себе си“,  от греховното „себе си“)  не  е  път  към
саморазрушението, а е път към откриването на себе си.

Следователно, ние трябва да потвърждаваме това, с което сме сътворени: нашият разум, чувството
ни за морална отговорност, нашият пол (независимо дали сме мъже или жени), нашия семеен живот, нашите
дарби за естетическо оценяване и артистичните ни способности, грижите ни за плодородността на земята,
жаждата ни за любов и за живеенето ни като общество, нашето усещане за свръхестественото величие на
Бога и вроденият ни подтик да коленичим и да се поклоним пред него. Всичко това (и много друго) е част от
нашата сътворена човечност. Наистина, тя е опетнена и деформирана от греха. Но въпреки това, Христос
дойде  да  я  изкупи,  а  не  да  я  унищожи.  Поради  това  ние  трябва  с  благодарност  и  решителност    да  я  
утвърждаваме.

А това, което сме ние поради Грехопадението – от него трябва да се отричаме или да го отхвърляме:
нашата липса на разум; нашата морална извратеност; нашето заличаване на половите различия и липсата на
сексуален  самоконтрол;  егоизмът,  който  уврежда  семейния  ни  живот;  нашето  фокусиране  в  грозното;
нашият мързелив отказ да развиваме дарбите, с които Бог ни е дарил; нашето замърсяване и увреждане на
околната среда; нашите антисоциални наклонности, които препятстват истинския обществен живот; гордата
ни независимост от Бога и нашият идолопоклоннически отказ да се покланяме пред живия и истински Бог.
Всичко това (и много друго) е част от нашата греховна човечност. Христос   не дойде   да освободи   тази част  
от нас, а да я унищожи. Поради това ние сме длъжни енергично   да се отричаме   от нея и   да я отхвърляме  .

Досега умишлено опростявах разликата между едната част, с която сме създадени и другата част –
нашата греховност. Сега картината трябва да бъде променена и всъщност – да бъде обогатена по два начина.
И  двете  обогатявания  се  дължат  на  въвеждането  на  изкуплението  от  Христос  в  човешката  сцена.
Християните не могат вече да гледат на себе си като „сътворени и паднали“, а като „сътворени, паднали и
изкупени“. А вкарването на този нов елемент ни дава както повече неща да потвърждаваме и повече неща
да отричаме.

1.  Ние имаме повече неща да потвърждаваме.  Защото ние не само сме били сътворени по Божия
образ, но сме и пресътворени в него. Милостивата работа на Бог в нас, която по различни начини е била
обрисувана в  Новия Завет като  „възстановяване“,  „възкресение“,  „изкупление“ и т.н.  в  същността  си  е
пресътворяване. Нашето ново „себе си“ беше „създадено да прилича на Бога в истинска праведност и
святост“  (мой  превод)  и  то  „е  обновявано  в  познание  по  образа  на  неговия  Създател“  (мой  превод).
Наистина, всеки човек, който е в Христос „е ново създание“. (Еф. 4:24; Кол. 3:10; 2Кор. 5:17).

Това  означава,  че  нашият  ум,  нашият  характер  и  нашите  взаимоотношения  –  всички  те  са  били
обновени. Ние сме Божий деца, Божий ученици и сме храм на Светия Дух. Ние принадлежим на новото
общество, което е семейството на Бога. Светият Дух ни обогатява с неговите плодове и дарове. А ние сме и
Божий наследници, гледащи напред в бъдещето с увереност към славата, която един ден ще бъде разкрита.
Превръщането  в  християнин  е    трансформиращо   преживяване  .  Променяйки  ни,  то  променя  и  нашата
представа за себе си. Сега имаме много повече неща да потвърждавам, не хвалейки се, а благодарейки. Д-р
Антони Хоекема е прав да прави това главно подчертаване, в книгата си „Християнски поглед към себе си“.
Той споменава за химна „Отдолу под кръста кръста на Исус“,  който по много начини е  великолепен и
вълнуващ. Но не и краят на един от стиховете му, в който се казва:
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И от измъченото си сърце, със сълзи
аз изповядвам две чудеса -
чудото на неговата славна любов
и моята собствена малоценност.

Не,  не,  възразява  д-р  Хоекема.  Ние  не  можем  да  пеем  това.  „Моята  малоценност“  би  изразило
истината, но не и „моята собствена малоценност.“ (стр.16).  Как можем да обявим, че е „малоценно“ това,
което Исус Христос е обявил, че е „ценно“. „Малоценност“ ли е да бъдем дете на Бога, член на Христос и
наследник на небесното царство? Следователно, важна част от нашето самоутвърждаване, което всъщност е
потвърждаване на милостта на Бога, нашият Създател и Изкупител, е това, което ние ставаме в Христос.
„Абсолютната основа на нашата позитивна представа за себе си е това, че в Христос ние сме приемани от
Бога“ (стр.102)

2. Но християните имат и много повече неща, които трябва да отхвърлят, както имат и повече неща да
потвърждават. Досега аз бях включил само греховността, която трябва да бъде отхвърляна. Но понякога Бог
ни призовава да не си позволяваме неща, които въпреки, че сами по себе си не са лоши или греховни, все
пак са пречка да изпълняваме конкретната му воля за нас. Това е причината, поради която Исус, въпреки че
е бил съвършен, все пак е трябвало да се отказва от волята си. На нас ни се казва, че той „не сметна, че
трябва да държи здраво равенството си с Бога“, т.е. да се наслаждава егоистично на това равенство (Фил.
2:6  –  мой  превод).  Това  равенство  е  било  вече  негово.  Той  не  се  „правеше  равен  на  Бога“,  както
недоволствали критиците му. (Йоан 5:18); той е бил изцяло равен на Бога, така че той и неговия Отец били
„едно“ (Йоан 10:30). Но въпреки това, той не се вкопчвал здраво в привилегиите на своя статут. Вместо
това, той „изпразни себе си“ от славата си. А причината, поради която той се отказал от славата си не е, че тя
не е била негова по право,  а защото той не можел да я запази за себе си,  ако същевременно изпълнява
мисията си да бъде Божият Месия и Посредник. Исус отишъл при кръста, отричайки се от себе си, разбира
се не, защото е извършил нещо, което заслужава смъртно наказание, а  защото такава е била волята на
неговия Отец според Писанията и той доброволно се подчинил на тази воля. През целия си живот Исус се
съпротивлявал на изкушението да избегне кръста. Според ясните и сбити думи на Макс Уорън, „целият
живот на Христос е бил умиране“. (M. A. C. Warren, Interpreting the Cross, p.81). Исус се отказал от себе си, за да даде себе
си на нас.

Същият  този  принцип  е  валиден и  за  последователите  на  Христос.  Павел  написал:  “Нека  този
манталитет да бъде във вас“ (Фил.2:5 – мой превод). Защото Павел е познавал призива за самоотричането
в собствения си житейски път. Например, той е имал законното право да се ожени, да има семейство и
финансова подкрепа, от които той умишлено се отказал, защото вярвал, че Божията воля за него е такава.
Освен това той написал, че  зрелите християни трябва да са готови да се откажат от правата си и да
ограничат свободата си, с цел да не станат причина незрелите християни да извършат грях. Даже и сега
някои християни са призовани да откажат да имат семеен живот или сигурна работа, или професионална
кариера, или удобен дом в хубаво предградие, не защото някое от тези неща е лошо само по себе си, а
защото те са несъвместими с конкретният призив на Бога да отидат в чужбина или да живеят в центъра на
града, или да водят живот, който е сходен с живота бедните и гладни хора.

Това означава, че съществува огромна нужда от проницателност и разпознаване в нашето разбиране
за себе си. Кой съм аз? Какво е моето „себе си“? Отговорът е, че аз съм Джекил и Хайд (Коментар: Герои от
книгата „Странният случай на д-р Джекил и г-н Хайд“ (1886), написана от шотландецът Робърт Луис Стивънсън, който е
написал  и  книгата  „Островът на  съкровищата“.  Джекил  и  Хайд  е  нарицателно  име  за  хора  с  двойствен  и  непредсказуем
характер -  наглед добри, но понякога - шокиращо зли. Д.Пр.), объркано дете, което притежава двойнствен характер, (1)
защото бях създаден и после пресъздаден по образа на Бога и (2) заради греховността, понеже все още имам
греховна и бунтовна природа. Аз съм едновременно благороден и подъл, красив и грозен, добър и лош,
праведен и извратен, образ на Бога и понякога податлив на раболепното уважение към дявола, от чийто
нокти Христос ме спаси. Моето истинско „себе си“ е това, което съм аз чрез сътворение, което Христос е
дошъл да изкупи,  и чрез призив. Моето фалшиво „себе си“ е това,  което съм аз поради Грехопадението,
което Христос дойде, за да унищожи.

Само когато  успеем    да сортираме,  да определим,   в  коя от тези  две  групи попада  всяко нещо в  
характера ни,   само тогава   ние ще знаем   какво трябва да бъде отношението ни   към всяко нещо в нас  . Ние
трябва да бъдем верни на нашето истинско „себе си“ и да не вярваме на нашето фалшиво „себе си“. Трябва
безстрашно да потвърждаваме тези неща в нас, които имаме чрез сътворението и призива на Бога, и  да
бъдем безпощадни в унищожението   на всичко, което сме поради Грехопадението  .

Освен това, кръстът на Христос ни учи и на двата вида отношение към нещата в характера ни. От
една страна, кръстът е даденият ни от Бога еталон, чрез който да измерваме нашето истинско „себе си“,
понеже Христос ни е обикнал и е умрял заради нас. От друга страна, кръстът е даденият ни от Бога модел за
отричане на нашето фалшиво „себе си“, понеже ние трябва да го приковем на кръста и да го убием. Или
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още по-просто казано, заставайки пред кръста, ние виждаме едновременно нашата  ценност и малоценност,
понеже ние разбираме както величието на неговата любов в умирането, ката и  величието на нашия грях,
който е станал причината той да умре.

Самопожертвувателна любов
Нито самоотричането (отхвърлянето на нашите грехове), нито самоутвърждаването (оценяването на

даровете на Бога) е окончателният край на вглъбяването ни в себе си. Точно обратното е вярно – и двете са
средства към саможертва. Разбирането за самите себе си трябва да води до саможертва.  Обществото на
кръста е всъщност    общество на самопожертвувателна любов  ,  изразяваща се в преклонение пред Бога
(което беше нашата тема в предишната глава) и в служба на другите (което е  нашата тема до края на тази
глава).   Това  са  целите,  към  които  кръста  постоянно  и  настоятелно  ни  призовава.  Разликата  между
стандартите на кръста и стандартите на света,  никъде не е толкова поразително очевидна, отколкото е в
случката с молбата на братята Яков и Йоан.

(35)  „Тогава при  него  се  приближиха  Яков  и  Йоан,  Зеведеевите  синове  и  Му  казаха:  „Учителю,
искаме да направиш за нас, каквото поискаме от теб“.

(36) А Той попита: „Какво искате да направя за вас?“
(37)  Те отговориха: „Позволи на единия от нас да седне от дясната Ти страна,  а другият - от

лявата страна на Твоята слава.“
(38)  Исус каза: „Вие не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия или да

бъдете кръстени с кръщението, с което Аз съм кръстен?“
(39) Те отговориха: „Можем“.
(40)  Исус им каза: „Вие ще пиете чашата, която Аз пия и ще бъдете кръстени с кръщението, с

което Аз съм кръстен, но да седнете  от дясната Ми страна или отляво, не зависи от мен, за да го дам.
Тези места принадлежат на тези, за които те са били подготвени.“

(41) Когато десетимата чуха за това, те се възмутиха от Яков и Йоан.
(42)  Исус ги събра заедно и каза:  „Вие знаете, че  онези,  които са считани като управители на

Господарят на езичниците над тях и техните служители, властват над тях.
(43) Но не е така с вас. Вместо това този, който иска да стане велик сред вас, трябва да бъде ваш

слуга,
(44) а този, който иска да бъде първенец, трябва да бъде роб на всички.
(45)  Защото даже Човешкият Син не дойде, за да му служат, но да служи и да даде живота Си

като откуп за мнозина“. (Марк 10:35–45 – мой превод)
Стихове  35  („Учителю,  искаме да  направиш за  нас,  каквото поискаме“)  и  стих 45  („Човешкият

Син  ...  дойде...да  служи и  да  даде“),  единият  встъпителен,  а  другият  –  заключителен  в  тази  история,
обрисуват  синовете  на Зебедей и  Човешкият Син в  непримиримо разногласие.  Те говорят на  различни
езици, излъчват различен дух и изразяват различен стремеж. Яков и Йоан искат да седнат на троновете на
властта и славата;  а  Исус знае,  че  трябва да виси на кръст в  слабост и срам.  Противоположността е
абсолютна.

1.  Първият  изборът е  между    егоистичният стремеж   и  саможертвата  .  Твърдението на  братята:
„искаме да направиш за нас, каквото поискаме“ със сигурност притежава всички качества на най-лошата
и безсрамна молитва, която някога е произнасяна. Изглежда те са очаквали, че ще има безбожна борба за
най-почетните  места  в  Божието  царство;  поради  това  преценили,  че  е  благоразумно  да  направят
предварителна резервация.  Молбата им „да седят тържествено“ (както е в превода на NEB) с Исус не е
било нищо друго освен „ярко отражение на човешката суета“.  (Calvin, Commentary on a Harmony of the Evangelists, Vol. II, p.417).
Тя е била   точно противоположното   на   истинската молитва, чиято цел никога   не е   да приспособим Божията  
воля към нашата, а винаги е да приспособяваме   нашата воля   към неговата  . Но въпреки това, светът (и даже
църквата) е пълен с хора като Яков и Йоан, които се стремят да вземат, стремят се към висок обществен
статут, гладни за почест и престиж, оценявайки живота чрез постиженията и винаги мечтаещи за успех.
Те се стремят агресивно само за себе си.

Целият  този  начин  на  мислене,  този  манталитет,  е  несъвместим  с  метода  на  кръста.  „Защото
Човешкият Син не дойде, за да му служат, но да служи и да даде...“ Той се отказал от властта и славата на
небето  и  смирил  себе  си,    за  да  бъде  роб  .  Той  дал  себе  си  безрезервно  и  без  страх,  на  презрените  и
пренебрегнати части от обществото. Неговата натрапчива идея е била славата на Бога и доброто на хората,
които носят неговия образ. За да съдейства за това, той бил готов да понесе даже срамът на кръста. А сега
той ни призовава да вървим след него,  не да се стремим към велики неща за себе си,  а да се стремим
първо към Божието царуване и Божията праведност. (Йер. 45:5; Мат.. 6:33).

2. Вторият избор е между   властта и слугуването  . Изглежда е ясно, че Яков и Йоан са искали власт и
почит. Молейки да „седнат“ и от двете страни на Исус в неговата слава, ние можем да бъдем напълно
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сигурни, че те не са мечтаели да седнат на пода или на възглавници, или на столове,  а на тронове. Те си
въобразявали как всеки  от тях седи на трон. Ние знаем, че те са израсли в заможно семейство, защото баща
им Зебедей е имал работници в неговия рибарски бизнес на езерото. (Коментар: Освен това по майчина линия те

са били братовчеди на Исус и това вероятно е подхранвало егоистичните им илюзии. Д.Пр.) Може би на тях са им липсвали
слугите, които да ги очакват, но те били съгласни са известно време да изоставят луксозният живот, при
условието, че накрая бъдат компенсирани с тронове.  Светът обича властта. Исус казал:  „Вие знаете, че
онези, които са считани като управители на Господарят на езичниците над тях и техните служители,
властват над тях“ (ст. 42). Дали той е мислел за Рим, чийто императори произвеждали монети, с техния
образ върху тях, около който пишело: „Този който заслужава преклонение“? Или е мислел за синовете на
Ирод,  които,  въпреки че били царе-марионетки,  управлявали като тирани?  Изкушението на властта е
характерно за нашата греховност.

Този манталитет освен това е напълно несъвместим с метода на кръста, който означава служение.
Потвърждението на Исус, че „ Човешкият Син не дойде, за да му служат, но да служи“, е бил потресаващо
оригинално. Защото във видението на Даниил на Човешкият Син била дадена власт, за да му служат всички
народи (Дан.7:13-14). Исус претендирал за титлата, но променил същността на ролята. Той не дошъл, за да
му бъде слугувано, а за да бъде „слугата на Господа“, за който се говори в „Песните за слугата“ (виж Ис. 42: 1–9;

49: 1–13; 50: 4–11; и 52: 13—53:12.). Той смесвал два образа. Той бил както славният Човешки Син, така и страдащият
слуга; той щял да влезе в славата единствено чрез страдание. Отново, той ни призовава да го последваме. В
светският свят владетелите продължават да демонстрират своята важност, да манипулират, да експлоатират
и да потискат другите. „Но не е така с вас.“ (ст. 43), казал подчертано Исус. Новото общество ще бъде
организирано  въз  основата  на  различен  принцип  и  според  различен  модел  –  смирено  слугуване,  а  не
потискаща  власт.  Лидерството  и    господстването   са  две    различни   представи  .  Символът  на  истинското
християнско лидерство не е пурпурната мантия на император,  а грубата престилка на роба;  не трон от
слонова кост и злато, а леген с вода за миенето на крака.

3.  Третият избор е бил и все още е, между    удобството   и    страданието  . Молейки се за тронове в
слава, Яков и Йоан искали удобна сигурност в допълнение към почитта и властта. Вървейки след Исус, те
станали капризни, даже безделници. Дали им е липсвал удобният им дом? Когато Исус отговорил на техния
въпрос, като ги попитал, дали те биха могли да участват в пиенето на неговата чаша и да се кръстят с
неговото кръщение, както и в седенето на неговия трон, техният отговор бил нагъл: „Можем“ (ст.39). Но
те  със  сигурност  не  са  разбирали.  Те  си  мечтаели  за  бокалите  с  вино  на  празненството  на  Месията,
предшествано от къпане в луксозни бани, с което Ирод се прочул,  че обича.  А Исус говорел за своето
страдание. Те наистина щели да участват в пиенето на неговата чаша и в неговото кръщение,  без да им
обясни какво всъщност означава това.  За Яков това означавало, че ще бъде обезглавен от ръката на Ирод
Антипа, а Йоан щял да страда в многогодишно изгнание.

Духът на Яков и Йоан все още се среща и сега, особено в нас, които сме израсли в охолство. Истина е,
че инфлацията и безработицата донесоха на мнозина нови преживявания на несигурност. Но въпреки това,
ние  все  още  считаме,  че  сигурността  е  наше  право  по  рождение,  а  изискването  „на  първо  място
безопасността“  –  че  е  благоразумен  девиз.  Къде  е  духът  на  приключението,  на  неподлежащата  на
пресмятане  солидарност  с  непривилегированите?  Къде  са  християните,  които  са  готови  да  поставят
служението преди сигурността,  състраданието преди удобството,  затруднението преди лесното? Хиляди
оригинални  християнски  задачи  очакват  да  бъдат  изпълнени,  които  поставят  на  изпитание  нашето
самодоволство и призовават да рискуваме.

Настояването за сигурност    е несъвместимо   с пътят на кръста  .  Колко смели приключения са били
превъплъщението и изкуплението! Какво нарушение на правилата и на нравите за поведение е това, че
Всемогъщият Бог е трябвало да се отрече от привилегиите си, за да се превъплъти в човешка плът и на
понесе човешкия грях!  Исус не е разполагал си никаква сигурност,  освен сигурността в неговия Отец.
Следователно,  да вървим след Исус,  винаги означава   да приемем поне известна степен на несигурност  ,  
на опасност и на отхвърляне, заради неговото име.

Следователно, Яков и Йоан   са ламтели   за почест, власт и удобна сигурност  , докато цялата кариера на
Исус е била белязана от саможертва, служение и страдание. Евангелист Марк, който все повече е признаван,
че  е  теолог-евангелист,  както  и  историк,  поставил  преди  и  след  молбата  на  Яков  и  Йоан,  две  ясни
препратки  към  кръста.  Тъкмо   славата  на  кръста  на  Христос  прави  по-ярко  забележимо,  че  тяхната
егоистична амбиция е била подло, посредствено и банално нещо. Кръстът хвърля силна светлина върху
изборът, пред който е изправено християнското общество във всяко поколение:  изборът между пътят на
кръста и пътят на тълпата.

Сфери на служение
След като сме стигнали до съгласието, че обществото на Христос е общество на кръста и поради това
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ще бъде белязано от саможертва, служение и страдание, как това ще се осъществи в трите сфери на дома,
църквата и света?

1. Животът в християнският дом, който във всеки случай трябва да се отличава с естествена човешка
любов, освен това трябва да бъде обогатяван от свръхестествена небесна любов, т.е. от любовта на кръста.
Този вид любов трябва да бъде отличителна черта на всички взаимоотношения в християнското семейство,
между съпругът и съпругата, между родителите и децата и между братята и сестрите. Защото ние трябва
„да се подчиняваме един на друг от почит към Христос“ (Еф.5:21 – мой превод), Христос, чиято смирена и
покорна любов го отвела даже до кръста. И тук съпрузите са специално споменати. „Съпрузи, обичайте
съпругите си, така както Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я направи свята...и да я
представи на себе си като сияеща църква...“ (Еф.5:25-27 – мой превод).

Обикновено е считано, че този откъс от Ефесяни е труден за съпругите, защото те трябва да признаят
„лидерството“,  което  Бог  е  дал  на  техните  съпрузи  и  да  им  се  подчиняват.  Но  е  правдоподобно,  че
самопожертвувателната любов, изисквана от съпрузите, е  даже още по-взискателна. Защото те трябва да
обичат съпругите си с любовта, която Христос има към своята невеста, църквата. Това е любовта на Голгота.
Тя едновременно е самопожертвувателна (той „предаде себе си за нея“, ст.25) и е съзидателна („да я направи
свята“  и  сияйна,  израстваща  в  нейния  пълен  потенциал,  ст.26-27).  Освен  това,  тя  е  грижовна  и
предпазваща: „съпрузите трябва да обичат съпругите си като своите собствени тела“, защото „никой
никога не е намразил своето собствено тяло, а го храни и се грижи за него, така както Христос прави
това  за  църквата“  (ст.  28–29).  Най-общо  казано,  християнските  домове  и  специално  –  християнките
семейства – ще бъдат по-стабилни и задоволяващи, ако те са белязани от кръста.

2. Сега преминаваме от дома към църквата и започваме с свещениците. В предната глава видяхме, че
има място за власт и дисциплина в обществото на Исус. Независимо от това, Исус подчертава не властта и
дисциплината, а новият стил на лидерство, който той въвел, който се отличава със смирение и служение.
Самият Павел усещал напрежението. Като апостол, той трябвало да получи от Христос специална степен на
власт. Той можел да отиде в недисциплинираната църква в Коринт („с камшик“) и бил „готов да накаже
всяко неподчинение“, ако това се налагало. Но той не искал да бъде „строг“ в употребата на своята власт,
която Господ Исус му бил дал, за да ги възпитава, а не да ги разрушава. Той много повече предпочитал да
дойде  като  баща,  който  посещава  любимите  си  деца.  Това  е  било  напрежението  между  смъртта  и
възкресението на Исус,  между слабостта  и силата.  Той би могъл да  употреби власт,  тъй като  Христос
„живее чрез Божията сила“. Но тъй като „той е бил разпънат в слабост“, това е „Христовата кротост  и
нежност“, които Павел иска най-вече да изяви. (1Кор.4:21; 2Кор.10:6–18; 13:10; 1Кор.4:13–14; 2Кор. 13:10 и 10:1).

Ако християнските свещеници се придържат по-близо до Христос, който е бил разпънат в слабост и е
бил  подготвен  да  приеме  униженията,  които  донася  слабостта,  а  не  да  настояват  (свещениците)  за
употребата на сила, тогава би имало много по-малко разногласия и повече хармония в църквата. Кръстът
трябва да бъде отличителна черта на всичките ни взаимоотношения в християнското общество,  а не те
просто да са взаимоотношения между свещениците и хората. В първото си писмо Йоан казва, че ние трябва
„да се обичаме един друг“, защото в същността си Бог е любов и той е показал тази любов, изпращайки своя
Син да умре за нас. И тази любов винаги се изявява в щедрост и снизходителност. Ние не трябва да правим
нищо, поради егоистична амбиция или суетна самонадеяност, а смирено да считаме, че другите хора са по-
добри от нас. С позитивно мислене, всеки от нас трябва да се грижи не само за собствения си интерес, „но и
за  интереса  на  другите.“  Защо?  Защо  е  нужно  това  отхвърляне  на  егоистичната  амбиция  и  това
култивиране на безкористен интерес към другите? Защото такова е било отношението на Христос, който се
отказал от собствените си права и смирил себе си, за да служи на другите.  Всъщност кръстът смекчава
всичките ни взаимоотношения в църквата. Ние трябва само да помним, че нашият колега християнин е
„брат (или сестра), за когото Христос е  умрял“,  и  ние никога няма да пренебрегнем,  а  винаги ще се
стремим да задоволим тяхната жажда  и тяхното добруване. Да извършим грях против тях, би означавало да
„съгрешим против Христос.“  (1Йоан 4:7–12; Фил. 2:3–4; 1Кор. 8:11–13).

3. Ако кръстът е отличителният белег на нашия християнски живот у дома и в църквата, това трябва
да  е  още  по-изявено в  света.  Църквата  има  склонността  да  става  прекомерно  фокусирана  с  нейните
собствени работи, да бъде обземана от дребнава църковна баналност, а през това време светът отвън чака.
Поради това Синът ни изпраща навън в света, така както Отец бил изпратил него в света. Призванието
възниква от раждането, смъртта и възкресението на Исус. Неговото раждане, чрез което той отъждествил
себе си с нашето човечество, ни призовава към подобно скъпо струващо отъждествяване с хората. Неговата
смърт ни напомня,  че  страданието е  ключът към израстването на  църквата,  защото тя  е  семето,  което
умирайки се умножава. А неговото възкресение му дало всеобщото господство, което го прави способен да
твърди, че сега цялата власт е негова и да изпрати своята църква да превръща народите в негови ученици.
(Йоан 17:18; 20:21; 12:24; Мат. 28:18–20).

Теоретично ние знам много добре парадоксалният принцип, че страданието е пътят към славата, че
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смъртта е пътят към живота и че слабостта е тайната на силата. Това се е оказало вярно за Исус и все още се
оказва  вярно за  неговите  последователи днес.  Но  ние  неохотно прилагаме  този  принцип към  мисията,
въпреки че Библията го прилага.  В неясният образ на страдащия слуга на Исая, страданието трябвало да
бъде условието за неговия успех, в донасянето на светлина и справедливост на народите. Както е написал
Дъглас  Уебстър:  „Мисията  рано  или  късно  води  до  страдание.  В  библейските  категории...слугата
задължително  трябва да страда...Всяка форма на мисия води до    някаква форма на кръста  .  Самата
форма на мисията е разпъване. Ние можем да разберем мисията единствено в светлината на кръста“.
(Douglas Webster, Yes to Mission, pp.101–102).

Това библейско гледище за страдащото служение е било до голяма степен затъмнено в наши дни от
не-библейското „евангелие на преуспяването“, (което гарантира личен успех) и от победоносните представи
за мисия (която употребява военни метафори, които се подхождат удобно на смирения образ на страдащият
слуга). Противоположно е мнението на Павел, който се осмели да пише на Коринтяните: „така че смъртта
работи в нас, а животът работи във вас“ (2Кор.4:12 – мой превод). Кръстът се намира в самата сърцевина
на мисията. Защото когато мисионер от една култура отива да разпространява евангелието в друга култура,
това  означава  скъпо струващи лични  и  семейни  страдания,  отказване  от  икономическа  сигурност  и  от
професионална кариера, солидарност към бедните и нуждаещите се, покаяние за гордост и предразсъдък
заради  предполагаемо  културно  превъзходство  и  сдържаност  (придружавано  понякога  от  мълчаливо
възмущение) в служение под властта на управлението на държавата. Всяко от тези неща може да бъди вид
смърт, но това е смърт, която носи живот на другите.

Във всека евангелизаторска мисия съществува и културна пропаст, през която трябва да се построи
мост.  Това е очевидно, когато християни отиват като пратеници на евангелието от една държава в друг
континент или държава. Но даже ако останем в собствената си държава, християните и не-християните се
различават много едни от други, поради своите социални култури и стилове на живот, както и поради това,
че имат различни ценности, вярвания и морални стандарти. Единствено   превъплъщението   може да свърже  
тези разделения, защото превъплъщението означава навлизане в света на други хора, в техният светоглед и в
световете на тяхното отчуждение, самота и болка. Нещо повече,  превъплъщението   води до кръста  . Исус
пръв взе нашата плът, а после понесе нашия грях. Това е било дълбоко проникване в нашия свят, с цел да
стигне до нас,  в  сравнение с което нашите малки опити да стигнем до хората изглеждат аматьорски и
повърхностни. Кръстът ни призовава   да подражаваме   на Христос  :

„Ето как научаваме какво е любовта: Исус Христос даде живота си за нас. И ние трябва да даваме
живота си за нашите братя. Ако някой има материални притежания и вижда, че негов брат е в нужда,
но  няма никакво съжаление към него, как може любовта на Бога да бъде в него? Скъпи деца, нека да не се
обичаме с думи или с език, а с дела и в истина“ (1Йоан 3:16-18 – мой превод)

Според  това  учение  на  Йоан,  любовта  е  същността  на  саможертвата.  А  тъй  като  нашето  най-
скъпоценно притежание е нашият живот, най-голямата любов се изявява в жертването на живота за другите.
Така както същността на омразата е убийството (както е с Кайн), така и същността на любовта е саможертва
(както е с Христос).  Убийството е отнемането на живота на друг човек;  саможертвата е пожертване на
собствения си живот. Обаче в кръста, Бог е направил повече от това да ни представи върховна демонстрация
на любовта; Той е поставил своята любов вътре в нас. 

С  любовта  Бог  се  е  разкрил  пред  нас,  а  живеейки  вътре  в  нас,  ние  притежаваме  двойна,
незаобиколима инициатива да предаваме себе си в любов към другите. Нещо повече,  Йоан показва ясно, че
да даваме живота си за другите, чрез върховна форма на саможертва, не е само изразяване. Ако някой от нас
„има“ притежание и вижда, че някой друг се нуждае от това притежание и не успее да свърже това, което
„има“ с онова, което  вижда, за да го превърне в практическо действие,  този човек не може да твърди, че
притежава  Божията  любов  във  себе  си.  По  този  начин  любовта  дава  храна  на  гладния,  подслон  на
бездомния, помощ на бедстващият, приятелство на самотният и утеха на тъжният, но винаги при условието,
че тези дарове са символи на даване на себе си.  Защото е възможно да даряваме храна,  пари,  време и
енергия, но въпреки това – без да предоставяме себе си. Но Христос е дал себе си. Въпреки че е бил богат,
той станал беден, за да направи нас богати. Павел пише, ме ние познаваме тази милост на Христос и ние
трябва  да  й  подражаваме.  Щедростта  е  задължителна  за  последователите  на  Христос.  Имало  е  почти
безразсъдно прахосничество в любовта на Христос на кръста;  това прахосничество е предизвикателство
към   пресметливата хладност   на нашата любов  . (Коментар: Изглежда, че за Господа хладността и безразличието са
най-омразните прояви на хората. Справка – църквата в Лаодикия – Откр.3. Д.Пр.)

Но  въпреки  това,  както  вече  няколко  пъти  отбелязахме  в  тази  книга,  кръстът  е  разкриване  и  на
Божията справедливост, както е разкриване и на неговата любов. Поради това обществото на кръста трябва
да се грижи за социалната справедливост,  както и за филантропията, пораждана от любов. Никога не е
достатъчно  да  изпитваме  съжаление  към  жертвите  на  несправедливостта,  ако  не  направим  нищо  за
промяната на самата несправедлива ситуация. Винаги ще има нужда от хора като Добрият самарянин, за да
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се  притичат  на  помощ  на  онези,  които  са  нападнати  и  ограбени;  но  още  по-добре  би  било  пътят  от
Йерусалим до Йерихон да бъде прочистен от разбойниците. Така както християнската филантропия е нужна
за предоставяне на облекчение и помощ, но дълготрайното развитие е по-добро и ние   не можем   да избягаме  
от  нашата    политическа  отговорност   и    трябва  да  участваме  в  промяната   на  структурите,  които  
препятстват развитието. Християните не могат да гледат невъзмутимо несправедливостта, която уврежда
Божия свят и унизява неговите създания.  Несправедливостта трябва да причинява болка на Бога,  чиято
справедливост гори ярко на кръста; несправедливостта трябва да причинява болка и на Божиите хора. 

Съвременната  несправедливост  се  проявява  в  много  форми.  Те  са  международна  (нахлуване  и
присъединяване на чужда територия), политическа (подчиняване на малцинствата), юридическа (наказване
на неразпитани и неосъдени граждани), расова (унизително дискриминиране против хора въз основата на
раса или цвят на кожата), икономическа (толериране на неравенството между Севера и Юга и на травмите
от  бедността  и  безработицата),  сексуална  (потискането  на  жените),  образователна  (отказът  на  еднаква
възможност за обучение за  всички) или религиозна (неуспехът да бъде занесено евангелието до всички
народи на  света).  Любовта  и  справедливостта  се  обединяват,  за  да  се  противопоставят  на  всички  тези
ситуации. Ако обичаме хората, ние трябва да бъдем загрижени да гарантираме техните основни права като
човешки същества, което също е загриженост за справедливостта. Обществото на кръста, което наистина е
възприело посланието на кръста, винаги ще бъде мотивирано да действа за задоволяване на изискванията на
справедливостта и любовта.

Като илюстрация на това как едно християнско общество може да бъде всестранно стимулирано от
кръста,  искам  да  спомена  обществото  на  „Моравските  братя“,  основано  от  Никола  Лудвиг,  граф  фон
Зинзендорф (1700-1760).  През  1722  той  приел  радушно  няколко  благочестиви  християни-бегълци  от
Моравия и Бохемия в своето имение в Саксония, където им помогнал да създадат християнско общество,
наречено „Herrnhut“ (Слушам). „Моравците“ подчертавали, че Християнството е религия на кръста и на
сърцето. Според тяхното определение, християнинът е човек, който притежава „неразделимо приятелство с
Агнето, със закланото Агне“.  (A. J. Lewis, Zinzendorf, p.107).  На техният печат имало надпис на латински: „Нашето
Агне е победителят; нека да го следваме“, а на флагът на техните кораби било изобразено агне с вдигнат
преден крак и с флаг, на фона на кърваво червено поле (97). Те били дълбоко загрижени за християнското
единство  и  вярвали,  че  Агнето  ще  бъде  фундаментът  за  това  единство,  понеже  всички,  които  „се
приобщават към Исус като Агнето на Бога, са едно“ (стр.106).

И наистина,  Зинзендорф обявил,  че “закланото Агне“ е бил още от началото фундаментът,  върху
който  тяхната  църква  е  била  изградена  (стр.70).  Първо,  те  били  общество  на  празнуването.  Те  били
великолепни певци и в богослужението им в  „Herrnhut“ (Слушам) се фокусирали в разпънатият Христос. В
него била тяхната природна сила. Те пеели и танцували в пълно задоволство (стр.70). Несъмнено, те са били
прекомерно фокусирани в раните и кръвта на Исус. Същевременно, те никога не забравили възкресението.
Понякога те били наричани „хората на Великден“, защото се покланяли пред възкръсналото Агне (стр. 74).

Разбираемо е, че техният специален  факел от набожност изглежда, че ги е правел способни да са в
мир със себе си. Тяхното подчертаване на важността на кръста ги отвело до истинско смирение и търпение.
Но то освен това им дало силна увереност в спасението и спокойна вяра в Бога. „Ние сме щастливи хора на
Спасителя“, казал Зинзендорф (стр. 73). Всъщност, точно тяхната радост и смелост пред лицето на смъртта,
когато техният кораб имало опасност да потъне при една буря в Атлантическия океан, отвела младият Джон
Уесли до убеждението, че е грешен човек и била важно звено от веригата, която го отвела до обръщането му
към Господа.  (Коментар: Впоследствие Д. Уесли създал Методистката църква в Англия, която сега има поделения по целия

свят. Д.Пр.)
Но  Моравските  братя  са  най-известни  като  мисионерско  движение.  Още  докато  бил  ученик,

Зинзендорф основал „Орденът на синапеното зрънце“ и никога не изгубил мисионерското си увлечението.
Отново,  кръстът  стимулирал  него  и  последователите  му  да  дават  израз  на  пожертвувателна  любов.  В
периода 1732-1736 Моравските мисионери можели да бъдат намерени в Карибите, Гренландия, Лапландия,
Северна и Южна Америка и в Южна Африка, а по-късно започнали мисионерска работа в Лабрадор, сред
аборигените в Австралия и на границата с Тибет. Зинзендорф казвал, че езичниците имат Бог, но те трябва
да научат за Спасителят, който е умрял за тях. Той призовавал мисионерите: „Разказвайте им за Агнето на
Бога, докато не можете нищо повече да им кажете“ (стр.91).

Това  здравословното  подчертаване  на  кръста  израсло  най-вече  от  начинът  по  който  самият
Зинзендорф станал християнин. Изпратен като 19-годишен младеж да посети столиците на европейските
държави, за да допълни обучението си, един ден той се озовал една картинна галерия в Дюселдорф. Там
застанал пред картината „Това е човекът“ на Доменико Фери, в която Христос бил нарисуван с трънен венец
на  главата,  а  под нея  имало надпис:  „Всичко това  аз  направих  за  теб;  а  какво направи ти за  мен?“
Зинзендорф осъзнал, че е много виновен и предизвикан. А. Д. Луис пише: „Там и тогава младият граф
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помолил разпънатият Христос да го включи в „обществото на неговото страдание“ и да открие живот
на служение за него“ (стр. 28). Той никога не се отдръпнал от тази обвързаност. Той и неговото общество
били страстно загрижени за „възцаряването на Агнето на Бога.“

Глава 12
                                                                                      

Да обичаме враговете си

                                                                                                                                   
„Да живеем под кръста“ означава, че всяка част от живота на християнското общество е формирана и

обагрена от него. Кръстът не само предизвиква нашето преклонение (за да се наслаждаваме на постоянно
християнско празнуване) или ни прави способни да изработваме балансирана представа за себе си (за да се
научаваме да разбираме себе си и жертваме себе си), но кръстът управлява и поведението ни към другите
хора,  включително  и  към враговете  ни.  Ние  трябва  да  бъдем  „подражатели  на  Бога,  като възлюбени
деца...и да живеете любовен живот, така както Христос ни обикна и предаде Себе си...“ (Еф.5:1-2 – мой
превод). И нещо повече от това – ние трябва да  изявяваме във взаимоотношенията си тази съчетаване на
любов и справедливост, което е отличителна черта на Божията мъдрост на кръста.

Помирение и самоконтрол
Но как на практика трябва да съчетаваме любов и справедливост, милост и строгост, и  по този начин

да вървим по пътя на кръста – често пъти е трудно  даже да решим да правим това, а  още по-трудно е
наистина  да  го  направим.  Например,  да  вземем  умилостивението  или  „помирението“.  Християните  са
призовани да бъдат „миротворци“ (Мат. 5:9) и да „търсят мир и да се стремят към него“ (1Пет. 3:11).
Същевременно е всепризнато, че миротворството не може да бъде изцяло едностранен процес. Указанието
„живейте в мир с всички човеци“ е ограничена от две условия: „ако е възможно“ и „доколкото зависи от
вас“ (Рим.12:18). 

Тогава какво трябва да направим ние, когато се окаже невъзможно да живеем в мир с някой човек,
защото той или тя не иска да живее в мир с нас? Мястото, от където ще започнем нашия отговор, е свързано
с блаженството, което вече цитирахме. Защото там, казвайки че миротворците са „блажени“, Исус добавил,
че „те ще бъдат наречени синове (или дъщери) на Бога“. (Мат 5:9; 5:48 и Лука 6:36).  Той трябва да е имал
предвид,  че  миротворството  се  отличава  с  такъв  вид  небесна  дейност,  поради  което  тези,  които  са
миротворци, разкриват своята същност и демонстрират, че наистина са Божии деца.

Но ако нашето миротворство трябва да бъде прилича на модела, който ни е даден от нашия небесен
Отец,  ние  веднага  трябва  да  стигнем  до  заключението,  че  този  модел  е  доста  по-различен  от
омиротворяването,  при  което  се  задоволяват  искания  и  се  правят  отстъпки.  Защото  мирът,  който  Бог
обезпечава,    никога не е евтин мир  ,  а винаги е скъп. Той наистина е най-великият миротворец, но когато
решил да извърши помирение с нас, неговите врагове, които се бунтували против него, той „направил мир“
чрез „кръвта, пролята на кръста на Христос“ (Кол.1:20). За да примири себе си с нас и нас със себе си и
юдеите, езичниците и дружите враждуващи групи помежду си,  това не му е струвало нещо по-малко  от
болезненият срам на кръста. Следователно, ние нямаме никакво право да очакваме, че ще бъдем способни
да си представяме, че самите ние няма да платим никаква цена, независимо от това, дали ролята ни в спора
е да сме  жертвата, или  агресорът, или като трета страна ние се стараем да помогнем на враждуващите
страни отново да станат  приятели.

В  каква  форма  може  да  се  изяви  цената,  която  ще  трябва  да  платим?  Често  пъти  тя  започва  с
продължително и болезнено изслушване на двете враждуващи страни, със страданието да станем свидетели
на взаимни огорчения и обвинения, с борбата да съчувстваме и на двете страни и с усилието да разберем
правилно  погрешното  взаимно  разбиране  на  двете  страни,  което  е  станало  причина  за  прекъсване  на
общуването помежду им. Искреното изслушване може да разкрие неочаквани грешки, които на свой ред
създават нуждата от тяхното признаване, без да се задоволяваме с лицеприятни увъртания. Ако ние  сме
причината за размирицата, ще трябва да обвиняваме себе си и това ще бъде унижението на  извинението;
по-голямото унижение  е  да  извършим възстановяване  на  щетите,  там,  където това  е  възможно;  а  най-
голямото унижение от всичко друго е, когато ситуацията е такава, че ще трябва да признаем, че раните,
които сме причинили ще се нуждаят от време, за да зараснат и няма лесно да бъдат забравени.

От  друга  страна,  ако  грешката  не  е  била  направена  от  нас,  ние  може  би  ще  трябва  да  понесем
притеснението да упрекнем или порицаем другия човек и по този начин да рискуваме да загубим неговото
или нейното приятелство. Въпреки, че последователите на Исус никога нямат право да отказват да простят,
а   да  не  говорим  –  да  отмъстят,  на  нас  не  ни  е  позволено  да  обезценяваме  прошката,  давайки  я
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предварително, когато    не е имало покаяние  . Исус е казал: „Ако прегреши брат ти, смъмри го“  и само
тогава „ако той се покае, прости му“ (Лука 17:3 – мой превод). Подтикът за запазването на мира е любов,
но  помирението  се  изражда  и  принизява до  умиротворяване,  винаги  когато  справедливостта  е
пренебрегната. Както да прощаваме, така и да поискаме да ни бъде простено – това са скъпи начинания.
Цялото истинско християнско запазване на мира демонстрира любов и справедливост – а също и болката на
кръста.

Преминавайки  от  най-общото  разбиране  за  обществените  отношения  към  семейният  живот  по-
специално, родителите-християни ще пожелаят отношението им към децата им да бъде белязано от кръста.
Любовта е задължителната атмосфера, в която децата израстват и достигат до емоционална зрялост. Но
въпреки това, тук нямаме предвид нежната и безпринципна любов, която разваля характера на децата,  а
„свята любов“, която се стреми те да благоденстват най-много в живота си  и за постигането на това тя е
готова да плати всяка цена. И наистина, тъй като представата за човешкото бащинство е произлязла от
вечното бащинство  на  Бога  (Еф.3:14-15),  родителите-християни естествено  ще  подражават  на  този  вид
любов.  Вследствие  на  това,  истинската  родителска  любов  не  премахва   възпитанието  и  наказанието  ,
“Защото   Господ наказва този, когото обича“ (Евр.12:6). Наистина, когато Бог ни наказва, той се отнася
към нас като към свои синове и дъщери. Ако той не ни наказва, това може да ни показва, че ние сме негови
незаконни, а не законни деца. (Евр.12:5-8). 

Истинската любов също се и разгневява, понеже тя е враждебна на всичко в децата, което е вредно и
е пречка за  тяхното най-добро бъдеще в живота.  Справедливостта,  която е  лишена от любов е твърде
педантична, а милостта, която е лишена от справедливост е   твърде снизходителна  . Между другото, децата
инстинктивно   знаят това  . Те имат вроден усет и за двете. Ако са направили нещо, което те  знаят, че е
неправилно, същевременно  знаят, че заслужават наказание и не само очакват,  но и искат да го получат.
Освен това, те веднага разбират, ако бъдат наказани без любов или несправедливо. Двете най-горчиви и
трогателни викове на детето са: „Никой не ме обича“ и „Това не е справедливо.“  (Коментар:  Как могат да

обяснят този факт хората, които не вярват в Бога? Маймуните имат ли това усещане? Д.Пр.) Това усещане за любов и
справедливост идва от Бога, който ни е направил по своя образ и който е разкрил себе си като свята любов
на кръста. 

Същият  принцип  е  валиден  както  за  църковното,  така  и  за  човешкото  семейство.  И  двата  вида
семейство се нуждае от възпитание и дисциплина и то – по една и съща причина. Но въпреки това, днес
църковната  дисциплина  се  среща  рядко,  а  там,  където  я  има,  тя  често  пъти  е  упражнявана  несръчно.
Църквите имат склонността да се люшкат от прекомерната строгост, чрез която тя прекъсва общуването с
нейни членове заради най-банални нарушения до крайна разпуснатост, която даже не отправя упрек към
нарушителите на установения ред. Но все пак, Новия Завет дава ясни инструкции относно дисциплината,
която от една страна е нужна заради светостта на църквата, а от друга страна нейната съзидателна цел е, ако
е възможно, да „убеди“ и „възстанови“ християнинът, който е извършил нарушението. 

Самият Исус е направил да е пределно ясно, че целта на дисциплинирането  не е да унизи, а да не
говорим – да отчужди нарушителят,  а  да го  превъзпита.  Исус е  описал процедура,  която ще трябва да
изпълняваме по етапно. Първият етап протича насаме, чрез личен разговор на свещеника с нарушителят без
свидетели, „просто между двамата“, по време на която, ако нарушителят слуша, той ще бъде „убеден“. Ако
той откаже да слуша,  трябва да се премине към втория етап,  в  който в разговора,  освен свещеника се
присъединяват  още  няколко  други  членове  на  църквата,  които  разговарят  с  нарушителят,  с  цел  да  го
порицаят. Ако той все още продължава да отказва да слуша, случаят трябва да бъде съобщен пред цялата
църква и чак тогава общуването на църквата с този човек трябва да бъде преустановено (Мат. 18:15–17).

Учението на Павел е подобно. Член на църквата, „хванат в грях“, трябва да бъде „възстановен“ в дух
на кротост и смирение; това трябва да бъде пример за взаимно понасяне на товарите и по този начин да
изпълняваме Христовият закон на любовта  (Гал.  6:1-2).  Даже „предаването на Сатаната“,  чрез  което
вероятно Павел говори за прекъсване на общуването със скандален нарушител,  има позитивна цел, или с
цел той да може да се научи да  „не богохулства“ (1Тим.1:20), или най-малкото с цел поне „за да се спаси
духът му в денят на Господа Исус“ (1Кор. 5:5). По този начин, цялото дисциплиниращо действие трябва да
изяви любовта и справедливостта на кръста. 

Много по-сложни, отколкото тези случаи от живота на отделните хора, на семейството и църквата, е
ръководенето на справедливостта  от  държавата.  Възможно ли е  Божието разкриване на  кръста да  бъде
прилагано  и  в  тази  област?  По-конкретно,  може  ли  държавата  да  употреби  сила  или  това  би  било
несъвместимо с кръста? Разбира се, самият кръст е ярък и очевиден акт на насилие от страна на властите,
включващ отвратително нарушение на справедливостта и жестока екзекуция. Освен това, кръстът е бил и
ярък и очевиден акт на не-насилие от страна на Исус, който е позволил да бъде несправедливо осъден, да
бъде изтезаван и убит без да се съпротивлява,  а да не говорим – да отмъщава.  Нещо повече,  неговото
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поведение  е  представено в  Новия  Завет  като  пример за  нас:  „Ако  страдате за  правенето на добро и
издържите, това е похвално пред Бога. Към това бяхте призовани, защото Христос пострада за вас,
оставяйки ви пример, за да вървите по неговите стъпки“ (1Пет.2:20-21 – мой превод). 

Все пак, този текст дава повод за много въпроси. Дали кръстът ни привързва към не-насилствено
приемане  на  всяко  насилие?  Дали  кръста  отменя  процесът  на  криминалното  правосъдие  и  на  така
наречената „справедлива война“? Дали кръстът забранява употребата на всякакъв вид сила, защото би било
несъвместимо християнин да бъде войник, полицай, прокурор, съдия или служител в затвора?

Видове християнско отношение към злото
Най-добрият начин да търсим отговорите на тези въпроси е да разгледаме внимателно Рим.12 и 13.

Тези глави са част от молбата на Павел към християнските му читатели да отговарят по подходящ начин на
„Божиите милости“. В продължение на 11 глави той разкривал Божията милост в предаването на неговия
Син да умре заради нас и даряването ни с пълното спасение, което Христос придобил за нас по този начин.

Как трябва ние да отговорим на тази Божия милост?  Ние трябва:
1.  Да  предадем  телата  си  на  Бога,  като  жива  жертва  и  с  обновени  умове  да  разпознаваме  и

изпълняваме неговата воля (12:1-2)
2. Да мислим за себе си с трезва преценка, като нито ласкаем себе си, нито се презираме. (12:3).
3. Да  се обичаме един друг, използвайки дарбите си  за да служим на другите и живеейки заедно в

хармония и смирение (12:4-13, 15-16).
4. Да благославяме хората, които ни преследват и   да правим добро   на враговете си   (12:14, 17-21)
Иначе казано,  когато  бъдем завладяни от Божиите милости,  всичките ни взаимоотношения биват

променяни из основи: ние се подчиняваме на Бога, разбираме себе си, обичаме се един друг и служим на
враговете си. 

Сега ще разгледаме по-конкретно   четвъртият вид   от тези взаимоотношения  . 
Противопоставянето на невярващите се приема като даденост.  Препъни камъкът на кръста (който

предлага  спасение  като  безплатен  и  незаслужен  дар),  любовта  и  чистотата  на  Исус  (които  засрамват
човешкия егоизъм), приоритета на заповедите да обичаме Бога  и ближния си (в които няма никакво място
за самолюбието) и призивът да вдигаме кръста си (който е твърде заплашителен) – тези неща предизвикват
противопоставяне  на  нас,  защото  те  предизвикват  противопоставяне  на  нашия  Господ  и  на  неговото
евангелие. Ето, това е фонът на нашето изучаване на Рим.12.

Има хора, които ни „преследват“ (12:14), които извършат „зло“ на нас (12:17), които даже могат да
бъдат описани като наши „врагове“ (12:20).  Как трябва да реагирам на нашите преследвачи и врагове?
Какво изискват от нас Божиите милости? Как трябва кръстът, в който Божията милост блести най-ярко, да
влияе на нашето поведение?  Специално поучителни в Рим.12 и 13 са 4 указания на Павел за доброто и
злото:

(12:9) „Любовта трябва да е искрена. Мразете злото; привързвайте се към доброто...
(12:14) Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и не кълнете.
(12:15) Радвайте се с онези, които се радват; скърбете с онези, които скърбят.
(12:16) Живейте в съгласие един към друг. Не се гордейте, а се сприятелявайте със скромни хора. Не

бъдете арогантни.
(12:17) Не отвръщайте на никого със зло за зло. Внимавайте да правите това, което е добро, според

преценката на всички хора. 
(12:18) Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора. 
(12:19)  Не отмъщавайте, приятели мои, а предоставяйте това на Божия гняв, защото е писано:

„Мое е отмъщението. Аз ще отплатя,“ казва Господ. 
(12:20) Обратното: „Ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден – дай му да пие. Защото ако

правиш това, ти ще натрупаш жар на главата му.
(12:21) Не бъди побеждаван от злото, а ти побеждавай злото с добро.
(13:1) Всеки трябва да се подчинява на държавните власти, защото няма власт, освен тази, която

е установена от Бога. Властта, която съществува, е установена от Бога.
(13:2)  Следователно,  който се  бунтува  против  властта,  се  бунтува  против  това,  което  Бог  е

установил и онези които правят това, ще навлекат осъждане на себе си.
(13:3) Защото служителят на властта не всява страх в тези, които правят добро, а в онези, които

правят зло. Искаш  ли да не се страхуваш от служителят на властта? Тогава прави това, което е добро
и той ще те похвали. 

(13:4) Защото той е Божият служител – за ваше добро. Но ако вършиш зло, тогава се страхувай,
защото  той  не  носи  меча  си  напразно.  Той  е  Божий  служител,  изпълнител  на  гнева,  за  да  наказва
злотвореца.                                                                                                    
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(13:5) Следователно, трябва да се подчинявате на властите, не само поради възможното наказание,
но и поради съвестта.

(13:6)  Поради тази причина вие плащате и данъци, защото служителите на властта са Божии
служители, които са посветили цялото си време на управлението. 

(13:7) Давайте на всеки дължимото: Ако дължите данъци – плащайте данъци; ако дължите мито –
плащайте мито; ако дължите почит – показвайте почит.“ (Рим. 12:9, 14 –13:7 – мой превод)

Този откъс изглежда, че е тревожено разсъждение върху темата за доброто и злото. Вижте четири
споменавания за тях:

Мразете злото; привързвайте се към доброто. (12:9)
Не отвръщайте на никого  със  зло  за  зло.  Внимавайте да правите  това,  което е  добро,  според

преценката на всички хора. (12:17).
Не бъди побеждаван от злото, а ти побеждавай злото с добро.(12:21).
Защото той е Божият служител – за твое добро...Той е Божий служител, изпълнител на гнева, за

да наказва злотвореца. (13:4).  
По-конкретно, тези четири стиха определят какво трябва да бъде нашето християнско отношение към

злото. 
1. Злото трябва да бъде   мразено  . „Любовта трябва да е искрена. Мразете злото; привързвайте се

към доброто (12:9). Това съвместно поставяне на любовта и омразата звучи неуместно. Обикновено ние
считаме, че те са взаимно изключващи се. Любовта прогонва омразата, а омразата прогонва любовта.  Но
истината не е чак толкова очевидна. Когато любовта е „искрена“ (буквално „без лицемерие“), тя е морално
прозорлива,  разсъдлива  и  разумна.  Тя  никога  не  претендира  че  злото е  нещо друго,  нито го  толерира.
Компромисът   със злото е   несъвместим   с любовта  . Любовта се стреми към най-висшето добро за другите и
поради това мрази злото, което разваля доброто. Бог мрази злото, защото неговата любов е свята любов; и
ние също трябва да мразим злото.

2.  На злото   не трябва   да бъде отговаряно със зло  . „Не отвръщайте на никого със зло за зло...Не
отмъщавайте,  приятели мои“ (12:17,  19).  Отмъщението и отплащането са абсолютно забранени за
хората на Бога. Защото да отвръщаме със зло за злото, означава да трупаме зло върху зло.  А ако мразим
злото, как бихме могли да го вършим? В „Проповедта на планината“ е казано ясно това, което е повторено
тук.  Исус  е  казал: „Не  се  противете  на  злия  човек.“  (Мат.5:39).  Т.е.  както  изяснява  контекстът:  “Не
отмъщавайте.“ А на кръста Исус съвършено е дал пример за собственото си учение, защото: „ когато Го
хулеха, Той не отвръщаше; когато страдаше, Той не заплашваше“ (1Пет. 2:23 – мой превод). Вместо това,
ние трябва „да правим това, което е добро“(12:17) и „ живеем в мир с всички хора“ (12:18). Т.е. нашият
живот трябва да се отличава с добро, а не със зло и с мир, а не с насилие.

3. Злото   трябва да бъде побеждавано  . Едно нещо е да мразим злото, а друго нещо е да отказваме да
се отплащаме със зло за стореното ни зло; а още по-добре е да завладяваме или да побеждаваме злото. „Не
бъди побеждаван от злото, а ти побеждавай злото с добро“  (12:21).  В предишните стихове Павел е
показал как трябва да правим това, повтаряйки много от казаното в „Проповедта на планината.“ Исус казал:
„Обичайте  враговете  си,  правете  добро  на  тези,  които  ви  мразят,  благославяйте  тези,  които  ви
проклинат,  молете  се  за  тези,  които  ви  заплашват“  (Лука  6:27–28;  Мат.  5:44).  А  тук  Павел  пише:
“Благославяйте онези, които ви гонят“  и „Ако врагът ти е гладен, нахрани го“  (12:20). Ние трябва  да
желаем добро на хората, като ги благославяме и да вършим добро на хората, като им служим. В новото
общество на Исус проклятията ще бъдат заменени с благословии, злобата – с молитва, а отмъщението – със
служене.

Всъщност,  молитвата  прочиства сърцето  от  злобата;  устните,  които  благославят,  не  могат
едновременно и да проклинат;  и ръката,  която е заета със слугуване,  е ограничена да не отмъщава.  Да
„натрупаш жар на главата“ на врага звучи като враждебен акт, който е несъвместим с изискването да го
обичаме. Но това е метафора, която онагледява начинът да причиниш силно усещане за срам – целта не е да
го нараним или да го унизим,  а за да го отведем до покаяние. И така да „побеждаваме злото с добро“.
Трагедията  на  отплащането  със  зло  на  злото  е,  че  по  този  начин  ние  добавяме  зло  към  злото  и  така
увеличаваме тежестта на злото на света.  Това причинява явлението,  което Мартин Лутер Кинг нарекъл
„верижната реакция на злото“, при която омразата умножава омразата и насилието умножава насилието
„във вървящата надолу спирала на разрушението“. (Martin Luther King, Strength to Love, p.51).

Обаче славата на обичането и на служенето на враговете ни е,  че  по този начин ние намаляваме
количеството  на  злото  на  света.  Най-висшият  пример  е  кръстът.  Желанието  на  Христос  да  понесе
презрението на хората и гневът на Бога,  донесло спасението на милиони хора.  Кръстът е единствената
алхимия, която превръща злото в добро.

4. Злото     трябва да бъде наказвано  . Ако се задоволим само с първите три вида отношения към злото,
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ние ще бъдем виновни за гибелно подбиране  и следователно за липсата на балансираност. Защото Павел
продължава нататък и пише за  наказването на злото от държавата.  (Коментар:  Препоръчвам ви  да  прочетете
статията „Хуманитарна теория за наказанието“ от английският професор по литература и теолог  К. С. Луис, който е написал
и  прекрасната  книга  „Обикновено  християнство“,  която  също  съм  превел.  Можете  да  ги  намерите  на
http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.)  Всички внимателни читатели на тези глави (Рим.12 и 13)  са  забелязали
разликата – даже очевидното противоречие - което се съдържа в тях. На нас са ни казана две неща: че
самите ние не трябва да отмъщаваме и че Бог ще отмъсти  (12:19). Отново ни е казано, че не трябва да
отвръщаме със зло на злото и че Бог ще се плати (12:17,19). Следователно, отмъщението и отвръщането на
злото със зло първо е забранено и после е казано, че това ще бъде направено от Бога. Това не е ли прекалено
и крайно?  Не.  Причината, поради която тези неща са ни забранени  не е, че злото не заслужава да бъде
наказано (то заслужава и ще бъде наказано), а защото правото да наказва   принадлежи   на Бога  , а не на нас.

Тогава,  как  Бог  наказва  злото?  По  какъв  начин  се  изявява  Неговият  гняв  против  злотворците?
Отговорът, за който веднага се сещаме е: „В Съдният ден“ и това е вярно. Непокаялите се „складират гняв“
против себе си „за денят на Божият гняв, когато неговият праведен съд ще бъде открит“ (Рим. 2:5 – мой
превод). Но трябва ли ние да чакаме до тогава?  Няма ли някакъв начин, чрез който Божият гняв против
злото е откриван    сега  ? Според Павел,  има такъв начин.  Първото е нарастващата поквара на безбожното
общество, чрез която Бог „предава“ на тяхната необуздана извратеност на ума и поведението им онези хора,
които преднамерено задушават знанието си за Бога и за безбожието (Рим. 1:18–32). Това е изработването на
Божия гняв.  Второто е  чрез правосъдните процеси на държавата,  тъй като служителят,  който извършва
правосъдието е „Божий служител, изпълнител на гнева, за да наказва злотвореца“ (13:4). Д-р Кранфийлд
пише, че в този смисъл държавата е „частична, предварителна, временна изява на Божият гняв против
греха“. (C. E. B. Cranfield, Commentary on Romans, vol. II, p.666). 

Важно е да отбележим, че Павел използва същият набор от думи в края на Рим.12 и в началото на
Рим.13.  Думите ‘гняв’ (orgē) и ‘отмъщение/наказание’ (ekdikēsis и ekdikos) се срещат и в двата откъса. По
принцип „гневът, отмъщението и наказанието“ са забранени за хората на Бога,  но те са възложени на
„Божиите  служители“  –  на  държавните  служители.  (Коментар:  А  какво  се  случва,  когато  самите  държавни
служители са абдикирали от това свое задължение и всъщност съзнателно не го изпълняват?  Тогава имунната система на
държавата е унищожавана и злото тържествува. Д.Пр.) На много християни им е много трудно да разберат това,
което виждат в тези два текста и считат, че в тях се говори за дуализъм, двубожие. (Например, обсъждането  на този
„дуализъм“ може да бъде намерен в Jean Lasserre’s War and the Gospel, pp.23ff., 128ff. and 180ff.; in David Atkinson’s Peace in Our Time?, pp.102–107 and 154–157; в спорът
между  Ronald  Sider  and  Oliver  O’Donovan,  published  as  Peace  and  War,  pp.7–11  and  15;  и  до  известна  степен  в  моята  книга  „Посланието  на  Проповедта  на

Планината“).  (Коментар:  Мой  превод  на  „Посланието  на  Проповедта  на  Планината“  можете  да  намерите  на

http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр)
Ще се опитам да изясня тази тема.
1. Павел не прави строго разграничение между църквата и държавата, както това е направено в добре

познатото учение на Мартин Лутер за двете царства, царството на Божията дясна ръка (църквата), която има
духовно задължение, изразено чрез властта на евангелието и царството на Божията лява ръка (държавата),
която  има  политическа  и  временна  отговорност  чрез  властта  на  меча.  Жан  Ласер  (1908-1983  –  френски

реформиран  пастор  и  теолог,  пацифист,  близък  приятел  на  Дитрих  Бонхьофер) нарича  това  „традиционно учение“
(Калвин също е мислел по същият начин, въпреки че се е изразявал различно) и го обобщава така: „Бог е
възложил на църквата задължението да проповядва евангелието,  а на държавата – задължението да
осигурява  политическият  ред;  християнинът  е  едновременно  член  на  църквата  и  гражданин  на
държавата; като член на църквата той трябва да се подчинява на Бога, приспособявайки се към морала
на евангелието...; като гражданин на държавата християнинът трябва да се подчинява на Бога, като се
приспособява към политическия морал, в който държавата е съдията...“. (Jean Lasserre, War and the Gospel, p.132).

Вярно е, че Бог възлага различни задължения на църквата и на държавата и даже, ако трябва да бъде
подчертано, че тези задължения  се припокриват и  не се   ръководят от   различен   морал  , защото и двете се
намират под властта на Бога. Но всъщност, не това е темата на Рим.12 и 13.

2.  Павел  не прави разлика между двете  сфери на християнския живот – личният и общественият.
Наличието на такава разлика ни дава свободата (най-общо казано), ние да обичаме враговете си в личния си
живот, но да можем да ги мразим в обществения. Представата за наличието на двоен стандарт в морала –
личен и обществен – трябва твърдо за бъде отхвърлена; съществува само   един   християнски морал  .

3.  Всъщност,  Павел  показва  разликата между  двете  житейски  роли –  личната  и  обществената.
Християните винаги са християни (в църквата и в държавата, на обществено място и когато са сами), те се
намират под същата морална власт на Христос, но са им дадени различни роли (у дома, на работното място
и в обществото),  което прави да  са  подходящи различни действия.  Например,  християнин в ролята  на
полицай може да използва сила, за да арестува престъпник, а това е нещо, което в ролята си на обикновен
гражданин той не може да прави; в ролята си на съдия той може да осъди затворник, за когото е установено,
че е виновен, въпреки, че Исус е казал на учениците си  “не съдете или и вие също ще бъдете съдени“
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(Мат.7:1 – мой превод); а ако християнинът е в ролята на палач (ако приемем, че в някои обстоятелства
наказанието чрез обезглавяване може да е справедливо), убива осъденият човек, въпреки че му е забранено
да убива. (Наказанието „обезглавяване“ и забраната за убийство вървят заедно в закона на Моисей.) Това не
означава, че арестуването, осъждането и екзекутирането сами по себе си са лоши неща (което би въвело
различни  видове  морал  в  личния  живот  и  в  обществения  живот).  Това  означава,  че  арестуването,
осъждането  и  екзекутирането  са  правилни  отговори  на  престъпното  поведение,  които  обаче  Бог  е
възложил да бъдат извършвани от специални държавни служители.

Следователно,  това  е  разграничението,  което Павел прави в  Рим.12 и  13  между въздържането от
отплащане със зло на стореното зло и наказването на злото. Забраните в края на Рим.12 не означават, че
злото  трябва  да  бъде  оставено  ненаказано  и  да  остане  да  чака  до  идването  на  Съдният  ден,  а  че
наказанието трябва да бъде извършвано от държавата (като изпълнител на Божият гняв)  и че не е
правилно обикновените граждани да раздават правосъдие. Ето това е разграничението, което християните-
пацифисти им е трудно да приемат. Те имат склонността да уповават в техния случай на учението на Исус и
да бъдат пример за неотмъщение, считайки, че отмъщението по принцип е неправилно. Но отмъщението не
е неправилно,    тъй     като злото    заслужава   да бъде наказано  , трябва да бъде наказано и наистина ще бъде  
наказано. Самият Исус е казал че „Човешкият Син...ще отплати на всеки човек според това, което той е
направил“ (Мат.16:27 – мой превод, където глаголът е същият, като в Рим.12:19). 

Тази истина се явява даже в обяснението на Петър на неотмъщението на самия Исус. Когато бил
нападан, той не отмъщавал, а когато страда, той не заплашвал. Но от това  ние не трябва да стигаме до
заключението, че той е оправдавал вършенето на зло. Защото какво е направил Исус, вместо да отмъсти?
Той „предаваше делото Си на Този, който съди справедливо“ (1Пет.2:23). Казано с  езика на Павел, той
оставил това на Божият гняв. Следователно, даже когато Исус се е молел за прошка на неговите екзекутори
и даже когато е предавал себе си в свята любов заради нашето спасение, нуждата от Божието осъждане на
злото не е липсвала от разума му. Наистина, той побеждавал злото в същия момент, единствено  понасяйки
самият той присъдата на справедливото наказание.

Властта на държавата
Това ни отвежда до друг озадачаващ въпрос в стремежа ни да свържем кръста с проблема на злото, а

именно: „Каква трябва да е   представата   на християните за държавата и за нейната власт  ?“ Внимателното
изучаване  на  Рим.13  трябва  да  ни  помогне  да  избягваме  двете  крайностите:  или  да  обожествяваме
държавата  (считайки  че  тя  винаги  е  права)  или  да  я  демонизираме  (считайки,  че  тя  винаги  греши).
Християнското отношение към държавата трябва да е критично. 

Нека да обобщя тук учението на Павел за държавата според четири критерии, свързани с произхода
на нейната  власт; на  намерението с  което й е  дадена тази  власт;   средствата  ,  чрез които тя  трябва да
упражнява тази власт;  и  признанието,  което трябва да й отдаваме.  Във всеки от тези случай е  дадено
ограничение върху властта на държавата.

1.  Произходът   на  властта   на  държавата е  от Бога.  „Всеки  човек  трябва  да  се  подчинява  на
държавните  власти,  защото няма друга  власт,  освен  тази,  която Бог  е  установил“  (Рим.13:1  –  мой
превод)  „Следователно,  който  се  бунтува  против  властите,  се  бунтува  против  това,  което  Бог  е
установил.“ (Рим.13:2 – мой превод). Тази гледна точка била изяснена още в Стария Завет.  (Йер. 27:5–6;
Дан. 2:21; 4:17, 25, 32; 5:21; 7:27). Ние трябва да мислим за функциите на държавата не само като „власт“,
но и като „служение.“ Защото „човекът на властта“ (което изглежда е обобщаващо название, което може
да се отнася за всеки държавен служител, от полицая до съдията), е Божият служител – за твое добро.
(Рим.13:4а – мой превод). Отново, Той е Божий служител, изпълнител на гнева, за да наказва злотвореца.
(Рим.13:4б – мой превод). И още веднъж, причината, поради която ние плащаме данъци е, че „служителите
на властта са Божии служители, които са посветили цялото си време на управлението“ (Рим.13:6 – мой
превод).                                                                                              

Признавам,  че  съм  изключително  впечатлен,  че  Павел  пише  както  за  „властта“,  така  и  за
„служението“ на държавата; че той 3 пъти потвърждава,  че властта на държавата трябва да бъде Божия
власт.;  и че той 3 пъти описва държавата и нейните служители като Божий служители, използвайки две
думи (diakonos и leitourgos), които на всички други места Павел използва към своето собствено служение
като апостол и евангелист и даже – за служението на Христос. (За думата  diakonos  използвана за:   Христос виж Рим. 15:8; и за

Павел виж 2Кор. 6:4. За думата leitourgos,  използвана за Христос виж Евр. 8:2; и за Павел виж Рим. 15:16). 
Считам, че няма никакъв начин за увъртане и измъкване от това учение, например, чрез тълкуването

на  параграфа  като  злобно  и  неохотно  съгласие  с  реалността  на  политическата  власт.  Не.  Въпреки
недостатъците  на  Римската  управление,  с  които  е  бил  лично  запознат,  Павел  настоятелно  обявява,  че
властта  и  служението на  Римската  държава  трябва  да  бъде  Божия.  Тъкмо божественият  произход  на
властта на държавата, превръща християнската покорност на властта, в дело на „съвестта“ (Рим.13:5).
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Въпреки това фактът, че властта на държавата е била възложена на държавата от Бога и поради това
не е истинска и независеща от Бога, а произтича от Него, това означава, че властта на държавата никога не
трябва да бъде   абсолютизирана  . Трябва да се покланяме единствено на Бога и на неговия Христос, който е
Господар „на всяко началство и власт“ (Еф.1:21-22) и е „началникът на земните царе“ (Откр.1:5; 19:16).

Държавата  трябва  да  бъде  уважавана  като  Божия  институция,  но  да  й  даваме  нашата  сляпа  и
категорична  преданост би  било  идолопоклонство.  Ранните  християни  отказвали да  казват,  че  Цезар  е
„Господ“; тази титла принадлежи единствено на Исус. 

2.  Намерението  с което Бог е дал власт на държавата е: (1) да  възнаграждава (и така да съдейства)
на доброто и (2) да наказва (и така да въздържа) злото. След като е така, от една страна държавата „хвали“
(изразява своето одобрение на) този,  който прави добро (Рим. 13:3) – чрез символите за почит,  с които
дарява своите изтъкнати граждани – и съществува, за „за ваше добро“ (Рим. 13:4). Тази фраза не е обяснена,
но със сигурност обхваща всички социални изгоди от доброто управление, защитавайки мира, поддържайки
законността  и  реда,  защитавайки  човешките  права,  подпомагайки  справедливостта  и  грижейки  се  за
нуждаещите се.

От  друга  страна,  държавата,  като  служител  на  Бога  и  изпълнител  на  Неговия  гняв,  наказва
злотворците (Рим. 13:4), отвеждайки ги при правосъдието. Съвременните държави са склонни да бъдат по-
добри във второто си задължение - да наказва злотворците (Коментар: А нашата държава сега не прави даже и това.

Д.Пр.),  отколкото  да  бъдат  служители  на  Бога.  Техните  структури  за  подкрепа  на  закона  са  по-
усъвършенствани, отколкото другите структури, чието предназначение е да окуражават добрите граждани
чрез възнаграждаване на служението им в полза на обществото и заради тяхната благотворителност. Но
въпреки това,  наказанието   и    наградите   вървят заедно  . Апостол Петър също ги поставя заедно, може би
повтаряйки  Рим.13  и  със  сигурност  -  пишейки,  след  като  християните  започнали  да  страдат  от
преследването на Рим - той потвърждава същият божествено произход и конструктивното предназначение
на държавата, казвайки че служителите на държавата са „изпратени от Бога да наказват злотворците и да
хвалят хората, които вършат добри дела“ (1Пет.2:14 – мой превод)

Въпреки  това,  двойната  функция  на  държавата  изисква  висока  степен  на  посветеност  и
решителност. Трябва да бъдат наказвани само злотворците, трябва да бъдат възнаграждаване само  хората,
които  вършат  добри  дела.  В  това  отношение  няма  никаква  гаранция,  че  няма  да  има  деспотично
разпределение на наказанията и наградите. Това се отнася най-вече за работата на държавата в областта на
поддържането на за закона и реда. В мирно време невинният човек трябва да бъде защитаван, а във време на
война  - трябва да бъде гарантирано хуманно отношение на хората, което не воюват. 

Действията  на  полицията  са  дискриминиращ  акт  и  Библията  постоянно  изразява  своя  ужас  от
проливането  на  невинна  кръв.  Същият  принцип  на  дискриминация  е  най-важният  принцип  в  така
наречената теория на „справедливата война.“ (Коментар: Според тълковният речник, „дискриминацията“ е разумно и
точно    разграничение    между  правилното  и  невинното  от  неправилното  и  виновното  .  Неправилното  извършване  на  това
действие е породило нашата поговорка: „Когато има огън, покрай сухото, гори и суровото.“ Д.Пр) Поради тази причина
всяка  употреба  на  „неразграничаващо  оръжие“  (атомни,  биологични  и  химически)  и  всяко
неразграничаваща  употреба  на  конвенционални  оръжия  (напр.  бомбардиране  на  градове),  са  незаконни
според този текст и увреждат силно християнското съзнание.

3.  Средствата,  чрез  които  е  упражнявана  властта  на  държавата,  задължително  трябва  да  бъдат
контролирани, като нейните цели трябва да бъдат разграничавани. Ясно е, че за да предпазва невинният и да
наказва  виновният,  е  нужно  понякога  да  се  употребява  сила.  Властта  предполага  употребата  на  сила,
въпреки че ние трябва да правим разграничение между насилието (некотролирана и безпринципна употреба
на сила) и сила (нейната контролирана и принципна употреба за арестуване на злотворци, за държането им
под стража, за отвеждането им за разпит и тяхното обвиняване, и осъждане, което ги задължава да понесат
тяхното  наказание).  Държавната  власт  може  да  бъде  разширена  до  изпълнение  на  смъртна  присъда.
Повечето коментатори тълкуват думата „меч“, който носи държавата (Рим. 13:4), като символ не само на
нейната обща власт да наказва, а и специфичната й власт за налага смъртно наказание или да води война,
или и двете.  (Думата Machaira, която Павел използва тук за „мечът“ на държавата, понякога може да бъде преведена като „кама“ или „нож“, но тя е

използвана няколко пъти в Новия Завет като символ на смъртно наказание или война – напр. Мат.10:34; Лука 21:24; Деян 12:2; Рим. 8:35; Евр. 11:37).
М.  Лутер  и  Калвин  твърдели,  че  би  било  справедливо  да  се  предположи,  че  в  този  параграф  е

включена и „справедлива война“, тъй като „злосторниците“, които държавата трябва да накаже са агресори,
когато я заплашват отвън, както и престъпници, които я заплашват отвътре.

Разбира се, няма очевидна разлика между осъждането и наказването на престъпник от една страна и
обявяването  на  война  и  воюването  против  агресор,  от  друга  страна,  тъй  като  все  още  не  съществува
независима институция, която да служи като арбитър при разрешаването на междудържавни спорове. А
между установените процедури  и спокойната и безпристрастна атмосфера в съдебната зала и бойното поле
не може да се направи абсолютно никакво сравнение. 
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Въпреки това, както проф. Оливър О`Донован (1945 – английски свещеник, професор, академик в областта на

християнската  етика)  показа,  че  развитието  на  теорията  за  „справедливата  война“,  „представляваше
систематичен  опит  да  се  тълкуват  актове  на  война  по  аналогия  с  актове  на  гражданското
правителство“, (Oliver O’Donovan, Pursuit of a Christian View of War, p.13) и по този начин да бъде считано, че те принадлежат на
„контекстът  на  управлението  на  правосъдието“  и  са  субект  на  „възпиращите  стандарти  на
изпълнителното правосъдие“. (Същата  книга.,  стр.14).  Всъщност,  колкото повече   един конфликт може да бъде  
представен като стремеж за справедливост,  толкова по-задълбочено   трябва да бъде изследвана неговата  
справедливост и законност.                                                                                                     

Държавната употреба на сила, понеже е строго ограничена до конкретната цел, заради която на тази
власт е дадена сила, с равностойно ниво на стриктност трябва да бъде  ограничена до определени хора,
например, за да отведат престъпника до съда. В Рим.13 не е споменати никакво  възможно извинение за
репресивни действия на полицията. Във всички цивилизовани държави както полицията, така и армията
имат инструкции да използват „минимално необходимата сила“ – достатъчна само за да изпълни своето
задължение  според  правилника.  По  време  на  война  силата  трябва  да  бъде  контролирана  и  добре
целенасочена. Християнската съвест протестира против употребата на прекалено смъртоносната сила на
съвременните атомни оръжия.

4.  Ние трябва да отдаваме подобаващо  признание на държавната власт. Гражданите трябва да „се
подчиняват“  на  държавните  служители,  защото  Бог  ги  е  установил  (Рим.13:1).  Нужно  е  обаче  да  се
подчиняваме, не само за да избегнем наказанието, а и за да поддържаме добра съвест (Рим.13:5).  Тогава,
какво се включва в нашето „подчинение“? Със сигурност, ние трябва да се подчиняваме на законите
(1Пет. 2:13) и да си плащаме данъците (Рим.13:6). Освен това трябва да се молим за управляващите (1Тим.
2:1–2). Личният пример, плащането на данъците и молитвата са трите начини за окуражаване на държавата
да изпълнява своите дадени ѝ от Бога задължения. Когато отидем по-нататък и предположим, че дължимото
„подчинение“  ще включва  сътрудничество  и  даже  участие  в  работата  на  държавата,  изглежда  това  ще
зависи от това, дали нашата деноминация е Лютеранска, Реформирана или Анабаптистка.

Говорейки за себе си, понеже държавата е получила своята власт и служение от Бога,  аз не виждам
никаква причина да избягвам и виждам всякакво основание   да участвам   в това дадено от Бога служение  .

Въпреки това,  задължително   трябва да има граници на нашето подчинение   на държавната власт  .
Въпреки че,  (на теория,  според Божието намерение)  властите „не всяват страх в  тези,  които правят
добро, а в онези, които правят зло“(Рим.13:3), Павел е знаел, че Римският прокуратор Пилат е осъдил Исус
на смърт, както и че той самият е станал жертва на Римската  несправедливост.  Тогава, какво трябва да
правят християните, ако държавата употребява неправилно дадената й от Бога власт, ако изопачава даденото
й  от  Бога  служение  и  започва  да  подпомага  злото  и  да  наказва  доброто?  Какво  трябва  да  правят
християните, когато държавата престане да  служител на Бога и се превърне в служител на дявола, когато
преследва църквата, вместо да я защитава и използва неприязнена власт, произлизаща не от Бога, а от змеят
(Откр.13)? Какво да правим тогава? Ние отговаряме, че християните ще трябва   да продължат да почитат  
злата държава, така както децата трябва да уважават лошите родители, но от християните не се изисква   да  
бъдат кротко покорни. (Коментар: Оказва се, че има ситуации, в които ние, въпреки че почитаме държавата, можем да не й

се покоряваме кротко. Д.Пр.) Апостол Павел не дава никакво окуражение на тоталитарното управление. Ние
сме длъжни да критикуваме и да протестираме, да агитираме и да  демонстрираме и даже (в изключителни
ситуации) за се съпротивляваме до степента на нарушаващо закона неподчинение. (Коментар: Малко известен у
нас е фактът, че формалното начало на процеса, който доведе до събарянето на Берлинската стена пред есента на 1989 и после
- до рухването на комунизма, беше поставено от мирни демонстрации на протестантски християни в Дрезден, които в началото
на септември 1989, след неделната служба, излезли със свещи от една църква и минали мълчаливо по улиците. Следващата неделя
към тях се присъединили християни от още няколко други протестантски църкви. След това християните  други градове в ГДР се
присъединили към тях и броят на протестиращите достигнал до 50000 души, които всеки неделен ден вървели мълчаливо със
свещи  по  улиците.  Официалните  власти  не  посмели  да  ги  разгонят  със  сила,  защото  това  ставало  в  присъствието  на
журналисти, телевизионни камери и дипломати от Западна Европа. И така, само за 2 месеца „язовирната стена“ на социализма
рухна. А ние тук, в България, нищо не знаехме за това, а и все още не знаем. „Свободата, Санчо, е на върха на копието“ – казал
Дон Кихот. Д.Пр.)

Всъщност,  гражданското неподчинение е Библейска представа, почетена по-конкретно от Даниил и
неговите  приятели в  Стария  Завет  и  от  апостолите  Петър и  Йоан в  Новия  Завет.  (Като  примери  за  гражданско

неподчинение виж Изх.1:15–21;  Дан. 3:1–18  и  6:1–14;  Деян. 4:13–20). Принципът е ясен. Тъй като Бог е дал властта на държавата,
ние  сме  длъжни  да  ѝ  с  подчиняваме  до  границата,  след  която    да  се  подчиняваме   на  държавата  ,  би
означавало   да не се подчиняваме   на Бога  . При достигане на тази граница - ако държавата ни заповяда да да
направим това, което Бог ни забранява да правим или пък държавата ни забранява да правим това, което Бог
ни е заповядал да правим, ние не се покоряваме на държавата, с цел да се подчиним на Бога. Както са
казали апостолите Петър и Йоан пред Синедриона „Ние сме длъжни да се покоряваме на Бога, а не на
хората!“  (Деян.5:29 – мой превод; 4:19). 
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Ако  в  изключителни  случаи  неподчинението  е  позволено,  дали  и  бунтът  е  позволен?  Наистина,
християнската традиция за „справедливата война“ понякога е разширявана, за да включи и „справедлива
революция“. Но са били поставени   същите строги условия   за въоръжен бунт,   каквито са и за войната  . Те
са свързани със справедливостта (нуждата от отхвърляне на демонстрирана тирания на злото), обуздаване
(само в краен случай, след като всички други варианти са били опитани, но без успех), точно определяне на
конкретните  врагове  и контрол (при употребата  на  сила),  пропорционалност (причиненото страдание в
резултат от бунта трябва да бъде по-малко от страданието, което е било изтърпявано) и увереност (разумно
очакване на успех).  Съзнателното и разумно прилагане на тези принципи ще ограничи правенето на тази
драстична стъпка   да се случва изключително рядко  .

Ще обобщя характерните черти и съответните ограничения на властта на държавата. Понеже нейната
власт  ѝ  е  била  дадена  от  Бога,  ние  трябва  да  я  почитаме,  но  не  и  да  ѝ  се  покланяме.  Понеже
предназначението на властта е да наказва злото и да подпомага доброто, тя няма извинение, ако управлява
деспотично. За да изпълнява предназначението си, властта на държавата може да използва насилие, но само
с минимално необходимата сила и то срещу точно определени нарушители, а не безразборно. Ние трябва да
уважаваме държавата и нейните служители и да им се подчиняваме с разумна, а не със сляпа покорност.

Да побеждаваме злото със добро
След като в нашето изучаваме на Рим.12 и 13 преминахме от  омразата на злото,  през отказът до

отмъщение  и  завладяването на  злото,  до  неговото  наказание,  на  нас  ни  остана  един  проблем  със
съгласуването.  Видяхме,  че  на  злото  трябва  както да  не  се  отвръща  със  зло,  така  и  да  се  отвръща,  в
зависимост от това, кой е извършителят. 

Но как може в едно и също време злото да е „победено“ (Рим.12:21) и „наказано“ (Рим.13:4)?
Това  е  по-труден въпрос,  който стига  до  сърцевината  на  спора  между християните-миролюбци и

привържениците на теорията за „справедливата война“. Разумът на християните веднага  ги отвежда при
кръста, защото там те са били примирени. Там Бог побеждава нашето зло, оправдавайки ни само защото той
пръв е осъдил злото, понесено от Христос и чрез изкупуването ни, само защото той пръв е платил цената за
нашето откупуване. На кръста човешкото зло е било както наказано,  така и победено и по този начин са
били задоволени изискванията както на Божията милост, така и на Божията справедливост. 

Тогава,  как  тези  две  неща  могат  да  бъдат  примирявани  сега  в  нашите  отношения  към  злото?  В
светлината на кръста, християните не могат да стигнат до съгласие с което и да е отношение към злото,
което или заобикаля неговото наказание в опит да го победи, или го наказва, без да се стре ми да го победи.
Със  сигурност  държавата,  като  изпълнител  на  Божият  гняв,  трябва  да  свидетелства  за  Божията
справедливост,  като  наказва  злотворците.  (Коментар:  Но  как  държавните  органи:  полиция,  прокуратура  и  съд  да
наказват  злотворците,  когато  самите  закони,  които  те  трябва  да  прилагат,  понякога  противоречат  на  Божията
справедливост?  Наглед  всичко  е  законно,  но  от Божията гледна  точка  -  не  е  справедливо.  Така  съвестта на  държавните
служители е удобно приспивана, защото те са длъжни да изпълняват закона, такъв какъв той е. А справедливостта е изчезнала,
няма я, въпреки че гражданите се оплакват от липсата на справедливост. Кой трябва да защити Божията справедливост? Ето,
това е проблемът. Д.Пр.) Но хората на Христос също искат да свидетелстват за неговата милост.  Прекомерно
опростяване е да казваме, че отделните хора,  които  са  направлявани от любовта, постъпват справедливо.
Защото индивидуалната любов не трябва да бъде безразлична към справедливостта,  както и   държавната  
администрация   НЕ   трябва да пренебрегва, че обичта към ближния   се изявява чрез   изпълнението на закона  .

Нещо повече, държавата не е длъжна, в стремежът си към справедливост, да изисква най-високото
наказание, което е разрешено от закона. Същият този Бог, който е  написал принципът „живот за живот“
(Втор.19:21), самият той е запазил живота на първият убиец (Бит.4:15). Смекчаването на обстоятелствата ще
ни  помогне  да  смекчим  изискването  на  справедливостта  с  милостта.  Наказването  на  злотвореца  и
възстановяването му (чрез превъзпитание и възстановяване му, за да има добро поведение) вървят ръка за
ръка, защото тогава злото е едновременно наказвано и побеждавано.  (Коментар: Затворът е място не само за
изтърпяване на наказанието, но и за превъзпитание на престъпника. Кой и как оценява дейността на затвора  в областта на
превъзпитанието? Има огромен потенциал в тази област, който не само не се използва,  а  точно обратното, затворите се
превръщат в „училища“ за престъпност. А държавата удобно скрива тази тема от погледа на обществото. И така се натрупва
зло  върху  зло  –  точно  обратното  на  това,  на  което  ни  учи  Господ.  Църквата  може  да  окаже  огромна  помощ  за  това.
Препоръчвам да прочетете книгите от Чарлз Колсън, които съм превел и можете да намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.)

Значително по-трудно е да си представим такова примиряване по време на война, в която участват
народите, а не отделни личности. Но поне християните трябва да се борят с тази дилема и да не се опитват
да  я  политизират.  Теориите  за  „справедливата  война“  имат склонността  да  се  фокусират  в  нуждата  от
наказване на злото, да омаловажават библейската заповед да побеждаваме злото с добро. От друга страна,
борците за мир имат склонността да се фокусират в нуждата да побеждаваме злото с добро и забравят, че
според Библията, злото заслужава да бъде наказвано.

Могат ли тези две подчертани, но противоположни изисквания на Библията да бъдат примирени?
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Християните поне трябва да подчертават нуждата да гледаме отвъд побеждаването и  капитулирането на
врагът на държавата ни и да призовават той да се покае  и после да бъде възстановен.  (Коментар:  Това  е
трябвало да бъде основната цел при сключване на Ньойският мирния договор през 1919, който сложил край на Първата световна
война. Към това призовавал тогавашния президент на САЩ Уудроу Уилсън,  но кръвожадните ръководители на държавите-
победителки  настоявали,  победените  държави  да  платят  ужасно  висока  цена.  Само  категоричната  намеса  на  Уилсън  е
попречила на съседните ни балкански държави Румъния, Сърбия, Гърция и Турция, които искали българската територия да бъде
разделена  между  тях  и  България  да  престане  да  съществува  като  държава.  А  икономиката  на  Германия  била  напълно
унищожена. Пророчески са оказали думите на Уилсън към победителите: „Вие сключихте ужасен мир и след 20 години отново ще
има война.“ Този ужасен мир създаде условията за идването на Хитлер на власт в Германия и Втората световна война избухна
през  1939 г.  Д.Пр.) Така наречената „политика на прошката“,  разработена от Хедън Уилмър  (30  години е  бил

професор по богословие в Университета в Лийдс, Англия) е приложима тук. (Haddon Willmer, in Third Way (May, 1979).
Дейвид Аткинсън (1945 – английски свещеник, епископ, д-р по философия и други научни степени.) е обобщил добре

„политиката на прошката“ по следния начин: „Прошката е динамична представа за промяната. Тя отказва
да   бъде поставена в капана на съдбовната предопределеност. Прошката признава реалността на злото,
неправилното и несправедливото, но  се стреми да отговори на лошото  по начин, който създава нови
възможности. Прошката сигнализира за подход към лошото не от позицията „мир на всяка цена“, не с
разрушителното  намерение  злотворецът  да  бъде  унищожен,  а  от  готовността  да  се  стреми  към
преоформянето на бъдещето в светлината на   добро  то, по най-добрия възможен съз  и  дателен начин  “. (David

Atkinson, Peace in our Time?,  p.167). (Коментар: Пример за такъв подход е бил предложеният след 1945 г. от САЩ „План Маршал“ за
възстановяване на икономиките на победените държави след Втората световна война. За съжаление, България и другите бивши
комунистически държави от Източна Европа гордо отказали да се възползват от предоставената им възможност. А Германия,
Италия, Англия, Франция, Холандия и др. държави я използвали. Д.Пр.)

На кръста, чрез изискването на наказание и чрез понасянето на това наказание на злото от самият
него, и чрез едновременното наказание и побеждаване на злото, Бог показал и демонстрирал своята свята
любов;  святата  любов  на  кръста  трябва  да  бъде  отличителна  черта  на  нашият  днешен  отговор  на
злотворците.

Глава 13
                                                                                      

Страдание и слава
                                                                                                                                   
Фактът  на  страданието несъмнено  обявява  единственото  най-голямо  предизвикателство  към

християнската  вяра  и  то  е  съществувало  във  всяко  поколение.  Неговото  разпределение  сред  хората  и
неговата големина изглеждат, че са изцяло случайни и поради това е несправедливо. Хората с чувствителен
дух питат, дали е възможно страданието да бъде съвместимо с Божията справедливост и любов.

На 1.11.1755 Лисабон бил разрушен от земетресение. Тъй като на този ден се чествал празникът „Вси
светии“, църквите били пълни навреме  и 30% от тях загинали. Само за 6 минути умрели 15000 души и
други 15000 били смъртно ранени. Един от мнозината смаяни от новината, бил френският философ Волтер.
В продължение на месеци преди това той загатвал в писмата си за яростен ужас. След земетресението той
питал: „Как би могъл някой сега да вярва в доброжелателството и всемогъществото на Бога“? В сатирата си
„Кандид“(1759)  Волтер  осмива  стихотворението  „Есе  за  човека“  (1733-1734)  на  английският  поет
Александър Поуп, което било написано в здравата и комфортна вила в Туикънъм (Коментар: град в околностите

на Лондон. Д.Пр.), в което се говори за вярата в Бога:
И, напук на гордостта и на греховната злоба на разума,
Една истина е ясна, каквото и да е,   то е правилно  .

Волтер винаги се бунтувал против тази философия на Оптимизма. Щеше ли Поуп да повтори своите
повърхностни и нагли думи, ако беше в Лисабон по време на земетресението? Според Волтер, тези думи
били нелогични (понеже казвали, че злото е добро), непочтителни (приписвали, че злото е извършено от
Провидението) и  вредни (внушаващи примирение със съдбата, вместо конструктивно действие). Той първо
изразил протестът си в своята „Поема за  бедствието в Лисабон“,  който пита  защо, ако Бог е свободен,
справедлив и доброжелателен,   ние страдаме под неговото управление?   Това е една стара главоблъсканица, в
която се казва, че Бог или не е добър, или не е всемогъщ. Той или иска да спре страданието, но не може, или
може, но не иска. Каквото и да е, как можем ние да се му се покланяме като Бог?

Вторият протест на Волтер бил, да напише сатиричната си новела „Кандид“, историята на безобидния
младеж Кандид, чийто учител, д-р Панглос, професор по Оптимизъм, продължава спокойно и любезно да го
уверява, че „всичко работи за най-доброто в най-добрият от всички възможни светове“, напук на всички
последвали нещастия. Когато претърпели корабокрушение близо до Лисабон, Кандид почти бил убит при
земетресението, а Панглос бил обесен от Инквизицията. Волтер пише: „Кандид, ужасен, онемял, кървящ, с
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лудо туптящо сърце, си казал: „Ако това е най-добрият от всички възможни светове,    какви може да са  
другите“? (See S. G. Tallentyre, Life of Voltaire, Vol. II, pp.25–27 and Voltaire by Colonel Hamley, pp.168–177).  

Обаче, проблемът на страданието занимава не само философите. Той въздейства лично върху почти
всеки от нас; малцина са хората, който преминават през живота си напълно незасегнати. Това може да е
детство  в  лишения,  което  оставя  емоционален  отпечатък  за  цял  живот  или  увреждане  на  умствените
способности, или на тялото. Или внезапно, и без никакво предупреждение ние ставаме жертва на болезнено
заболяване, на прекомерна натовареност на работното си място, на бедност или на загубата на любим човек.
Или отново, може би ние сме измъчвани от нежелан ергенски живот, от разрушена любовна връзка или от
нещастен брак, от развод, от депресия или от самота. Страданието идва в много нежелани форми и понякога
ние не само задаваме на Бога нашите мъчителни въпроси: „Защо?“ или „Защо на мен?“ или даже, подобно
на Йов, сме гневни към Бога и Го обвиняваме в несправедливост или безразличие.

Не познавам нито един християнски лидер, който да е бил по-откровен в изповядането на своя гняв
към Бога от Джоузеф Паркър (1830-1903 – английски свещеник, автор, теолог, близък приятел на Спържън, който бил

считан, че е „Принцът на проповедниците“), който бил свещеник в църквата на Лондонското Сити от 1874 до
смъртта си през 1902. В автобиографията си той казва, че докато станал на 68 години, той никога нямал
религиозно съмнение. Тогава умряла жена му и вярата му рухнала. Той написал: „Аз станах почти атеист.
Защото Бог постави кракът си върху молитвите ми и се отнесе с презрение към жалбите ми. Ако бях
видял куче в мъка като моята, аз щях да го съжаля и да помогна на безмълвния звяр; а Бог се изплю върху
мен и ме изгони като оскърбление – навън в мръсната пустиня на тъмната нощ и под беззвездното небе“.
(Quoted by Leslie J. Tizard in Preaching, p.28).

Трябва да бъде казано веднага, че Библията не предоставя цялостно решение на проблема на злото,
независимо дали то е „природно“ зло или е „морално“, т.е. дали злото има формата на страдание или е грях.
Целта на Библията е повече практична, отколкото философска. Следователно, въпреки че почти на всяка
страница се говори за грях и страдание, целта на Библията   не е   да ни обясни какъв е техният произход  , а да
ни помогне да ги победим.

Моята тема в тази глава  е  да изследвам каква връзка може да има    между кръстът на Христос    и  
нашите  страдания.  Поради  това  няма  да  добавям други стандартни  разсъждения  за  страданието,  към
разсъжданията, които са включени в „Ръководството за изучаването на Кръста на Христос“ (което не съм

превел. Д.Пр.), а само ще ги спомена като въведение.
1. Според Библията, страданието е чужда намеса в Божия добър свят и то няма да съществува в

неговата нова вселена. Това е сатанинска и разрушителна атака против Създателят. Книгата Йов изяснява
това. Същото прави и описанието на Исус на състоянието на жената, която бил прегърбена в продължение
на 18 години, наричайки я „завързана от Сатаната“; както и неговото „смъмряне“ на болестта, когато
смъмрил демоните; както и думите на Павел за неговият „трън в плътта“, когото нарекъл „пратеник на
Сатаната“;  и както Петър обрисувал служението на  Исус  като  излекуване на „всички,  угнетявани от
дявола“. (Лука 13:16 и 4:35, 39; 2Кор. 12:7; Деян. 10:38). Следователно, каквото и да може да бъде казано за „доброто“, което
Бог може да изработи от нашето страдание, ние не трябва да забравяме, че това е добро, направено от зло.

2. Често пъти страданието е причинявано от грях. Разбира се, първоначално болестта и смъртта са
влезли в света чрез греха. Но сега аз мисля за съвременният грях. Понякога страданието е причинявано от
греха на други хора,  както когато децата страдат от липсата на родителска любов или от безотговорни
родители; бедните и гладни хора – поради икономическата несправедливост; бежанците – от жестокостите
на войната; и жертвите на пътни произшествия, причинени от пияни шофьори. В други случаи страданието
може да е последица от наш собствен грях (безразсъдна употреба на нашата свобода) и даже от наказанието
за  греха.  Ние  не  трябва  да  пренебрегваме  тези  откъси  в  Библията,  в  които  болестта  е  приписвана  на
наказанието от Бога. (Втор. 28:15; 4Ц. 5:27; Пс. 32:3–5; 38:1–8; Лука 1:20; Йоан 5:14; 1Кор. 11:30).

Същевременно, ние трябва решително да отхвърляме ужасното хиндуистко учение за кармата, което
приписва  всички страдания  на  прегрешения,  извършени в  настоящето или в  предишни съществувания.
Трябва  да отхвърляме  и  почти толкова  ужасното  учение на така наречените „утешители“ на Йов.  Те
привеждат доказателства на тяхното шаблонно православие, че всички лични страдания се дължат на   личен  
грях.  Една от  основните цели на книгата Йов е  да се противопостави на тази популярна,  но погрешна
представа. И Исус също категорично я е отхвърлил. (Лука 13:1–5; Йоан 9:1–3).  

3.  Страданието се дължи на нашата човешка чувствителност към болката. Бедата става още
по-лоша, поради нараняването (физическо или емоционално), което ние усещаме. Но сензорите за болка на
централната нервна система дават много ценни предупредителни сигнали, които са нужни за личното ни
или общественото ни оцеляване. Може би най-добра илюстрация за това е откритието на д-р Пол Бранд от
християнската болница във Велор, Южна Индия, че болестта на Хансен (проказа) лишава от физическо
усещане крайниците на човешкото тяло, поради което язвите и инфекциите, които се развиват, са вторични
проблеми, причинявани   от загубата   на усещане  . Ако искаме да предпазваме себе си, реакциите на нервните
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окончания трябва   да причиняват болка  .  (Коментар:  А дали неспособността ни да усещаме духовната заплаха не се

дължи на нещо като „проказа на духа“, поради което много хора са безразлични към призива на Исус? Д.Пр .) Филип Янси
(1949 – прочут американски автор на християнски книги, издадени с тираж над 15 млн. бр. и преведени на над 40 езика. Д.Пр .) е
написал: „Боже,    благодаря ти  ,  че си изобретил    болката  “.  Не мога да си представя, че той би могъл да  
направи това по по-добър начин.   Болката е красива  .“ (Philip Yancey, Where is God When it Hurts?, p.23).

4. Страданието се дължи на видът околна среда, в която Бог ни е поставил да живеем. Въпреки,
че голямата част от човешките страдания са причинявани от човешкия грях (К. С. Луис твърди, че 80% от
страданията са причинявани от греха, а Хю Силвестър – че този процент е 95%), а природни бедствия като
наводнение, ураган, земетресение и суша – не са. (C. S. Lewis, Problem of Pain, p.77; Hugh Silvester, Arguing with God, p.32).

Наистина, спорно е дали Бог е възнамерявал неблагоприятните райони за живеене на земята да бъдат
населени,  а  още  по-малко  –  че  населяването  им  ще  трябва  да  бъде  увеличавано  чрез  екологичната
безотговорност.  (Hugh Silvester,  Arguing  with  God,  p.80). Все пак, мнозинството от хората продължават да живеят там,
където са се родили и няма никакъв шанс да се преместят. Тогава какво можем да кажем за така наречените
„закони  на  природата“,  които  по  време  на  буря  или ураган безмилостно убиват,  раняват  и  разрушават
домовете на невинни хора? К. С. Луис стигнал чак дотам да каже, че „даже Всемогъщият не може да
създаде  общество  от  свободни  хора,  без  същевременно  да  не  създаде  относително  независима  и
неумолима Природа“. (C. S. Lewis, Problem of Pain, p.17). Луис продължава и казва, че онова, от което ние се нуждаем за
човешкото  общество,  „е  точно  това,  което  имаме  –  нещо    неутрално  “,  стабилно  и  притежаващо
„собствена установена природа“, като арена, на която ние можем да действаме свободно един от друг и от
Него. (C. S. Lewis, Problem of Pain, p.19). Ако живеехме в свят, в който Бог ни предпазваше от случването на всяко зло,
така както е във филмите на Александър Салкинд (1921-1997 –  френско-мексикански филмов продуцент),  тогава
свободното и активно живеене в света нямаше да е възможно.

Винаги е имало хора, които настояват, че страданието е безсмислено и че в него не може да бъде
открита никаква цел. (Коментар: Когато нещо ни изглежда нелогично, това не гаранция, че то наистина е нелогично, а само

показва, че ние все още не сме осъзнали или помъдряли достатъчно, за да видим логиката в случващото се. Д.Пр.) В древността,
в групата на тези хора са били както Стоиците (които настоявали, че трябва да се покоряваме  твърдо на
безжалостните закони на природата), така и Епикурейците (които настоявали, че най-доброто бягство от
безцелният  свят,  е  да  се  отдаваме  на  удоволствието  и  насладата).  А  в  съвременният  свят  светските
екзистенциалисти вярват, че всяко нещо, включително и живота, страданието и смъртта, е безсмислено и
поради това е абсурдно. Но християните не могат да  вървят след тези хора  по път, от който няма изход.
Защото Исус е казал, че страданието е както „Божията слава“, т.е. че Божият Син може да бъде прославен
чрез страданието, както и „да се изявят в него Божиите дела“. (Йоан 11:4 и 9:3). 

Изглежда това означава, че по някакъв начин (който все още не е изследван) Бог работи, изявявайки
славата си  в и  чрез страданието, както е правил (по други начини) чрез страданието на Христос.  Тогава
каква е връзката между страданията на Исус и нашите страдания? Как кръстът ни говори в нашата болка?
Искам да предложа 6 възможни отговори, дадени от Библията на тези въпроси, които изглежда, че растат
постепенно от най-простия до най-трудният.

Търпеливо понасяне
Първо,  кръстът  на  Христос  е  стимул  за  търпеливо  понасяне на  страданието.  Въпреки  че

страданието трябва да бъде възприемано като зло, на което трябва да се противопоставяме, все пак идва
време, когато то ще трябва бъде прието като факт. Чак тогава примерът на Исус, който ни е даден в Новия
Завет за наше подражание,  се превръща във вдъхновение. Петър насочвал вниманието на читателите си
към това,  особено  ако  те  били  роби-християни  със  сурови  господари,  по  време  на  преследванията  на
император Нерон. Те нямало да придобият никакво влияние и почит, ако били бити и наказвани заради
някакво провинение и понасяли това търпеливо. Но ако те страдат заради това, че са извършели добро и
понасят търпеливо, когато са наказвани несправедливо, това ще бъде приятно за Бога. Защо? 

Защото незаслуженото страдание    е  част от техния християнски призив  ,  понеже самият Христос е
страдал заради тях и им е оставил пример, на който те трябва да подражават, когато вървят по стъпките му.
Въпреки че бил безгрешен, той бил нападан и обиждан, но никога не отмъщавал (1Пет.2:18–23). Исус дал
пример  не  само  за  настойчивост,  но  и  за  неотмъщение,  който  ни  окуражава  да  постоянстваме  в
християнското надбягване. Ние трябва да „насочваме нашия взор към Исус“, защото той „издържа кръст,
презирайки неговия срам“ (мой превод). „Защото размислете за Този, Който издържа от грешните (хора)
такова противоборство срещу себе Си, за да не ви дотяга и да ставате малодушни“ (Евр. 12:1–3).

Въпреки, че тези примери се отнасят конкретно за противопоставянето и преследването, те изглежда
дават основание да бъдат прилагани и в други случаи.  Християните от всяко поколение са печелели от
страданията  на  Исус,  които  са  достигнали  връхната  си  точка  на  кръста,  вдъхновявани  са  да  понасят
търпеливо незаслужена болка, без да се оплакват или да отвръщат да удара с удар. Наистина, има много
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видове страдания, на които Исус не е наложило да издържи.  Но въпреки това неговите страдания са бил
забележително представителни. 

Например,  вижте  какво  се  случи  с  Джони  Ериксон.  През  1967,  когато  била  красива  и  атлетична
девойка, тя  преживяла ужасен нещастен случай при скок от високо в езерото Чизапийк, вследствие на което
цялото  й  тяло  останало  парализирано  от  шията  надолу.  Тя  е  разказала  своята  история  с  вълнуваща
искреност, включително за нейните моменти на горчивина, гняв, бунт и отчаяние, и как постепенно, чрез
любовта на нейното семейство и на приятелите й, тя стигнала до упованието в суверенитета на Бога и до
изграждането на нов живот на рисуване с устата си и на публично говорене под единствената благословия
на Бога. Една нощ, около 3 години след нейния нещастен случай, Синди, една от най-близките ѝ приятелки,
й заговорила за Исус и ѝ казала „Защо се учудваш -   и   самият Той е бил парализиран  “? Дотогава тя не се
замисляла, че на кръста Исус е изпитвал подобна болка като нейната, без да е способен да се помръдне,
буквално парализиран. Тя установила, че тази мисъл е дълбоко утешаваща. (Joni Eareckson with Joe Musser, Joni, p.96. See also
her second book A Step Further, in which she writes more about God’s sovereignty and his eternal purpose).

Зряла святост
Второ,  кръстът е пътят към зрялата святост. Колкото и необикновено да звучи това, ние можем

да добавим: „така е било за Исус,    така е и за нас  “.  Ние трябва са обсъдим заключенията в два доста
пренебрегнати текста в Евреи: 

“За да доведе много синове до слава, беше подходящо Бог...да направи Авторът на тяхното спасение
съвършен чрез страдание“ (Евр.2:10 – мой превод).

„Въпреки  че  беше  Син,  Той  се  научи  на  послушание  от това,  което  изстрада  и,  вече  направен
съвършен, Той стана източник на вечно спасение за всички, които се подчиняват на Него“ (Евр.5:8-9 – мой
превод; виж 7:28)

И в двата текста се говори за процес, в който Исус е бил „направен съвършен“, като и в двата текста
заслугата  за  този  усъвършенстващ  процес  е  приписана  на  неговото  „страдание“.  Разбира  се,  това  не
означава, че Исус някога е бил несъвършен, в смисъл, че той не е извършил никакъв грях, защото Евреи
подчертава  неговата  безгрешност.  (Напр.  Евр.  4:15;  7:26). По-точно  е  да  се  каже,  че  той  се  е  нуждаел  от
допълнителни преживявания и възможности, за да стане  teleios,  „зрял“. По-конкретно, „Той се научи на
послушание  от това, което изстрада“. Исус никога не е бил непокорен. Но неговите страдания са били
полигонът  за  обучението,  където  неговото  подчинение  напълно  се  развило.  Ако  страданието  е  било
средството, чрез което безгрешният Христос станал зрял, така и много повече, ние наистина се нуждаем от
него  в  нашата  греховност.  Забележително  е,  че  Яков  използва  същите  думи  за  „съвършенство“  или
„зрялост“, когато пише за християните. Така както Христос е бил отведен до зрелостта чрез подчинението,
така подчинението отвежда и нас до зрелостта чрез постоянството.

„Считайте го за чиста радост,  братя мой,  когато попаднете в   разни изпитания,  защото вие
знаете,  че  изпитанието  на  вашата  вяра  развива  постоянство.  Постоянството  трябва  да  завърши
работата си така, че  вие да бъдете зрели и цялостни, без да ви липсва нещо. (Як.1:2-4 – мой превод; виж
Рим. 5:3-5).

В Библията са създадени 3 метафори, за да илюстрират как Бог използва страданието в изпълнението
на своето намерение да ни направи святи, т.е. подобни на Христос. Те показват баща, който наказва децата
си; леяр, който рафинира сребро и злато; и лозар, който премахва ненужните филизи на лозата си.

Картината,  показваща  как  баща  възпитава  децата  си,  е  вече  показвана  във  Второзаконие,  където
Моисей казва: „Тогава знай в сърцето си, че така, както човек наказва сина си, така и Господ твоят Бог,
наказва теб“ (Втор.8:5 - мой превод). Същата метафора е показана отново в Притчи, където е подчертано,
че бащиното наказание е израз на обичта му към неговите деца, а същите стихове са цитирани и в книгата
Евреи, както и в посланието на Исус до църквата в Лаодикия в Откровение. (Втор.8:5; Пр. 3:11–12; Евр. 12:5–11; Откр. 3:19).

Откъсът  в  Евреи  е  най-дългият.  Той  поучава,  че  бащиното  наказание  маркира  и  разграничава
истинските синове от  незаконните; че Божието наказание е само „за наше добро“, по-точно „за да бъдем
участници в неговата святост“; че времето на наказанието е болезнено, а не приятно, но по-късно „то
ражда  плод  на  праведност  и  мир“,  наистина  то  не  за  всеки (защото  някои  хора  се  бунтуват  против
наказанието), а само за тези, които му се покоряват  и така да бъдат „възпитани чрез наказанието.“

Втората метафора, в която Бог е показан като пречиствачът на сребро и злато в рафинерия, се среща 3
пъти в Стария Завет, където ясно се казва, че мястото за пречистване за Израел е „пещта на скръбта“, а
Петър оприличава изпитанието на християнската ни вяра с „всякакъв вид изпитания“. Процесът ще бъде
тежък,  но чрез него вярата ни („която е  по-скъпоценна от злато“) ще бъде доказана,  че  е истинска и
последицата от нея ще се изрази в прослава за Исус Христос. (Пс.66:10; Ис.48:10; Зах.13:9; 1Пет.1:6–7).

Третата  метафора  ни  представя  самият  Исус,  като  лозар  в  лозето  си,  където  плодородието  на
клончетата  на лозата (което със сигурност  са  символ на християнския характер)  ще зависи не само от
тяхната привързаност и живот в лозата, но и от това, тя да бъде рязана и формирана от лозарят. Рязането на
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лозата е болезнен и резултатен процес, който на пръв поглед изглежда, че е жесток, когато тя бива лишавана
от голяма част от клончетата си и е оставяна почти гола. Но когато отново дойде пролетта и лятото, лозата
ще има много плод.  (Йоан 15:1–8; Ис.5:1–7,  особено ст.  7,  и Гал.  5:22–23,  като доказателство,  че ‘плод’ означава  праведен  характер,  приличащ на

характера на Христос).
И  трите  метафори  описват  негативен  процес:  наказването  на  дете;  почистването  на  метал  от

ненужните примеси чрез разтопяването му, за да протече процеса на рафинирането; и рязането на лозата.
Но  и  трите  метафори  освен  това  подчертават  положителния  резултат –  добрият  характер  на  детето;
чистотата на метала; и плодородността на лозата. Тогава ние няма да се поколебаем и ще кажем, че Бог
възнамерява  страданието да  бъде  „инструмент на милостта“.  Много  от  децата  му  могат  да  повтарят
твърдението от псалмиста: „Преди да бях измъчен, аз се бях отклонил, но сега се подчинявам на Твоето
слово“ (Пс.  119:67 – мой превод).  Защото ако Божията любов е свята любов,  каквато    тя е  ,  тогава тя е
загрижена не само да действа в святост (както е в кръста на Христос), но и да поощрява светостта (в хората
на  Бога).  Както  вече  видяхме,  страданието  подсилва  постоянството  и  почиства  вярата.  Освен  това,  тя
усъвършенства човечността, както когато трънът в плътта на Павел не е бил премахнат, за да не стане той
горд и  суетен. Страданието задълбочава вникването в същността така, както чрез болката на несподелената
любов на Осия към Гомер, на него му е била разкрита верността и търпението на любовта на Яхве към
Израел. (2Кор. 12:7–10 и Ос.1 – 3). Не трябва и да пропускаме и изгодите, които могат да дойдат в живота на другите
хора, както се случва с героичната безкористност на хората, които се грижат за болните, за възрастните  и за
недъгавите, както и спонтанният изблик на щедрост към гладните хора в Централна Африка.

Римокатолическата църква традиционно говори за „изкупително страдание.“ Според официалното ѝ
учение, даже след като вината за нашите грехове е била простена, дължимото заради тях наказание все още
ще трябва да бъде понесено или в този живот, или в чистилището (което е „страданието на църквата“) По
този начин прошката не отменя самоналоженото наказание, защото наказанието трябва да бъде добавено
към прошката. Нещо повече, най-добрите наказания не са тези, които са наложени от църквата, а онези,
които са изпратени от Бога – „кръстове, болести, болки“ – които изкупват нашите грехове. Всъщност, има
две причини за страданието заради греха: първа, изкуплението на Бога и втора, повторното сътворяване на
нашите души. Защото страданието покорява нашите телесни желания, очиства ни и ни възстановява.   (George
D. Smith (ed.), Teaching of the Catholic Church, pp.1141–1146). 

Този вид учение, което изглежда, че  омаловажава завършеността, с която Бог чрез Христос  ни е
изкупил и ни е простил и освен това приписва ефикасност на нашите страдания,  е много противно и
дразнещо   за  нашият  протестантски  разум  и  съзнание  .  Обаче  някой  римокатолици  използват  изразът
„изкупително страдание“ само за да покажат това страдание, въпреки че то озлобява някои хора и променя
други хора. В този смисъл и Д-р Мери Крейг (дългогодишна преподавателка в Австралия – специалист по древните

библейски езици е майор в Армията на спасението, заедно със съпруга си) пише за „изкупителната сила на страданието.“
Тя разказва как двама от четиримата ѝ синове били родени със силни отклонения от нормалното: вторият ѝ
син Пол – с обезобразяващ и възпрепятстващ синдром на Höhler,  а  четвъртият ѝ син – със синдром на
Nicholas  и  Down.  Тя  описва  историята  на  духовната  си  борба  без  самосъжаление  или  мелодрама.  В
последната  глава  на  книгата  ѝ,  носеща  забележителното  заглавие  „Благословии“  тя  разсъждава  върху
смисълът на страданието и тогава за пръв път използва думата „изкупително.“ Тя пише: „Намирайки се в
хватката на доказателството,  аз не вярвам,  че някое страдание е абсурдно или безцелно“, въпреки че
„често пъти е трудно да убедим себе си“ в това. В началото на страданието ние реагираме недоверчиво, с
гняв и отчаяние. Но въпреки  това „ценността на страданието не се заключава в болката от него...а какви
изводи прави страдащият от страданието...Тъкмо   в мъката   ние откриваме нещата, които наистина   са  
важни; в мъката ние откриваме себе си“ (стр.133-144)

Тъй  като  Исус  Христос  е  единственият  Изкупител  и  Новия  Завет  никъде  не  използва  думи  за
изкупление,  отнасящи се  за  каквото  и  да  е  нещо,  което  правим  ние,  е  мъдро  ние  да  не  говорим за
„изкупително страдание.“

„Творческо страдание“ е  израз, популяризиран от една книга на д-р Пол Турние (1898-1986 – швейцарски
общо практикуващ лекар и консултант, силно ангажиран за с граждански движения. Наречен е най-известният християнски
лекар на ХХ век) , който щеше да е по-добър, стига да не си представяме,  според някои хора, че страданието
всъщност произвежда каквото и да е.  Но страданието всъщност стимулира „творчеството“, което твърди
Турние. В началото на книгата той се позовава на статия, написана от д-р Пиер Рентник от Женева през
1975, озаглавена „Сираците водят света“. От житейските истории на най-влиятелните политици в историята
на света той направил изумителното откритие,  че почти 300 от тях са сираци, от Александър Велики и
Юлий Цезар през Чарлз V и Луи XIV (Коментар: Кралят Слънце, управлявал 72 години и 110 дни – най-дълго от всички

царе  и  императори  в  историята  на  Европа.  Д.Пр.)  до Джордж Вашингтон,  Наполеон и (не толкова щастливо),
Ленин, Хитлер, Сталин и Кастро. Естествено, това направило впечатление на  д-р Турние, понеже той от
дълго време произнасял лекции на темата за важността от израстването на детето в среда, в която бащата и
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майката изпълняват съгласувано ролите си – точно това, което е липсвало на най-влиятелните политически
лидери!  Д-р Пиер Рентник създал теория, според която „несигурността, пораждана на емоционалното
лишение, трябва да е причинило в тези деца една изключително силно желание за власт и могъщество.“

Същото било доказана истина и за религиозни лидери, тъй като например, Моисей, Буда, Конфуций и
Мохамед също били сираци. (Paul Tournier, Creative Suffering, pp.1–5). Проф. Анре Хайнал (1930 – унгарец, живеещ в Швейцария,

психоаналитик  с  международна  репутация,  полиглот,  художник,  писател,  пианист,  всестранно  надарена  личност.  Д.Пр.)
разработил още повече тази теория и твърди, че „лишенията“ от всякакъв вид (не само да си сирак),  се
намира в основата на „творчеството“ (което той предпочита да нарича „желание за власт“).

В края на книгата  д-р Турние потвърждава теорията чрез своят собствен живот.  В продължение на 50
години родителите му споделяли с него своите болки и конфликти. Той казва: „Аз наблюдавах, как те се
променяха  чрез  страданието“ (стр.15).  Това  не  означава,  че  страданието (което е  зло)  е причината за
израстването; но страданието е „  удобният случай   да се случи   израстването  “ (стр.29). Тогава, защо някои
хора израстват чрез страданието, а други хора – не?  Турние мисли, че тяхната реакция зависи „повече от
помощта, която те получават от другите, отколкото от тяхната наследствена наклонност“( стр. 32) и
по-конкретно  зависи  от  любовта.  „Лишенията,  понасяни  без  помощта  на  любовта,  предвещават
катастрофа“, а „решаващият фактор за стимулирането на лишението да роди плод, е любовта“ (стр.34).
Следователно  не страданието е  толкова важният фактор, който произвежда зрели хора,  колкото е важен
начинът, по който те реагират на страданието (стр.37). 

„Въпреки че страданието може само по себе си да не е съзидателно,  ние едва ли някога    създаваме  
нещо без страдание...Би могло да се каже, че не страданието е това, което прави човека да израства,  но
човек   не израства   без страдание  “ (стр.110) (Коментар: ‘No pain, no gain’ – “Без болка, няма печалба“  Д.Пр.) По този
начин  Библейското  учение  и  личният  опит  се  съчетават,  за  да  ни  научат,  че  страданието  е  пътят  към
светостта или зрелостта. Винаги ще има нещо неопределено, смътно и неясно в хората, които са страдали.
Те притежават  вид аромат, който другите нямат. Те демонстрират кротостта и нежността на Христос. Едно
от най-забележителните твърдения на Петър в 1Петър е, че „този, който е страдал по плът, е приключил с
греха“  (1Пет.4:1  –  мой  превод).  Изглежда,  че  по  този  начин  Петър  казва,  че  резултатът  от  телесното
страдание всъщност е, че то ни прави да престанем да вършим грях.  (Коментар:  „Който се е опарвал,  ядейки

гореща каша, духа върху лъжицата, даже когато яде кисело мляко!“ - нар. поговорка. Д.Пр.) Понеже това е вярно, понякога
се чудя, дали нашият глад за святост е причината за желанието ни да изживеем някакво страдание,  ако това
е единственият начин Бог да ни направи святи хора.

Страдащо служение
Трето,  кръстът  на  Христос  е  символ  на  страдащо  служение.  Ние  знаем  четири  или  пет  от

„Песните на Слугата“ на Исая, които заедно обрисуват портрета на “страдащият слуга на Господа“ (Ис.42:1–4;

може би и 44:1–5; 49:1–6; 50:4–9; 52:13 – 53:12) и започваме в последната глава да размишляваме върху връзката между
страданието  и  служението.  Въпреки,  че  бил  кротък  по  характер  и  поведение  (никога  не  крещял  и  не
повишавал гласа си), и бил любезен в отношението с другите хора (никога не отрязвал пречупена тръстика,
нито загасвал замъждял фитил), той все пак бил призован от Яхве, още преди раждането му, изпълнен с
неговия Дух и възприемчив към неговото Слово, с цел да върне Израел обратно при Бога и да бъде светлина
на народите. Той упорито работел за изпълнението на тази задача, превръщайки лицето си в кораво като
кремък, въпреки че бил удрян по гърба, брадата му била скубана, лицето му било заплювано и самият той
бил отведен като агне при колача и умрял, понасяйки греховете на мнозина. Въпреки всичко това, в резултат
от неговата смърт, мнозина ще бъдат оправдани и народите ще бъдат напръскани с благословия. 

Това, което е особено изумително в тази сложна картина е, че страданието и служението, страстта и
мисията са взаимодействащи. Ние виждаме това ясно в Исус, който е истинският страдаш слуга, но трябва
да запомним,  че мисията на слугата да донася светлина на народите,    трябва да бъде изпълнявана от  
църквата (Деян. 13:47). Следователно за църквата, както и за Спасителят, страданието и служението   вървят  
заедно. И нещо повече от това. Истината не е точно в това, че страданието принадлежи на служението,  а че
страданието    е  задължително   за   плодоносното или резултатно служение.  Това е неизбежният извод от
думите на Исус: 

„Дойде часът да се прослави човешкият Син. Истината ви казвам, ако житното зърно не падне в
земята и не умре, то остава само; но ако умре, произвежда много семена. Който обича живота си, ще го
загуби, а който намрази живота си в този свят, ще го запази за вечен живот. Който ми служи, трябва да
Ме последва;  и  където съм Аз,  там ще бъде  и  слугата Ми.  Моят Отец ще почете този,  който Ми
служи...“ (мой превод) „Но Аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички хора при Мен“ (Йоан

12:23–26, 32–33). Той казал това, за да покаже с какъв вид смърт ще умре.
Трудно е да приемем този урок от жътвата в земеделието. Смъртта е нещо повече от път към живота;

тя е тайната на   плодородието  . Докато не падне в земята и не умре, житното зърно остава едно зърно. Ако

164



165

остане живо, то ще бъде самотно;  но ако умре,  то се умножава.  Първото и най-важното е, че тук Исус
говори за себе си. Дали някои гърци искали да го видят? Той скоро щял да бъде „прославен“ в смъртта.
Скоро той щял да бъде вдигнат на неговия кръст, за да привлече хората от всички народи към себе си. По
време на земното си служение той ограничавал себе си предимно до „изгубените овце на домът на Израел“,
но след своята смърт и възкресение, той щял да притежава универсална власт и универсален призив.

Но Исус не говорел само за себе си. Той изрекъл един общ принцип и продължил, за да го приложи
към своите ученици, които трябва да го последват и по същият начин да загубят живота си (стих. 25–26) –
не задължително като мъченици, но най-малкото – в саможертвена страдаща служба. Защото за нас, както и
за него, житното семенце трябва да умре, за да се умножи.

Павел е най-забележителен пример за този принцип. Замислете се над тези текстове, взети от три
различни писма:

„Поради тази причина аз, Павел, затворник на Христос Исус заради вас, езичниците... ви моля да не
се обезсърчавате поради моите страдания заради вас, които са ваша слава“ (Еф. 3:1, 13 – мой превод).

„Сега се радвам в това, което беше изстрадано заради вас и допълвам в моята плът това, което все
още липсва в страданията на Христос, заради Неговото тяло, което е църквата“ (Кол 1:24 – мой превод)

„Това е моето евангелие, заради което страдам...Затова аз издържам всичко заради избраните, те
също да получат спасението, което е в Христос Исус, с вечна слава“ (2Тим. 2:8–10 – мой превод).

И в трите текста Павел твърди, че неговите страдания са били издържани  „заради вас, езичниците“,
„заради Неговото тяло“ или „заради избраните“.  Тъй като прави това заради тях,  той вярва, че те ще
извлекат някоя изгода от неговите страдания. Какво е това? В този стих от Колосяни той говори за неговите
страдания като за допълване на това, което все още липсва в страданията (afflictions) на Христос. Можем да
бъдем  сигурни,  че  Павел  не  приписва никаква  изкупваща  ефективност  на  собствените  си  страдания,
отчасти, защото знае, че изкупителната работа на Христос е свършена на кръста  и отчасти, защото той
използва специалната дума „afflictions“  (thlipseis), което свидетелства за неговите (на Панел) гонения. Тези
гонения не са свършили, защото Павел продължава да бъде преследван в църквата. Тогава, каква изгода си
мисли Павел, че ще може да стигне до хората чрез неговите страдания?  

Два  от  трите  текста  свързват  думите  „страдание“  и  „слава“.  В  Ефесяни  той  казва:  „моите
страдания...са ваша слава“. Отново: „спасението...с вечна слава“ ще бъде получено от избраните, заради
страданията,  които  изтърпявал  Павел  (2Тим.  2:8–10).  Това  звучи    скандално  .  Наистина  ли  Павел  си
въобразява, че неговите страдания ще придобият тяхното спасение и слава? Да, той наистина мисли така.
Обаче не директно,  все едно че неговите страдания са притежавали спасяваща ефикасност,  подобно на
страданията  на  Христос,  а  непряко,  защото  той  е  страдал заради  евангелието,  което те  задължително
трябва да чуят и да приемат, за да бъдат спасени. Ще кажа още веднъж, страданието и служението вървят
неразделно заедно и страданията на апостола са били задължително звено от веригата на тяхното спасение.

Едва  ли  някой  днес  проповядва    за  мястото  на  страданието  в  служението   и  за  страстта  в  
изпълнението на мисията. Но най-великата единствена тайна на ефикасността от евангелизирането и на
мисионерството, е  готовността да страдаме и да умрем. Това може да доведе до смърт за популярността
(чрез вярно проповядване на непопулярни и нехаресвани от хората учения на евангелието) или до гордост
(чрез използването на най-съвременни методи по отношение на Светия Дух), или расови или национални
предразсъдъци (чрез възприемането на друга култура), или до материално удобство (чрез възприемането на
прост начин на живот). Но слугата   задължително трябва да страда  , ако иска да донесе светлина на народите,  
както и житното семе трябва да умре, ако иска да се умножи.

Надеждата за слава
Четвърто,  кръстът на Христос е надеждата за финална слава. Исус ясно е гледал отвъд своята

смърт към своето възкресение, отвъд своето възкресение към своята слава и наистина е бил поддържан в
своите изпитания чрез „радостта, поставена пред него“ (Евр.12:2 – мой превод). Също толкова е ясно, че
той  е  очаквал  последователите  му  да  споделят  тази  гледна  точка.  Неизбежността  на  страданието  е
постоянна тема в неговото учение и в учението на апостолите. Ако е мразел и преследвал Него, светът   ще  
мрази и преследва и последователите му. Всъщност, страданието е „дар“ от Бога към всички негови хора и
то е част от техния призив. Следователно те не трябвало да бъдат изненадвани от страданието, все едно, че
им се е случило нещо странно и неочаквано. То само трябвало да бъде   очаквано  . Нещо не може да бъде по-
директно казано от твърдението на Павел, че „всеки, който иска да живее славен живот в Христос Исус,
ще бъде преследван“  (2Тим. 3:12 – мой превод;  виж  Мат.  5:10–12; Йоан 15:18–21; Фил.  1:30; 1Сол.  3:3; 1Пет.  2:21;  4:12). И още нещо, в
страдание,  като  страданието  на  Христос,  те  ще  страдат с  Христос.  Сега  те  били  нещо  повече  от
наблюдатели в неговите страдания, нещо повече от свидетели, нещо повече даже от подражатели; те били
реални участници в неговите страдания, пиели са от неговата „чаша“ и са участвали в неговото „кръщение“.
(Марк10:38; 2Кор.1:5; Фил.3:10; 1Пет.4:13; 5:1).

Следователно,  когато  участват  в  неговите  страдания,  те  също  ще  участват  и  в  неговата  слава.
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Необходимостта от страдание трябва да бъде разглеждано не само като дължащо се на противопоставянето
на света, но и като необходима подготовка. Апостолите предупреждавали в Галатия новоповярвалите в Исус
Христос, че „през много скърби трябва да влезем в Божието царство“. Следователно е разбираемо, че
безбройното множество от изкупените, които Йоан видял пред Божия трон били описани като „онези, които
излизат от голямата скръб“ (в контекста това сигурно е символ на християнския живот) и “са опрали
дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето“. (Деян. 14:22 ; Рим. 8:17; 2Тим. 2:11–12; 1Пет. 4:13; 5:1, 9– 10; Откр.7:9, 14). Тогава,
надеждата за слава е тази, която прави страданието да е поносимо. 

Важната гледна точка, която трябва да изработим в себе си е разбирането, че вечното намерение на
Бога е, да ни направи святи или подобни на Христос. Трябва често да размишляваме над великите текстове
в Новия Завет, които събират заедно миналото и бъдещата вечност в един единствен хоризонт.  Защото „Бог
ни е избрал в Христос преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък в пред Него “.
Неговото  намерение  е  да  ни  представи  „пред  славното  Си  присъствие  без  недостатък  и  с  огромна
радост“. Когато гледаме към тези хоризонти, ние „смятаме, че сегашните ни страдания са недостойни да
бъдат сравнявани със славата, която ще бъде открита в нас“, защото „нашите леки и временни тревоги
постигат за нас вечна слава, която далеч надвишава тежестта на всички тях“. 

А каква е тази „слава“, тази вечна съдба, за постигането на която Бог изработва всичко заедно за
добро, включително и нашите страдания? Целта е ние „да бъдем приспособени към приликата с неговия
Син“.  Следователно  бъдещето,  което  прави  поносимо  страданието,  не  е  обновяване  във  формата  на
„награда“, която може да ни отведе да си кажем: “Без кръст няма корона“, а единствената безценна ценност
– славата на Христос, неговият собствен образ, пресъздаден вътре във всеки от нас. „Ние ще бъдем подобни
на него, защото ще Го видим, такъм какъвто Той е“ (мой превод). (Еф.1:4;  Юда 24; Рим.8:18; 2Кор.4:17; Рим.8:28–29; 1Йоан
3:2).

Това  е  основната  тема  на  книгата  „Предопределен  за  слава“  (Destined  For  Glory)  от  Маргарет
Кларксън (1915-2008 - канадска учителка в начално училище, писателка и автор на химни.)  Родена в семейство, в което
нямало любов и щастие, и измъчвана още от детските си години от силно главоболие и осакатяващ артрит,
страданието било неин спътник през целият й живот. В ранните години от живота си тя преминала през
пълната гама от човешките отговори на болката, включително: „ярост, чувство за безсилие, отчаяние“ и
даже изкушението да се самоубие (стр.vii ff.). Но постепенно започнала да вярва във безграничната власт на
Бога, че Бог „изявява своята власт над злото чрез използването на самото страдание, което е неразделна
част от злото, за да помага за изработването на Неговото вечно намерение“ (стр.37). В този процес Бог
демонстрирал алхимия, която била по-велика от алхимията на древните алхимици, които се  стремели да
превърнат  оловото  в  злато.  Защото  „единственият  истински  алхимик  е  Бог.“  Той  успява  даже  в
„превръщането на злото в добро“ (стр.103). Ние сме „предопределени за слава – за славата, заради която
Бог ни е създал – да ни направи неговия Син“ (стр.125). Това е обобщено в един стих от химн на  Маргарет
Кларксън (стр.xii):

О, Отче, ти си суверен,
Господ на човешката болка, 
превръщаш земните скърби
в златото на небесна придобивка.
Побеждаваш всяко зло,
което никой завоевател не може да направи,
твоята любов преследва целта си -
вечното добро за нашите души.

Разбира се, ние можем да отговорим, че не искаме Бог да ни  променя, особено ако това задължително
означава Той да използва болката. К. С. Луис е написал: „Наистина, ние можем да искаме да бяхме толкова
малко зависими от Бога, че той просто да ни остави сами, за да следваме нашите природни подбуди – той
да  престане  да  се  опитва  да ни  формира  в  нещо,  което е  толкова  неприсъщо на нашата природна
нагласа:  но  още  веднъж,  това  ще  означава,  че  ние  искаме  не  повече  любов,  а  по-малко...Да  искаме
Божията любов да бъде доволна от нас,  такива каквито сме,  означава да искаме    Бог да престане   да  
бъде Бог...“.  (C. S. Lewis, Problem of Pain, pp.32, 36).

Представата, че страданието е пътят към славата за хората на Бога несъмнено е Библейска. Обаче   не  
можем   да кажем същото за опитите, този принцип да бъде превърнат в универсален и да се прилага към  
всички страдания без изключение. Например, вижте една от официалните книги, отпечатани в подготовката
за  6-тото събрание  на  Световният  съвет  на  църквите  във  Ванкувър,  Канада  (1983),  чието  рекламирано
заглавие беше „Исус Христос, животът на света“. Тази книга, въпреки че е написана от Джон Поултън,  е
резултат от среща на 25 представителни теолози, чиито мнения авторът включил в книгата си. Една от
нейните  главни  теми  е,  че  има  сходство между  смъртта  и  възкресението  на  Исус  от  една  страна  и
страданието и триумфите на съвременният свят, от друга страна. По този начин, целият човешки живот е
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представен като Евхаристийно празнуване. Джон Поултън пита: „Не можем ли да кажем, че когато има
съчетание  на  страдание  и радост,  на  смърт и  живот,  там има Евхаристия?  (John  Poulton,  Feast  of  Life,  p.52).
Основата за това тълкувание е фактът, че „образецът на саможертвата и на новото начало не  е пример,
който се случва единствено на членовете на християнската църква  и чрез който те живеят. Извън този
кръг, други хора също изглежда подражават на него и понякога – по доста забележителен начин“ (p.66).
Джон  Поултън  продължава:  „наистина,  кръстосването  на  болката  и  радостта,  на  страданието  и
сигурността,  на  предателството  и  любовта,  е  видимо  навсякъде  в  ежедневния  живот.  То  отразява
зимата и пролетта, Велики петък и Великден. Следователно, старият стил евангелизъм вече не е нужен.
Новият евангелизъм ще бъде работата на Светия Дух, за довеждането във фокус в Исус Христос на
една форма, която вече зърнахме в човешкото преживяване“(стр.66). 

Обаче, това   НЕ Е   евангелието на Новия Завет  . Библията не ни предоставя свободата да твърдим, че
всяко човешко страдание води до слава.  Наистина,  Исус говори за войни,  земетресения и глад,  като за
„началото на родилни болки“, оповестяващи появата на новия свят, а Павел по подобен начин свързвал
природните бедствия, предразположението към гниене и стенанието с „родилните болки“.  (Mark 13:8; Rom. 8:22).
Но това са загатвания за обещанието за космическо обновление както на обществото, така и на природата; В
Библията те не се отнасят за спасението на отделни хора или на хората.

Друг пример е трогателният опит, направен от д-р Урлих Саймън (1913 – 1997 – германски евреин,  приятел
на Бонхьофер,  британски теолог  и професор,  който през 1933 избягал в  Англия,  а  неговият баща,  брат му и други  роднини
загинали  в  нацистките  концлагери),  да   приложи  принципът  за  „смърт-възкресение  и  страдание-слава“  към
жертвите на Холокоста. В книгата му „Теология на Аушвиц“ (1967) той се опитвал „да покаже образецът
на жертвата на Христос, която обобщава всички страдания, като реалността зад Аушвиц“ (стр.13–14).
Защото Холокоста (който буквално означава „всеизгаряне“) „е не по-малка жертва от жертвата, която е
представена в Библията“, т.е. в страдащият слуга на Господа (стр.83–84). По този начин „технологиите за
убиването бяха превърнати в Божествено жертвоприношение“,  а тези,  които пожертваха живота си в
газовите  камери  се  оприличиха  с  „върховното  жертвоприношение  по  пътя  на  споделяща  аналогия“
(стр.84); те бяха даже „козли за опущение в пустинята“, носещи греховете на германците (стр.86). Но сега
„мъртъвците   на  Аушвиц  възкръснаха  от пепелта“  (стр.91)  и  тяхното  възкресение  стана  видимо във
връщането на Израел в Обещаната земя и в победата над антисемитизма, „които бяха отведени в Аушвиц  и
бяха изкупени там“ (стр.93) и в свидетелството на съвременните евреи пред света за светостта на човешкия
живот и за братството на всички хора (стр.95). Житното зърно, падайки в земята, роди този плод. 

По  пози  начин  Урлих  Саймън  твърди,  че  страданията  в  Аушвиц  са  „вътре  в  образецът  на
сътворението  и  изкуплението“  (стр.102).  По-конкретно,  тълкувайки  Холокоста  „в  светлината  на
страданието  на  Христос“  и  гледайки  към  последиците  от  тях  като  на  „отразени  в  триумфът  на
Разпънатият“,  е  било  възможно  да  даваме  „духовен  смисъл  на  безсмислеността“  (стр.104).  „Ние  се
осмеляваме да припишем славата на възнесеният Христос на милионите хора, убити в газовите камери“
(стр.105).

Ние не можем да остане равнодушни от този опит на възстановяване и високо оценяваме основанията
на  д-р  Саймън да  иска да  създаде  „не подвластна  на времето,  универсална и космическа представа  за
работата на Христос (стр.110). Но аз се опасявам, че този вид „теология на Аушвиц“ е спекулативна, а не
духовена. Вярвам, че има по-добър и по-библейски начин да свържем кръста с Аушвиц и аз скоро ще се
върна към това. Междувременно, вътре в обществото на тези, които Бог милостиво е изкупил, би трябвало
да е възможно за нас да се придържаме към твърденията на Павел, че „ ние се радваме в надеждата на
Божията слава“ (Рим.5:2-3 – мой превод)

Досега се  стремяхме да забележим връзките между страданията на Христос и нашите страдания,
отделно от вдъхновението на неговия пример и видяхме, че страданието (както за нас, така и за Исус) е
определеният от Бога път към освещаването (зряла святост), към умножаването (плодоносно служение) и
към прослава (нашето финално бъдеще). Надявам се да не звучи, че това става бързо и лесно. Аз знам, че е
лесно да се теоретизира. Но нещата изглеждат различно, когато небето се прихлупи над нас, когато бъдем
погълнати  от  ужасът  на  огромна  тъмнина  и  никакъв  лъч  светлина  не  ни  уверява,  че  въпреки  всичко,
страданието може да е за добро.  В такива времена ние можем единствено да се държим здраво за кръста,
където самият Христос е демонстрирал, че благословията идва чрез страданието.

Вярата и книгата Йов
Пето,  кръстът на Христос е основанието за  разумна вяра. Всички видове страдания, телесни и

емоционални, болезнено изпитват нашата вяра.  Как може да е логично, когато нещастието ни завладява
отвсякъде,  да продължаваме да вярваме в Бога? Най-добрият отговор на този въпрос ни е предоставен от
книгата Йов. Струва си да отделим известно време, докато изясним нейните твърдения.

Йов е представен като „непорочен и правдив“ човек, който се боял от Бога и  се отдалечавал от злото.
Но после (след като на нас, като читатели, ни беше позволено да погледнем в разискванията на небесния
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съвет),  Йов бил погълнат от една серия от лични трагедии: вследствие от няколко почти едновременни
нападения, той бил лишен от всичкия му добитък, от неговите служители, от синовете и дъщерите му и от
здравето му. Трудно е да се преувеличи големината на нещастията, които го съкрушили. В останалата част
от книгата е разказан целият спектър от възможни отговори на страданията в разговорът, който се развива
между Йов,  неговите  трима така-наречени „утешители“,  младият  Елиу и  накрая,  самият Бог.  Всеки  от
четиримата  предлага  различно  отношение  и  особено  забележително  във  всяко  от  тях  е  мястото,
предоставено на представата на човека за себе си. 

Отношението на Йов към ситуацията е смес от самосъжаление и  самоутвърждаване.  Отказвайки да
следва съвета на съпругата си, че той трябва да „прокълне Бога и да умре“ (мой превод),  той въпреки това
започнал  да  проклина  денят  на  раждането  си  и  после  копнее  за  денят  на  своята   смърт.  Той
решително  отхвърля  обвиненията  на  тримата  си  приятели.  Вместо  това,  той  оформя  свои  собствени
обвинения против Бога, като го обвинява, че е жесток към него, даже безжалостен. Още по-лошото е, че Бог
изобщо му отказал да го съди справедливо (27:2).  Спорът между тях е очевидно пристрастен, тъй като
спорещите са толкова неравнопоставени. Колко хубаво щеше да е, ако между тях имаше посредник! Колко
хубаво щеше да е, ако самият посредник би могъл да намери Бога, с цел лично да отправи обвиненията
против Него! Същевременно, Йов буйно поддържа невинността си и е уверен, че един ден той ще бъде
реабилитиран.

За  разлика  от  Йов,  поведението,  което  приятелите  му  препоръчвали  Йов  да  възприеме,  е
самообвинението. Според тях, Йов страдал, защото е греховен. Неговите страдания са небесно наказание за
неговите престъпления. Това е традиционното преподаване на православие за порочните, което те повтарят
до безкрайност.  Елифаз  казва:  „Нечестивият се  мъчи  през  всичките си  дни“  (15:20).  „Светлината на
нечестивия  ще угасне“,  добавял Валдад,  а  приносът на  Софар  е  че  „тържеството на нечестивите  е
кратковременно“ (20:5). От това базово предварително условие те  стигали до неизбежното заключение, че
Йов е страдал заради собствената си греховност: „Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са
ли безкрайни?“ (22:5). 

Но Йов нямал нужда от нито едно от тези неща. Неговите приятели са „безполезни лекари“ (13:4) и
„окаяни  утешители“  (16:2),  които  говорят  само  „нелепости“  и  даже  „лъжа“  (21:34).  И  по-късно  Бог
потвърдил присъдата на Йов. Той се позовал на тяхното „безумие“ и казва, че те „не са говорили“ за Него
„това, което е право, както слугата Ми Йов“ (42:7–8).

След това на сцената излиза Елиу. Въпреки, че е ядосан, защото Йов „оправдаваше себе си, вместо
Бога“ (32:2), той се притеснява да говори, защото е млад.  Но когато започва да говори,  е трудно да се
направи разлика между неговото мнение и мнението на тримата утешители на Йов. Защото понякога той
повтаря старото православие.  Освен това,  той изпреварва говоренето на Бога за сътворението.  Въпреки
това,  изглежда  правилно  да  обърнем  внимание  на  препоръчаното  от  него  поведение  на  въздържаност,
защото той подчертава, че Бог говори по много начини (включително и чрез страданието) „за да отклони
човека от престъпления и да го го пази от грях“ (33:14,17). Така Бог прави хората „да чуват мъмренето“ и
„им говори в тяхното страдание“ (36:10,  15).  Наистина,  „кой е учител като него?“ (ст.  22).  Неговото
учение е даже във вид на „увещаване“ (ст. 16), в което той умолява хората да се разкаят и така се стреми да
ги освободи от тяхното нещастие.

Накрая, когато Йов, утешителите и Елиу изчерпали аргументите си, Йехова разкрива се себе си и
говори. Съдейки от отговора на Йов, препоръчаното поведение може да бъде наречено самопредаване. Бог
съвсем не иска да се присъедини към обвиненията на тримата приятели на Йов и не обвинява Йов,  че
продължава да твърди, че е невинен.(42:8). Бог приема сериозно оплакванията на Йов и му отговаря. Но все
пак, Йов е произнесъл „думи без знание“, тъй като никога не е правилно да упрекваме, да обвиняваме, а
да не говорим „да поправяме“ Бога (40:2). Бог пита: „Ще се усъмниш ли в Моята справедливост?“ (40:8). И
Йов отговаря: „Ушите ми бяха чували за теб, но сега очите ми те виждат. Затова презирам себе си и се
покайвам в пръст и пепел“ (42:5–6). Преди това Йов се защитавал, окайвал се, защитавал правата си и
обвинявал Бога. Сега той се презира и се покланя пред Бога. Какво е това, което е „видял“ Йов, което го е
преобразувало и от човек, който защитава правата си, той се превърнал човек, който се предава?

Йов бил поканен отново да погледне към сътворението и той видял славата на Създателят. Бог го
бомбардирал с  въпроси.  Къде е  бил Йов,  когато са  били създадени земята и морето? Може ли Йов да
контролира  снеговалежа,  бурята  и  звездите?  Йов  притежава  ли  знанието  и  опитността  да  надзирава  и
поддържа животинският свят – лъвовете и планинските кози, дивите магарета и дивите волове, щраусът и
конят,  ястребите и орлите? Над всичко друго,  може ли Йов да схване тайните и да подчини силата на
хипопотама и на крокодила? Бог дал на Йов разбираемо въведение в чудесата на природата и по този начин
му разкрил своят творчески гений, което поставило край на обвиненията на Йов и  го отвело – даже в
неговата продължаващата мъка заради умрелите му деца, страдането и болката – да се смири, да се покае за
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своето непокорство и отново да повярва в Бога.
Ако  за  Йов  е  било  разумно  да  се  довери  на  Бога,  чиято  мъдрост,  сила  и  власт  са  разкрити  в

творението, колко по-разумно и основателно е и ние да се доверим на Бога, чиято любов и справедливост
бяха  разкрити  на  кръста?  Разумността  на  доверието  се  намира  в  опознатата  надеждност  на  обекта на
доверието. Защото няма по-надежден обект на доверието от Богът на кръста. Кръстът ни гарантира, че няма
никаква  възможност  за  липса  на  справедливост  или  за  поражение  на  любовта  както  сега,  така  и  в
последният ден. „Онзи, който не пожали Своя собствен Син, но Го предаде заради  всички нас, как няма
милостиво да ни подари заедно с Него и всички неща?“ (Рим. 8:32 – мой превод). Саможертвата на Бога в
дарът на неговия Син ни убеждава, че той няма да въздържи нито едно нещо, от което се нуждаем и няма да
позволи на нищо да ни отдели от неговата любов (Рим. 8:35-39). Поради това, в периода между кръста,
където Божията любов и справедливост започна ясно да се разкрива и Съдният ден, когато те ще бъдат
напълно разкрити, е разумно да вярваме в  него.

Ние трябва да се научим да се изкачваме нагоре по хълма на Голгота и от тази удобна позиция за
наблюдение да изследваме всички житейски трагедии. Кръстът не разрешава проблемът на страданието, но
той предоставя важната гледна точка, от която да гледаме към страданието. Тъй като Бог е демонстрирал
своята свята любов в едно историческо събитие (кръстът), никое друго историческо събитие (независимо
дали е лично или е глобално) няма  да може да го отмени или опровергае. Сигурно това е причината, поради
която свитъкът (книгата на историята и съдбата), сега се намира в ръцете на закланото Агне и поради което
само Той е достоен да разчупи печатите й, да разкрие съдържанието и и да контролира потока на бъдещето.

Болката на Бога
Има и шести начин, през който страданията на Христос са свързвани с нашите страдания. Този начин

е най-важният от всички. Според него,  кръстът на Христос е доказателство за Божията солидарна
любов, т.е.,  за неговата лична любяща солидарност   с нас   в нашата болка  . Защото истинското ужилване на
страданието не е самото нещастие, нито даже болката от него или неговата несправедливост, а че Бог ни е
забравил. Болката може да бъде издържана,  но не и привидното безразличие на Бога.  Понякога ние си
представяме, че той се излежава и може би дреме в някакъв небесен шезлонг, а през това време милиони
хора умират от глад. Представяме си го като зрител, който седи в удобно кресло, почти злорадствайки над
страданието на света и се радва на  собствената си изолираност от него. Филип Янси е отишъл още по-
далече и е изрекъл непроизносимото, което ние може би си мислим, но никога не сме се осмелявали да го
кажем: „Ако Бог наистина ръководи и поради това по някакъв начин е свързан със страданието на света,
защо той е толкова капризен и несправедлив? Той не е ли е космическият садист, който се наслаждава,
когато наблюдава нашето гърчене?“ (P. Yancey, Where is God When it Hurts? „Къде е Бог, когато ни боли?“,
p.63). Йов е казал нещо подобно:   „(Бог) се подиграва на отчаянието на невинният“ (9:23 – мой превод). 

Това  е  ужасна  карикатура на  Бога,  която  кръстът  разбива  на  парчета.  Ние  не  трябва  да  си
представяме Бога като седящ в шезлонг, а като   висящ на кръста  . Богът, който позволява ние да страдаме,
веднъж вече самият той е страдал в Христос   и продължава да страда с нас и заради нас и сега  . Тъй като
кръстът е събитие, което е единствено и неповторимо във вечността и е валидно за всичко, в което Бог в
Христос понесе нашите грехове и умря с  нашата смърт,  поради своята любов и справедливост,  ние не
трябва да  мислим за кръста, че той е израз на вечно понасяне на греха в сърцето на Бога. Обаче Библията
ни гарантира, че вечната свята любов на Бога, която по уникален начин е изявена в жертвата на кръста,
продължава да страда заедно с нас във всяка ситуация,  в  която тя е  призована.  Но допустимо ли е  да
говорим за страдащ Бог? На нас не ни ли е забранено да правим това от традиционното учение за божието
безпристрастие и невъзмутимост? Значението на латинското прилагателно  impassibilis  е „неспособен да
страда“ и следователно „лишен от емоция“. Гръцкият еквивалент на тази дума  apathēs  е използвана от
философите за Бог, за когото те твърдят, че той е над удоволствието и болката, понеже те биха нарушили
неговото спокойствие.

Ранните гръцки Бащи на църквата възприели тази представа някак безкритично. Вследствие на това,
тяхното  учение  за  Бога  понякога  звучи  повече  гръцко,  отколкото  еврейско.  Освен  това  то  било
противоречиво. Наистина, те знаели, че Исус Христос, Превъплътеният Син е страдал, но не и самият Бог.
Например, Игнатий (108-140 – епископ на Антиохия) написал писмо до Поликарп, че Бог „който не може
да страда, заради нас приел страданието“ т.е. в Христос. (Ignatius, Ad Polycarp 3. Cf. his Ad Eph. vii. 2). По
подобен начин Ириней  (130-202 – епископ на Лион) твърдял, че поради превъплъщението „невидимото
станало видимо, неразбираемото станало разбираемо и безчувственото станало чувствено“.  (Irenaeus,
Adversus Haereses iii.16.6).  

Освен това е вярно, че те са знаели, че авторите на Стария Завет са писали свободно за любовта,
съжалението,  гнева,  милостта,  скръбта  и  ревността  на  Бога.  Но  те  добавили,  че  тези  прилагателни  са
антропоморфизми, т.е. представи за Бога, които не трябва да бъдат възприемани буквално, понеже Божията
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природа е нечувствителна към всички емоциите. (See e.g. Clement of Alexandria’s Stromateis v.11 and Origen’s
Ezek. Hom. vi.6. A useful survey of patristic quotations and references is given by J. K. Mozley in his Impassibility
of God. See also Suffering of the Impassible God by B. R. Brasnett). Григорий Тауматург (213-270 – епископ)
през 3-ти век даже написал, че „в своето страдание Бог показва своята нечувствителност“. Тези и други
древни Бащи на  църквата  заслужават  нашето разбиране.  Повече  от всичко друго те  искали да  защитят
истините, че Бог е съвършен (така че нищо не може да добавено към него и нищо не може да бъде извадено
от него) и че Бог е непроменим (така че нищо не може да го обезпокой).  (Твърдения, че Бог не може да
промени начина на мисленето си, справедливостта си или състраданието си  могат да бъдат намерени в
Чис. 23:19; 1Ц.15:29; Йез. 18:25 и Мал. 3:6).

Днес  ние  също трябва  да  искаме да  отстояваме тези  истини.  Бог  не  може да  бъде  подтикнат  да
действа против волята си както отвън, така и отвътре. Той никога не е нежелаеща жертва на действия, които
му  въздействат  отвън  или  от  емоции,  които  го  тревожат  отвътре.  Както  е  написал  Уилям  Темпл,
„съществува  високо  технологичен  смисъл,  в  който  Бог,  така,  както  Христос  го  е  разкрил,  е
„нечувствителен“; защото той е Създател и е всевишен, и никога не е „чувствителен“ в смисълът, да
има неща, които му се случват, освен с неговото съгласие; освен това той е постоянен и неподвластен на
изблици на чувства, които го носят в една или в друга посока.“ Въпреки това, Темпл правилно продължава
за да каже, че думата „нечувствителен“, така както е употребявана от повечето теолози, всъщност означава
„неспособен   да страда  “ и в този смисъл това твърдение за Бога е почти изцяло   невярно  .  (William Temple,
Christus Veritas, p.269).
       Вярно е, че езикът на Стария Завет е едно приспособяване към нашето човешки разбиране и че там Бог
е представен  като имащ човешки емоции. Но въпреки това,  да признаваме,  че неговите чувства не са
човешки не означава, че отричаме, че те са реално съществуващи. Ако те бяха само метафорични, „тогава
единственото,  което  Бог  е  оставил  за  нас,  щеше  да  бъде  безкрайният  айсберг  на  метафизиката“
(Коментар:  Метафизиката  е  философска  наука,  която  се  занимава  с  взаимодействието  на първичните  и  основни  неща  в
природата Д.Пр.) (Vincent Tymms, quoted by J. K. Mozley, Impassibility of God, p.146). 

За разлика от това, ние може да бъдем благодарни на юдейският учен Абрахам Хешел  (1907-1972 –

американски  равин,  роден  в  Полша,  един  от  видните  философи  на  20-я  век),  който  в  книгата  си  The  Prophets
(„Пророците“)  говори  за  тяхната  „патетична (трогателна,  покъртителна)  теология“,  защото те  рисуват
един Бог на чувствата.  Често срещащият се антропоморфизъм в Стария Завет (който приписва човешко
страдание на Бога) не трябва да бъде отхвърлян като недодялан или примитивен, пише Хешел, а точно
обратното –  трябва да бъде посрещан радушно като    изключително важен   за нашето разбиране за Бога  :
„най-възвишената представа за Бога не е, че е безкрайно мъдър или че притежава неограничена власт и
могъщество,  а че е    безкрайно грижовен  “ (стр.241). Така, преди потопа Яхве бил „огорчен“, че е създал
хората и „сърцето му било пълно с болка“, а когато неговите хора били потискани от чужденци по времето
на Съдиите, Яхве „не можел повече да понася нещастието на Израел“. (Бит. 6:6–7; Съд. 10:16).

Най-удивителното  от  всичко  са  случаите,  когато  чрез  пророците,  Бог  изразява  своят  „копнеж“  и
„състрадание“ за хората си и казва откровено на Израел: „Наистина те възлюбих с вечна любов...Може ли
майка да забрави бебето на гърдата си...? Макар, че тя може да забрави, Аз няма да те забравя!...Как
мога Аз да те предам, Ефрем? Как мога Аз да те предам, Израел?...Сърцето Ми се промени вътре в мен;
цялото ми състрадание се възбуди“. (Йер. 31:20; 31:3; Ис. 49:15; Ос. 11:8 – мой превод).

Нещо  повече,  ако  Божието  пълно  и  окончателно  само-разкриване  е  било  дадено  в  Исус,  тогава
неговите чувства и страдания са истинско отражение на чувствата и страданията на самият Бог. Авторите
на Евангелията приписват на Исус цялата гама на човешките емоции, от любовта и състраданието през
гнева и  възмущението до скръбта и радостта. Упорството и инатът на човешкото сърце му причинявало
възмущение и гняв. Когато стоял край гробницата на Лазар, пред лицето на смъртта, той едновременно се
„разплакал“ от скръб и “изпръхтял“ от възмущение. Той плакал заради Йерусалим и ридаел заради неговата
слепота и упорство. Даже и днес той е способен да „състрадава с нашите слабости“ и да бъде заедно с нас
в тях.  (Марк 3:5; Йоан 11:35, 38; Лука 13:34–35; 19:41–44; Евр. 4:15. See also B. B. Warfield’s essay ‘The Emotional Life of our Lord’,  reprinted  from Biblical and
Theological Studies (Scribners, 1912) in The Person and Work of Christ, ed. Samuel G. Craig, pp.93–145).

Обаче най-добрият начин да се противопоставим на традиционната представа за нечувствителността
на Бога е да попитаме „какъв смисъл може да има в любов, за която обичащият не плаща нищо“. (H. Wheeler

Robinson, Suffering Human and Divine, p.176). Ако любовта е себеотдаване, тогава тя неизбежно е уязвима на болка, понеже
тя излага  себе  си  на вероятността  да бъде  отхвърлена или оскърбена.  Юрген Молтман  (1926  –  германски

реформират  теолог,  професор  в  Тюбинген)  пише,   че  „фундаменталното християнско  твърдение,  че  „Бог  е
любов“, по принцип разбива черупката на учението на Аристотел за Бога (според което Бог е безчувствен
и безстрастен). „Ако Бог беше неспособен да страда...,  тогава той щеше да е неспособен и да обича“,
докато „този, който е способен да обича, е в същото време способен и да страда, защото той е отворил
себе си към страданието да не бъдеш обичан от   онзи  , ко  го  то обичаш  .“ (Jürgen Moltmann, Crucified God. See the whole section
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pp.222–230). Сигурно това е причината, поради която Бонхьофер написал от затвора в писмо до приятелката си
Еберхард Бедж, 9 месеца преди да бъде убит: „Единствено Страдащият Бог може да помага.“ (Dietrich Bonhoeffer,

Letters and Papers, p.361).
Заслужава си да бъде специално споменат смелият противник на фалшивите представи за Божията

безчувственост,  японският  лютерански  теолог  Казох  Китамори  (1916-1998  –  професор).  Той  написал
забележителната си книга „Теология на Божията болка“ през 1945, наскоро след атомните бомбардировки
над Хирошима и Нагасаки. Според думите му, той бил вдъхновен от Йер.31:20, където Бог описва сърцето
си като „копнеещо“ и „страдащо“ за Ефрем и даже като „съкрушено.“ В началото Божият гняв против греха
му причинява болка.(стр.19).  „Този гняв  на Бога е  абсолютен и  решителен.  Ние  можем да кажем,  че
разпознаването на Божия гняв  е началото на мъдростта.“ Но Бог обича точно същите хора, на които е
разгневен. Поради това „“Божията болка“ е израз на неговата воля, да обича обекта на своят гняв.“ Тази
негова любов и този негов гняв заедно произвеждат неговата болка. Защото тази ситуация е описана чрез
поразителната фраза на Лутер: „Бог се бори   с Бог  “ „Всъщност тази борба на Бога не е с някакъв друг бог ,
а  е  със  същият  Бог,  и  това  е  причината  за  неговата  болка“  (стр.21).  Болката  на  Бога  е  „синтез
(едновременното  действие)  на  неговият  гняв  и  на  неговата  любов“  (стр.26)  и  е  израз  на  „неговата
същност“ (стр.47). Това във висша степен е било разкрито   в   кръста  . Защото „“Божията болка“ е резултат
от любовта на Този, ко  я  то   (любовта) пресреща и блокира неговия гняв срещу нас, на Този, който самият е
поразяван от своя гняв“  (стр.123). Това е поразително смело говорене. Но то ни помага да разберем как
Божията болка продължава продължава   и днес  , когато хората се противопоставят  неговият гняв и неговата
любов, на неговата справедливост (която  настоява злото да бъде наказвано) и на неговата милост (която
оправдава).

Поглеждайки  към света  през  втората  половина  на  20-я  век,  вероятно  имаше  две  изключителни
примери на човешко страдание: първият е гладът и бедността по света, а вторият е нацисткият Холокост, в
който загинаха 6  мил. евреи. Какво говори кръстът за подобни събития?

Пресметнато е, че днес 1 млрд. души по света с основание може да бъде казано, че живеят в бедност
поради това, че не са задоволени основните им нужди за живот. Мнозина от тях „едва свързват двата края“
на  жалкото  си  съществуване,  живеейки  в  бедняшки квартали  и  бараки  в  градове  в  Африка  и  Азия,  в
Латинска  Америка  и  в  Бразилия.  Сиромашията  на  хората,  пренаселени  в  техните  порутени  убежища,
липсата  на  елементарни  хигиенни  условия  за  живот,  буквалната  голота  на  децата,  гладът,  болестите,
безработицата  и  липсата  на  образование  –  всичко това  добавя  към ужасното пресмятане  на  човешката
нужда. Не е изненадващо, че такива бедняшки квартали са разсадници на горчивина и възмущение; цяло
чудо е, че очевидната жестокост и несправедливост на всичко това не ражда още по-отровен гняв.

Ролф Италиандер (1913-1991- филмов режисьор) представя в свой филм един беден човек от бедняшките
квартали на Рио де Жанейро, който се изкачва с големи усилия до колосалната статуя на Христос, висока
2310 фута (704,5 м, с тегло 700 т), която се извисява над Рио, която е наречена ‘the Christ of Corcovado’ –
„Христос Спасител.“ Бедният човек казва на статуята: „Изкачих се при теб, Христос, идвам от мръсните,
приличащи на затвор квартали, там долу...да представя пред теб, с най-голяма почит, следните неща:
има 900 000 от нас, там долу в бедните квартали на този прекрасен град...А ти, Христос...ще останеш ли
тук  на  Корковадо,  обграден  от  небесна  слава?  Иди  там  долу  в  бедняшките  квартали.  Ела  с  мен  в
бедняшките квартали и живей с нас там, долу. Не стой далече от нас; живей сред нас и ни дай нова вяра
в теб и в Отца. Амин.“ (Quoted from Walbert Bühlmann, Coming of the Third Church, p.125).

Какво ще каже Христос в отговор на такава настойчива молба? Той няма ли да каже: „Аз дойдох тук
долу, за да живея сред вас   и все още живея сред вас  “?

Всъщност,  това  е  начинът,  по  който  някои  латиноамерикански  теолози  представят  кръста  сега.
Например, в книгата си „Християнството на кръстопът“, проф. Джон Собрино (1938 – йезуитски католически

теолог)  написал  протест  както  против  чисто  академичната  теология,  която  не  успява  да  направи
необходимото действие, така и против традиционната скръбна мистика (набор от учения за загадъчност и
неразбираемост) на кръста, която е твърде пасивна и индивидуалистична. Вместо това, той се стреми да
свърже кръста със съвременният свят и със социалната несправедливост. Собрино пита: „Дали самият Бог е
останал  неразвълнуван  от  историческото  събитие  на  кръста,  защото  той  по  природата  си  е
невъзмутим?“(стр.190). Не, не. „Самият Бог, Отец, е бил на кръста на Исус.“ Освен това, „Бог трябва да
бъде  намерен  на  кръста на  потиснатите  хора“  (стр.201).  При  условие,  че  проф.  Собрино  не  отрича
основополагащата изкупителна цел на кръста, аз не мисля, че ние бихме могли да се противопоставим на
това негово твърдение. Вижте неговото обобщение: „Самият Бог е бил разпънат на кръста на Исус. Отец
изстрада  смъртта  на  Синът и  пое  върху  себе  си  болката и  страданието  на  историята.“  И  в  тази
уникална солидарност с хората, Бог „разкри себе си като Богът на любовта“ (стр.224, 371).

Тогава, какво да кажем за Холокоста! Ричард Рубенщайн (1924-2013 – равин, професор в САЩ) казал: „След
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Аушвиц е невъзможно да вярваме  в Бога.“ Един неделен следобед, в Бухенвалд, група ерудирани юдеи
решили да осъдят Бога заради това, че пренебрегвал неговите избрани хора. Определили  хора, които да
бъдат  свидетели  както  от  страната  на  обвинението,  така  и  от  страна  на  защитата,  но  позицията  на
обвинението  била  съкрушителна.  Съдиите  били  равини.  Те  установили,  че  подсъдимият  е  виновен  и
тържествено го осъдили. (Rabbi Hugo Gryn first heard this story from an uncle of his who survived Buchenwald. It has been told by several Jewish authors, and
also by Gerald Priestland in Case Against God, p.13). 

Това е разбираемо. Откровената дивашка жестокост в лагерите и в газовите камери, и неуспехът на
Бога да се намеси в защита на своите хора от древността, въпреки техните чести и горещи молитви, всичко
това разклатило вярата на много хора. Аз вече казах, че не мисля, че начинът на тълкуването на Аушвиц и
на последиците от него  се намира в рамките на смъртта и възкресението.  Тогава,  има ли някакъв друг
начин? 

Мисля,  че Ели (Елиезер) Визел  (1928 –  2016 – американски писател,  професор,  Нобелов  лауреат,  политически

активист, оцелял от Холокоста), роден в Унгария (в Трансилвания) евреин, той станал международно признат
автор и в книгата си „Нощ“ ни разказва дълбоко вълнуващата история на детските  си преживявания в
лагерите на смъртта в Аушвиц, Буна и Бухенвалд. Той още  не бил навършил 15 години, когато Гестапо
пристигнало в град Сегет през пролетта на 1944, за да откара в концлагер всички евреи. Те пътували с влак
в продължение на 3 денонощия, разпределени на групи по 80 човека в товарни вагони. Когато пристигнали
в Аушвиц, мъжете и жените били разделени и Ели никога вече не видял майка си и сестра си. „Никога няма
да забравя онази нощ, първата нощ в концлагера, който превърна живота ми в една дълга нощ, седем пъти
проклет и седем пъти запечатан. Никога няма да забравя този дим (от крематориума)...Никога няма да
забравя  онези пламъци,  които завинаги погълнаха вярата ми...Никога няма да забравя онези моменти,
които  убиваха  моят  Бог  и  моята  душа,  и  изпепелиха  мечтите  ми...“(стр.45).  Малко  по-нататък  той
написал: „Някои хора говореха за Бога, за неговите тайнствени пътища, за греховете на юдеите и за
тяхното бъдещо освобождение.  Но аз престанах да се моля. Колко много симпатизирах на Йов! Аз не
отричах съществуването на Бога, но се съмнявах в неговата абсолютна справедливост“ (стр.57).

Може  би  най-ужасното  преживяване  от  всичко  било,  когато  пазачите  първо  изтерзали,  а  после
обесили едно младо момче, „дете с чисто и красиво лице“, „ангел с тъжни очи“. Точно преди да го обесят,
Ели чул някой зад него да прошепва: „Къде е Бог? Къде е той?“ Хиляди концлагеристи били принудени да
наблюдават обесването (детето се измъчвало половин час, докато умряло), а после всички били накарани да
минат покрай него и да го погледнат в лицето. Зад себе си Ели чул същият глас да пита: „ Къде е Бог сега?“
И аз чух един глас вътре в мен да му отговаря: „Къде е той? Той е тук – Той виси там, на тази бесилка...“
(стр.75-77). Думите на неговият вътрешен глас са били по-верни отколкото това, което той е знаел, защото
той не е бил християнин. Наистина, със всяка фибра на своето същество той се бунтувал против Бога заради
това, че позволявал хората да бъдат измъчвани, клани, убивани в газови камери и изгаряни. „Аз бях самотен
– ужасно самотен в един свят без Бог и без човек. Без любов или милост“ (стр.79). Възможно ли е той да е
казал това, ако в Исус той е видял, че Бог е на бесилката? 

Съществува  добро библейско доказателство,  че  Бог  не  само е  страдал в  Христос,  но  и  че  Бог  в
Христос  все още  страда в хората си.  Това не е написано за Бог,  който през ранните дни на горчивото
робство на Израел в Египет е скърбял, нито само, че той е видял тяхната беда и „чул пъшканията им“, но и
защото „във всичките им скърби Той също скърбеше“? Исус не попита ли Савел от Тарс защо го гони и така
разкри своята съпричастност със църквата си? Чудно ли е, че ние можем да участваме в страданията на
Христос; още по-чудно е,   че Той участва в нашите страдания  . Наистина, неговото име е „Емануил“, „Бог
с нас“. Но неговото „съчувствие“ не е ограничено само до неговото страдание с неговите хора на Завета.
Исус не е ли казал, че когато обслужваме гладния и жадния,  чужденеца, голия, болния и затворника, ние ще
служим и на него, показвайки по този начин, че Той се оприличава с всички нуждаещи се и страдащи хора?
(Изх. 2:24; Ис. 63:9; Деян 9:4; Мат. 1:23; 25:34–40).  

Самият аз никога не бих вярвал в Бога, ако не вярвах заради кръста. Единственият Бог, в който вярвам
е Един Назарянин, когото подигравателно наричали, че е „Бог на кръста“. В реалният свят на болка, как
бихме могли да се покланяме пред Бог, който е имунизиран към болката? Влизал съм в много храмове на
Буда в различни азиатски държави и съм стоял почтително пред статуи на Буда,  с неговите кръстосани
крака,  със  кръстени ръце,  със  затворени очи  и със  загадъчна  усмивка  и  усамотен израз  на  лицето си,
отдалечен  от  болките  на  света.  Но  всеки  път  след  известно  време  аз  трябваше  да  се  обърна.  И  във
въображението  си  вместо  към  Буда,  аз  поглеждах  към  онази  самотна,  изкривена,  измъчена  фигура  на
кръста, с приковани ръце и крака, с бичуван гръб, с усукани крайници, с кървящо чело от шиповете на
трънения венец, с устни, които са сухи и непоносимо жадни, потопен в забравената от Бога тъмнина. 

Това е Богът за мен! Той е изоставил своя имунитет против болката. Той влязъл в нашия свят на плът
и кръв, сълзи и смърт. Той страдал заради нас.  Нашите страдания станаха по-поносими в светлината на
неговите  страдания.  Продължава  да  съществува  въпроса  против човешкото страдание,  но над  него  ние
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смело задаваме друг въпрос, свързан с Божието страдание. „Кръстът на Христос...е единственото Божие
самооправдание в такъв свят“ като нашият. (P. T. Forsyth, Justification of God, p.32). 

Кратката пиеса озаглавена „Дългата тишина“ казва всичко това:
„В края на времето милиарди хора бяха разпръснати на една огромна равнина пред Божият трон.

Повечето хора се отдръпваха от блестящата светлина пред тях.  Но някои групи близо до предния край
разговаряха възбудено – не свивайки се от срам и страх, а войнствено. „Може ли Бог да ни съди? Какво
може да знае той за страданието?“- каза пренебрежително една наперена млада брюнетка. Тя разпра
ръкава  си  и  показа  татуиран  номер  от  нацистки  концлагер.  „Ние  понесохме
терор...биене...мъчения...смърт!“

В друга група негърче разкопча яката си. „А какво ще кажете за това?“ - попита той, показвайки
грозен белег от изгорено въже на шията си. „Линчуван...без да съм извършил никакво престъпление, а само
защото бях с черна кожа!“

В друга група една бременна ученичка с мрачен поглед мърмореше: „Защо трябва аз да страдам? Аз
не съм виновна за това.“

По цялата равнина имаше стотици такива групи. Всеки се оплакваше против Бога заради злото и
страданието, което той е позволил в неговия свят. Хората казваха: „Какъв късметлия е бил Бог да живее на
небето, където всичко беше съчетание от красота, доброта и интелект, където нямаше плач и сълзи,
нито глад или омраза. Какво е знаел Бог за всичко, което човекът е бил принуден да изтърпява на тази
свят? Защото Бог живее доста добър и защитен живот.“

Поради това, всяка от групите определи свой водач, избран поради това, че е той е страдал най-много.
Евреин; негър; човек от Хирошима; човек, деформиран от ужасен артрит; дете, родено с малформации. В
центърът на равнината те се съвещаваха помежду си. Най-накрая бяха готови да представят техния случай
пред съдията. Това беше доста умно решение.

Преди Бог да можеше да бъде признат, че ще бъде техен съдия, той трябваше да е изтърпял това, което
те бяха изтърпели. Тяхното решение беше, че Бог трябва да бъде осъден да живее на земята – като човек!

„Нека той да бъде роден като евреин.  Нека законността на неговото раждане да бъде двойно
доказана. Дайте му да работи такава работа, че даже членовете на семейството му да мислят, че той
си е загубил разума, след като се опитва да я извършва. Нека той да бъде предаден от най-близките си
приятели. Нека да бъде обвивен несправедливо и нека да бъде осъден от страхлив съдия. Нека той да бъде
изтезаван. „Най-накрая, нека той да види какво означава да бъдеш ужасно самотен. Тогава нека да умре.
Нека  той  да  умре  така,  че  да  няма  никакво  съмнение,  че  той  е  мъртъв.  Нека  там  да  има  голямо
множество от свидетели, за да удостоверят, че той е умрял.“

Когато всеки водач обявяваше своята част от присъдата, се чу шумно одобрение от събраните хора. А
когато последният привърши обявяването на присъдата, настъпи дълга тишина. Никой не каза нито дума.
Никой не се движеше. Защото внезапно те осъзнаха,   че Бог вече беше отслужил своята присъда  .“
         Едуард Шилито (1872-1948), разтърсен от касапницата на Първата световна война, намерил утешение
във факта, че Исус е бил способен да покаже на учениците си раните от своето разпъване на кръста . Това го
впечатлило толкова силно, че той написал стихотворението си „Исус от белезите“

Ако никога не сме Те търсили, ние Те търсим сега;
очите Ти горят в тъмнината, нашите единствени звезди;
трябва да видим белезите от трънения венец на Твоето чело, 
трябва да Те видим, О, Исусе от белезите.
Небесата ни плашат; те са твърде спокойни;
в цялата Вселена няма никакво място за нас.
Нашите рани ни нараняват; къде е балсамът?
Господи Исусе, чрез белезите Ти ние знаем Твоята милост.
Ако Ти се приближиш, когато вратите са затворени,                                                        
покажи ни само тези ръце, тази Твоя страна;
днес ние знаем какво са раните, нямаме никакъв страх,
покажете ни белезите Си, ние знаем паролата.
Другите богове бяха силни; а Ти беше слаб;
те властваха, а Ти се слезе от трона;
но само Божиите рани могат да говорят за нашите рани
и няма друг бог с рани, а единствено Ти.                                                                           

(Edward Shillito, Jesus of the Scars, published after World War I, andquoted by William Temple in his Readings in St John’s Gospel, pp.384–385).   
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Заключение
                                                                                      

Всеобхватното влияние на църквата
                                                                                                                                   
В Глава 1 аз се стремях да докажа централното място на кръста в мисленето на Христос, в Библията и

в  историята;  тук,  в  последната  глава,  ние  ще  разгледаме  как  от  този  център,  влиянието  на  кръста  се
разпространява навън, докато обхване цялата християнска вяра и целият християнски живот.

Но преди да развием този тема, може бе и полезно да направим преглед на територията, през която
преминахме.

В отговор на въпросът: „Защо е умрял Христос?“ ние видяхме, че независимо от това, че Юда го
предал на свещениците, после свещениците - на Пилат, а после – Пилат на войниците, Новия Завет казва, че
всъщност    както  Отец  го  е  предал  ,  така  и  Исус  сам   се  е  пожертвал    вместо   нас  .  Това  ни  отведе  да
погледнем под повърхността на случилото се и да изследваме загатванията в думите на Исус в Горната стая,
в Гетсиманската градина и в неговият вик на изоставеност от Отца. 

Вече стана очевидно,  че неговата смърт е била свързана с нашите грехове и така,  в  Глава 2,  ние
стигнахме до сърцевината на кръста.  Ние започнахме чрез посочването на проблема на прошката,  така
както е  той е  създаден  от конфликта  между величието на Бога и сериозността на греха.  И въпреки че
отхвърлихме  другите  теории  за  „удовлетворяването“,  в  Глава  5  стигнахме  до  заключението,  че  Бог   е
длъжен „да удовлетвори себе си“. Т.е., той не може да противоречи на себе си, а е длъжен да действа и да
демонстрира   неговият съвършен характер на свята любов  . Но как той би могъл да направи това? Нашият
отговор (Глава 6) беше, че за да удовлетвори себе си, той в Христос е станал наш заместник и е понесъл
собственото  си наказание заради нашите грехове  вместо нас. Ние се осмелихме да потвърдим,  че „само-
удовлетворяването чрез само-заместване“   е същността на кръста  .

В  Третата  част  ние  погледнахме  отвъд  самият  кръст  към  последиците  от  него,  всъщност,  към
постигнатото от него в три сфери:  спасението на грешниците,  разкриването на Бога и  завладяването на
злото. Относно спасението ние изследвахме четирите думи: „умилостивение“, „изкупление“, оправдание“ и
„примирение“.  Те  са  образи от  Новия  Завет,  метафори,  които показват  какво  е  направил Бог  в и  чрез
смъртта на Христос.  Обаче „заместването“ не е друг образ;  то е    реалността  , която   се намира   зад всички  
тях. После ние видяхме (Глава 8), че Бог изцяло и окончателно е разкрил своята любов и справедливост,
когато ги демонстрирал на кръста. 

Когато  бъде  отричано  заместването,  извършено  от  Бога,  тогава  само-разкриването  на  Бога  е
неразбираемо, а когато заместването е потвърждавано, неговата слава свети ярко. Концентрирайки се по
този начин в кръста, както в обективното негово постижение (спасение от греха), така и в субективното
негово влияние (чрез  разкриването на свята любов),  ние се  съгласихме,  че Христос Победител е  трета
библейска тема, която описва победата на Христос на дявола, на закона, на плътта, на света и на смъртта, и
нашата победа чрез него (Глава 9).

Четвърта част аз озаглавих „Живеене под кръста“, защото Християнското общество в същността си е
общество на кръста.  Наистина,  кръстът основно промени всички наши взаимоотношения.  Сега ние се
покланяме на Бога в постоянно празнуване (Глава 10), разбираме истина за себе си и предоставяме себе си в
служба на другите (Глава 11), обичаме враговете си, стремим се да побеждаваме злото с добро (Глава 12) и
гледаме на сложният проблем на страданието в светлината на кръста (Глава 13). 

Седем твърдения в писмото до Галатяните
В заключение, за да подчертаем всеобхватното влияние на кръста, а именно, че ние не можем да го

премахнем от нито една област от нашето мислене или от живота си, ние ще разгледаме писмото на Павел
до Галатяните. Има две основни причини за този избор.  Първата е,  че е спорно дали то е неговото първо
писмо. Тук не е мястото да обсъждаме дали Галатия се е намирала в Северната или в Южната част на
Анадола (в сегашна Турция). Сходството на съдържанието на това писмо със съдържанието на писмото до
Римляните може да предполага по-късна дата на неговото написване, но предполагаемата ситуация, описана
в Галатяни, съвпада с хронологията в Деяния на апостолите много по-добре и силно подкрепя вероятността,
писмото да е написано по-рано. Ако е така, това означава, че Галатяни е било написано около 48 год., 15
години след смъртта и възкресението на Исус.  Второ,  в Галатяни Павел твърди,  че неговата власт като
апостол идва от Бога, а не от човек, както и че евангелието се фокусира в кръста. 

И наистина, в писмото има 7 поразителни твърдения за смъртта на Исус, всяко от които илюстрира
различен неин аспект.  А когато ги съберем заедно,  ние получаваме удивително разбираемо схващане за
всеобхватното влияние на кръста.

1. Кръстът и спасението (Гал.1:3-5)
„Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отеца и от нашия Господ Исус Христос, който даде Себе
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Си заради нашите грехове, за да ни спаси от сегашната пагубна епоха, според волята на нашия Бог и
Отец, на Когото да бъде славата до вечни векове. Амин. (мой превод)

Тези думи са част от встъпителния поздрав на Павел. Обикновено такъв начален поздрав може да
бъде или случаен, или общоприет. Но Павел го използва, за да направи внимателно балансирано теологично
твърдение за кръста, което показва какво е безпокойството му, поради което е написал това писмо.

Първо,  смъртта на Исус е била доброволна и предварително решена. От една страна, той „даде
Себе Си заради нашите грехове”,  свободно и доброволно. От друга страна, неговата саможертва е била
„според волята на  нашия Бог и Отец“. Бог Отец възнамерил и пожелал смъртта на своя Син, и предсказал
това в Стария Завет. От своя страна Исус приел тази цел. Той решил да изпълни волята на своя Отец.

Второ,  смъртта на Исус е била заради нашите грехове. Както вече видяхме, грехът и смъртта са
неразделно свързани в цялата Библия, като причина и следствие. Обикновено, този който извършва грях и
този който умира, са една и съща личност. Тук обаче, въпреки че греховете са наши, умрелият е Христос:
той умрял „заради нашите грехове“, понасяйки тяхното наказание вместо нас.

Трето, Исус е умрял, с цел да ни спаси. Спасението е спасителна операция, извършена за хора, чието
положение е било толкова отчайващо, че те не могат да спасят себе си. По-точно, той умрял, за да ни спаси
„от  сегашната  пагубна  епоха“.  Тъй  като  Христос  обявил  началото  на  нова  епоха,  двете  епохи  се
припокриват. А той умрял, за да ни спаси от старата епоха и да обезпечи нашето преместване в новата
епоха, за да можем още сега да живеем животът на идващата епоха. 

Четвърто,  сегашният резултат от смъртта на Исус,  е благодат и мир.  „Благодат“ е неговата
безплатна и незаслужена от нас благосклонност, а „мир“ е примирението ни с него и с всеки друг, до който
милостта  е  достигнала.  Животът  в  идващата  епоха,  е  живот  на  благодат  и  мир.  Павел  продължава  да
споменава това в следващите стихове, в които дава израз на своето удивление, че галатяните толкова бързо
са изоставили Онзи, който ги е призовал „чрез Христовата благодат“ (ст.6).  Защото призивът на Бога е
призив на благодат, а евангелието на Бога е евангелие на благодатта.

Пето,  вечният  резултат  от  смъртта  на  Исус  е,  че  Бог  ще  бъде  прославян  завинаги .
Споменаването  в  ст.3-5  на  благодатта  и  славата,  като  част  от  едно  и  също  изречение,  е  удивително.
Благодатта  идва  от  Бог;  славата  е  дължима  на  Бога.  Цялата  християнска  теология  е  затворена  в  тази
епиграма. Тогава, тук, в едно пълно с изненади изречение, е първото твърдение на Павел в Галатяни за
кръста. Въпреки, че решението за него е било взето изцяло от волята на Бога, самият Исус доброволно
пожертвал себе  си  заради нас.  Природата  на  неговата  смърт е  била  Той да  понесе  наказанието заради
нашите грехове, а целта на неговата смърт е била – за да ни спаси от старата епоха и да ни преведе в новата
– в която ние сега получаваме благодат и мир, а Бог получава вечна слава.

2. Кръстът и житейският опит (Гал.2:19-21)
„Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Аз бях разпънат с Христос и вече

не аз живея, а Христос живее в мен. Животът, който аз живея в тялото, аз го живея чрез вярата в
Божият Син, Който ме обикна и предаде Себе си заради мен. Аз не отхвърлих Божията благодат, защото
ако праведността можеше да се придобие чрез закона, тогава Христос напразно е умрял!“ (мой превод)

Ако ние вече  не знаехме ст.20,  този  текст щеше да ни порази изключително силно.  Исторически
потвърден факт е, че Христос е бил разпънат на кръста от Пилат Понтийски;  но какво е искал да каже
Павел, когато е написал, че    той (Павел) е бил разпънат   на кръста с Христо  с? Като физически факт е
невъзможно това да е вярно, а като духовен факт е трудно да бъде разбран. 

Ние трябва да изследваме контекста. В ст.15-21 най-общо казано, се говори за оправданието и как
праведният Бог може да обяви, че неправедният човек е праведен. По-конкретно тези стихове заявяват, че
грешниците са оправдавани не чрез закона (Коментар: Т.е. не заради добрите си дела. Д.Пр.), а с Божията благодат
чрез вяра. (това е казано 7 пъти). Три пъти в ст.16 апостолът настоява, че никой не може да бъде оправдан
чрез закона. Едва ли би могло да се каже по-убедително от това, че само-оправданието е невъзможно, т.е.,
невъзможно е да спечелим Божието приемане   чрез подчинението на закона  . Защо е така? Защото законът
осъжда греха и предписва смърт като негово наказание. Следователно,  предназначението на закона е    да  
осъжда, а не да оправдава.

Тъй като законът настойчиво иска моята смърт, понеже съм нарушител на закона, как е възможно аз
да бъда оправдан? Единствено чрез удовлетворяването на изискването на закона и като аз умра със смъртта,
която той изисква. Обаче, ако трябваше аз сам да направя това, това щеше да бъде краят на моя живот.
Поради това Бог предоставил друг начин. Христос понесъл наказанието заради моето закононарушение, а
благословията на това, което той е направил стана моя, защото аз съм съединен с него. Понеже съм едно с
Христос, аз съм способен да кажа „Аз умрях спрямо закона“ (ст.19) и удовлетворих неговите изисквания,
защото  „Аз бях разпънат с Христос“ и сега  „Христос живее в мен“ (ст.20).

Както в Рим.6, така и в Гал.2, твърдението за нашата смърт и възкресение с Христос, е отговорът на
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Павел на обвинението, което му е било отправяно, че е антиномиан. (Коментар: Антиномианството е ерес, която
твърди, че след като се спасяваме по благодат, не е нужно ние да се подчиняваме на никакви закони, включително и на Десетте
Божии Заповеди и на законите на морала. Д.Пр). Прието е като аксиома, която не се нуждае от доказване, че никой
не може да бъде оправдан чрез спазването на закона. Но това не означава, че аз мога свободно да нарушавам
закона. Точно обратното е вярно, немислимо е, че аз ще продължавам да живея в грях. Защо е така?

Защото  аз  умрях;  аз  бях  разпънат  на  кръста  с  Христос;  моят  собствен  греховен  живот  получи
осъждането, което той заслужаваше.  В резултат от това аз (моето старо, греховно и виновно аз) вече не
живее. В мен новото „Аз“ (оправдано и свободно от осъждане) живее с вяра в Божият Син, който ме обича
и предаде живота си заради мен.

Важно е да схванем, че Павел говори за смъртта и възкресението на Христос, и за нашата смърт и
възкресение чрез единението ни с него. Той казва същата истина по два начина. Относно смъртта на нашия
стар  живот,  той  може  да  каже  както  че,  Христос  „ме  обикна  и  предаде  Себе  си  заради  мен“,  така  и
„аз...умрях...Аз бях разпънат с Христос“. Относно възкресението за нов живот, той може да каже както че,
„Христос живее в мен“, така и  аз „ живея за Бога“ (ст. 19) или  аз „живея чрез вярата в Божият Син“ (ст.
20).

Като обобщение мога да кажа, че Христос е умрял заради мен и аз умрях с него, удовлетворявайки
изискванията на закона и плащайки справедливото наказание за греха. След това Христос възкръсна отново
и живее, а и аз живея чрез него, участвайки в неговия възкресен живот. Следователно, оправданието с вяра
не отхвърля   Божията благодат   (ст. 21). Нито пък (както в Рим.5:20) оправданието предполага това, когато
казва „където грехът изобилства, благодатта изобилства още повече“ (мой превод). Не, оправданието с
вяра умножава Божията благодат, обявявайки, че оправданието се дава единствено чрез Божията благодат.
Тъкмо представата за оправдание чрез закона отхвърля Божията благодат, защото,  ако оправдаването чрез
спазването на закона можеше да бъде постигнато, тогава смъртта на Христос е   била ненужна  .

3. Кръстът и проповядването (Гал.3:1-3)
„О, глупави галатяни! Кой ви омагьоса? Пред самите ви очи Исус Христос беше ясно обрисуван като

разпънат. Само едно нещо искам да науча от вас: Получихте ли Духът чрез спазването на закона или го
получихте чрез вярата в това, което чухте? Толкова ли сте глупави? След като започнахте с Духът, сега
вие чрез човешко усилие ли искате да постигнете целта си?“ (мой превод)

Малко по-рано Павел описал (в Гал.2:11-14) своят публичен конфликт с Петър в Антиохия, защото
Петър престанал да се храни на една маса с езичниците-християни и по този начин се противопоставил на
тяхното  свободно  приемане  от  Бога  чрез  неговата  благодат.  После  Павел  продължава,  за  да  повтори
аргументите, които той използвал в случаят с Петър, за да докаже учението за оправдание с вяра. А сега той
избухва, давайки израз на изненадващото си възмущение. Той обвинява галатяните, че са глупави. Той два
пъти използва думата  (anoētos) – ‘senseless’, (глупав, неразумен, безсмислен), което означава липсата на
nous – intelligence (ум, разум, интелект). Глупостта им е толкова нетипична и неприемлива, че той пита кой
ги е „омагьосал“? Той загатва, че те може би са жертва на някаква магия, направена може би от Сатаната,
сигурно чрез лъже-учители. Защото тяхното сегашно изопачаване на евангелието е изцяло несъвместимо с
онова, което те чули от Павел и Варнава. Поради това им припомня за неговото проповядване, когато той
бил при тях. Той обрисувал Исус Христос през очите им, че е бил разпънат на кръста заради тях. Как тогава
е възможно те да си представят, че след като са започнали техния християнски живот с вяра в разпънатият
Христос, сега трябва да продължат да живеят чрез собственото си постижение?

Има много неща за проповядването на евангелието, които трябва да бъдат научени от този текст.
Първо, проповядването на евангелието е обявяване на кръста. Наистина, задължително трябва да

бъде добавяно и възкресението (Гал1:1; 2:19–20). Също се отнася и за раждането на Исус от жена и то – под
закона (Гал.4:4). Но евангелието в същността си е добрата новина за   разпънатият Христос  .

Второ,  проповядването на евангелието е  визуално и ясно обявяване на кръста.  Павел използва
забележителният  глагол  prographō.  Обикновено  той  означава  “да  напиша  предварително“,  например,
„както аз вече ви писах“ (Еф. 3:3). Но graphō  понякога може да означава „да начертая“ или „да нарисувам“,
а не да напиша, а  pro може да означава „пред“ в пространството (пред очите ви), а не във времето (преди,
по-рано).  По  този  начин  тук  Павел  оприличава  своето  проповядване  на  евангелието  с  рисуването  на
огромна стенописна картина или на афиш, който е изложен публично за разглеждане или като реклама.
Субектът на неговата картина или рекламен афиш,  е Исус Христос на кръста. Разбира се, това не е било
буквално рисуване; картината е била създавана с думи. Но въпреки това, картината била толкова жива в
нейният призив към тяхното въображение, че афишът бил представен „пред самите ви очи.“ Едно от най-
великите изкуства или дарби в проповядването на евангелието е способността да превръща ушите на хората
в очи и да ги направи да видят това, за което разговаряме.

Трето,  проповядването на евангелието е визуално и ясно обявяване на кръста като  настояща
реалност. Исус Христос е бил разпънат на кръста поне 15 години преди Павел да е  писал тези думи, а за
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нас самите – преди около 2000 години. Това, което направил Павел чрез своето проповядване (и което ние
трябва  да  правим  чрез  нашето),  е  било  да  вземе  това  минало  събитие  и  да  го  донесе  в  настоящето.
Служението на Словото и Тайнствата може да прави същото. То може да преодолява бариерата на времето и
да превръща миналите събития в настояща реалност по такъв начин, че хората да реагират на тях. Почти
със сигурност никой от читателите на Павел не е присъствал на разпъването на кръста на Исус; но въпреки
това, проповядването на Павел донесло това събитие пред очите им така, че те можели да го видят и така да
живеят живота си след това, че те да са длъжни или да го приемат, или да го отхвърлят.

Четвърто, проповядването на евангелието е визуално и ясно обявяване на кръста като настояща
и постоянна реалност. Защото това, което ние (като Павел) трябва да афишираме пред очите на хората, че
кръстът не само е минало историческо събитие,  а и че неговата валидност, сила и изгоди са постоянни.
Кръстът никога няма да престане да бъде Божията сила за спасението на вярващите.

Пето,  проповядването на евангелието обявява кръста и като  обект на лична вяра.  Павел не е
афиширал разпънатият Христос пред техните очи, за да могат те само да отворят уста от изненада и да
гледат. Неговата цел е била да ги убеди да дойдат и да повярват в Исус като техен разпънат Спасител. И
галатяните направили точно това. Причината за изумлението на Павел е, че след като  приели оправданието
и Духът с вяра,  те можели    да си въобразят  ,  че могат да продължат да живеят християнския живот    чрез  
техните собствени постижения. Това е противоречало на онова, което Павел показал пред очите им.

4. Кръстът и заместването (Гал.3:10-14)
„Всички, които разчитат на спазването на закона, са под проклятие, защото е писано: „Проклет е

всеки,  който не  продължава  да прави всичко,  написано  в  Книгата на Закона.“  Ясно  е,  че  никой  не  е
оправдан пред Бога чрез закона, защото „праведният с вяра ще живее.“ Законът не се основава на вяра;
напротив: „Човекът, който върши тези неща, ще живее чрез тях.“ Христос ни е изкупил от проклятието
на закона, като стана проклет заради нас, защото е писано: „Проклет е всеки, който е увиснал на дърво“.
Той ни изкупи, за да може в него благословението, дадено на Авраам, да достигне до езичниците и с вяра
ние да получим обещанието на Духът.“ (мой превод).

Тези стихове учредяват едно от най-великите обяснения да нуждата, смисълът и последствието на
кръста.  Павел  изявил себе  си  с  такива  категорични  думи,  че  някои коментатори  не  били способни да
приемат,  че  той  пише,  че  заради  нас  Христос  станал  „проклет.“  Например,  Алфред  Блънт  (1879-1957  –

англикански епископ) пише в своя коментар: „Езикът тук е потресаващ, почти шокиращ. Ние не би трябвало
да се осмеляваме да го използваме“. (A. W. F. Blunt, Galatians, p. 96). Йоаким Йеремияс също нарекъл това „шокираща
фраза и отвратителна дума в оригинала“ (това, че Христос е станал „проклет“ заради нас). (Joachim Jeremias, Central

Message,  p.  35). Но въпреки това, апостол Павел е използвал този език и Блънт е бил прав, когато добавил, че
„Павел потвърждава смисъла на всяка своя дума.“ Поради което ние трябва да се примирим с това   и да го  
приемем.

Правени са няколко опити да бъде смекчен този текст. 
Първо, било предположено, че Павел преднамерено не посочва личността, която проклина, казвайки

„проклет от закона.“ Но изразът във Втор.21:23 е „проклет от Бога“; така че  не може    сериозно   да бъде  
приемано, че Павел е противоречал на Писанието. 

Второ, предлагало се, че неговото (на Христос) ставане  „проклет“ изразява съчувствие на Христос
към нарушителите на закона, а не истинско приемане и поемане на тяхното наказание. Вижте тълкуванието
на Блънт: „Христос понесъл нашите грехове не поради някаква юридическа измислица, а чрез един акт на
истинска братска любов“, подобно на майка, чийто син е извършил нещо лошо и тя „чувства, че неговата
вина е и нейна“.  (A. W. F. Blunt, Galatians, p. 97). Но това е едно извъртане, което не тълкува точно думите на Павел.
Както е написал Йеремияс, думата „стана“ е  „устно скриване на действието на Бога“.

Трето, казвало се, че твърдението на Павел, че Христос е станал „проклет“ заради нас, не успява да
каже, че Христос наистина е бил „прокълнат.“ Но според  Йеремияс, думата „проклет“ е метоним (Коментар:
Метонимията е литературен способ, чрез който съществителното име поради някакви съображения на автора е замествано от
прилагателно или наречие, свързано с него и е ясно, че се говори за това съществително име. Д.Пр. ) на „проклетият“ и ние
трябва  да  превеждаме  фразата  „Бог  направи  Христос  да  е  проклетият  заради  нас.“  Тогава  това  е
аналогично на фразата „Бог направи Онзи, който нямаше никакъв грях, да бъде грях заради нас (2Кор.5:21 –
мой превод). И ние ще бъдем способни да приемем тези две фрази и наистина да се покланяме на Бога
заради тяхната  истина,  защото „Бог  в  Христос примиряваше“  (2кор.5:19  –  мой превод),  даже докато е
направил Христос да е   грях   и   проклет  .

Мартин Лутер схванал много ясно какво иска да каже Павел и изразил загатващото се в неговите думи
със  своята  характерна  недвусмисленост:  „Нашият  най-милостив  Отец,  виждайки  че  сме  измъчени  и
смазани от проклятието на закона и така ще бъдем държани под същото това, от което ние никога не
бихме могли да бъдем освободени чрез нашата собствена сила,  изпрати своя собствен Син в  света и
постави върху него всички грехове на хората, казвайки: Ти бъди Петър, този който се отрече; бъди Павел,
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този преследвач,  богохулник  и  жесток потисник;  бъди  Давид,  този  прелюбодеец;  бъди  този грешник,
който яде ябълката в Райската градина; бъди този крадец, който висеше на кръста; и накратко, бъди
личността,  която извърши греховете  на  всички хора;  следователно,  постарай се  ти да платиш и за
удовлетвориш заради тях“. (Martin Luther, Epistle to the Galatians, p. 272).

Ние трябва да видим логиката в учението на Павел.
Първо,  всички,  които  са  под  закона  са  под  проклятие.  В  началото  на  Гал.3:10  Павел  отново

използва изразът, който вече 3 пъти е използвал в Гал.2:16 – „всички, които разчитат на спазването на
закона“.  Основанието,  поради  което  Павел  може  да  обяви,  че  такива  хора  са  „под  проклятие“  е,  че
Писанието  казва,  че  те  са  под  проклятие:  „Проклет  е  всеки,  който  не  продължава  да  прави  всичко,
написано  в  Книгата  на  Закона.“  (Втор.  27:26  -  мой  превод).  Нито  едно  човешко  същество  някога  е
„продължило“ да прави „всичко“, което законът изисква. Такова продължаващо и всестранно подчинение не
е било дадено на никой, освен на Исус. Следователно е „ясно“ ( Гал.2:11), че никой „не е оправдаван пред
Бога чрез закона“,  защото никой не може да го спази. Освен това, Библията  казва, че „праведният ще
живее чрез вярата си“ (Ав.2:4) и че живеенето „чрез вяра“ и живеенето „чрез закона“ (мой превод), са две
съвършено различни изисквания (Гал.3:12). Заключението е неизбежно! Въпреки, че теоретично тези, които
се подчиняват на закона ще живеят, на практика никой от нас няма да живее, защото никой от нас не се е
подчинил (на 100% Д.Пр.).  Следователно,  никой не може да придобие спасение по този начин.  Случва се
точно обратното, вместо да бъдем спасени чрез закона,  ние сме проклинани чрез него. Проклятието или
Божието осъждане, което законът обявява на закононарушителите,  остава върху нас.  Това е  ужасната и
безизходна ситуация на изгубеното човечество.

Второ,  Христос ни е изкупил от проклятието на закона,  ставайки проклет заради нас. Това е
може би най-ясното твърдение за заместването в Новия Завет. Проклятието на нарушеният закон оставало
върху нас; Христос ни изкупил, ставайки проклет на нашето място. Проклятието, което лежало върху нас,
било  прехвърлено  върху  него.  Христос  приел  проклятието,  за  да  можем  ние  да  го  избегнем.  А
доказателството, че той наистина е поел проклятието е, че той е увиснал на дърво, тъй като Втор.21:23
обявява, че такава личност е проклета (Гал.3:13).

Трето, Христос  направил  това, за  да  може  в  него  благословението,  дадено  на  Авраам,  да
достигне до езичниците...с вяра (Гал.3:14). Обмислено апостолът преминава от езика на проклятието, към
езика на благословението. Христос умрял заради нас, не само за да ни откупи от Божието проклятие, но и за
да осигури за нас Божията благословия. Векове по-рано Бог обещал да благослови Авраам, а чрез неговото
потомство -  и езическите народи. Това обещание тук Павел тълкува като „оправдание“ (Гал.3:8) и като
„Духът“ (Гал.3:14); по този начин всички хора, които са в Христос, са напълно благословени. 

Да  обобщим:  поради  нашето  неподчинение,  ние  бяхме  под  проклятието  на  закона.  Христос  ни
изкупил от проклятието, като го понесъл вместо нас. В резултат от това ние получаваме с вяра в Христос
обещаната  благословия  на спасението.  Последователността  е  неустоима.  Тя стимулира  нашето смирено
поклонение пред Бога в Христос, в неговата свята любов към нас, която била готова да отиде токова далече
и благословиите, на които сега се наслаждаме, се дължат на проклятието, което той понесе заради нас на
кръста.

5. Кръстът и гонението (Гал.5:11; 6:12)
„Братя, ако все още проповядвам обрязване, защо все още съм гонен? В такъв случай обидата на

кръста би била премахната....Онези, които искат външно да правят добро впечатление, се опитват да ви
принудят да бъдете обрязани. Единствената причина да правят това е,  да избегнат да бъдат гонени
заради кръста на Христос“. (Гал.5:11; 6:12 – мой превод)

Кръстът на Христос е споменат и в двата стиха, а в 5:11 той е бил наречен „обидата“ или „препъни-
камъкът“  (skandalon). Освен това, и в двата стиха се споменава за гонение. Според 5:11 Павел е бил гонен,
защото е проповядвал кръста; според 6:12, лъжливите учители избягвали гонението, като проповядвали на
хората  да  бъдат  обрязвани,  а  не  кръстът.  Така  че,  алтернативата  за  християнските  евангелизатори,
свещеници и учители е да проповядват или обрязването, или кръста.

Да „проповядваме обрязването“,  означава да проповядваме спасение чрез  закона,  чрез  човешкото
постижение. Такова послание премахва обидата на кръста,  която е,  че ние  не можем да спечелим нашето
спасение; следователно то ни освобождава от гонението. 

Да  „проповядваме  кръста“  (както  е  в  3:11),  означава  да  проповядваме  спасение  единствено чрез
Божията благодат. Такова послание е „препъни-камъкът“, „обидата“, (съблазън) (1Кор.1:23), защото то е
шокиращо обидно за човешката гордост; следователно, това послание ни излага на опасността от гонение.

Разбира се, в сегашният свят няма юдеи, които проповядват нуждата от обрязването. Но има изобилие
от лъжливи учители, както вътре, така и извън църквата, които проповядват лъжливото евангелие (което   не  
е   евангелие  ,  както  се  казва  в  Гал.1:7)  на  спасението    чрез  вършенето  на  добри  дела  .  Да  проповядваме
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спасение  чрез  вършенето  на  добри  дела,  означава  да  измамваме  хората  и  по  този  начин  да  избягваме
противопоставянето. Да проповядваме спасение чрез Божията благодат, означава да обиждаме невярващите
хората и така да ги предизвикваме да ни се противопоставят. На някои хора може да изглежда, че това е
твърде категорична позиция.  Но аз    не   мисля така  . Всички християнски проповедници трябва да осъзнаят
тази дилема.  Ние или проповядваме, че хората са бунтовници против Бога, че според неговата справедлива
присъда и (ако бъдат оставени на самите тях) те са изгубени,  и че разпънатият Христос, който е понесъл
техния грях и проклятие,   е единственият наличен Спасител  . Или ние подчертаваме човешкия потенциал
и човешката способност, а ролята на Христос е само като да ги подкрепя и че няма никаква друга нужда от
кръста,  освен да  демонстрира Божията  любов и  по този начин да ни мотивира  да полагаме по-голямо
старание.

Първият вариант е начинът да бъдем верни, а  вторият вариант е начинът да бъдем привлекателни и
предпочитани.  Не  е  възможно   да  бъдем  верни,  и  едновременно  с  това  да  бъдем  привлекателни  и  
предпочитани. Трябва отново да чуем предупреждението на Исус:  „Горко на вас,  когато всички човеци
говорят ласкаво  за  вас.“  (Лука  6:26).  За  разлика  от  това,  когато  проповядваме  кръста,  ние  можем  да
установим, че самите ние сме гонени към кръста. Както е написал Еразъм Ротердамски (1466-1536 – холандски

християнски философ и теолог, считан е за един от най-големите учени на Ренесанса) в трактата си  „За проповядването“:
„Нека той (проповедникът) да помни, че кръстът никога  няма да липсва на тези, които искрено

проповядват евангелието. Винаги ще има хора като Ирод, Анания, Каяфа и фарисеите“.  (Quoted by Roland H.

Bainton, in Erasmus of Christendom, p. 323). 
6. Кръстът и светостта (Гал.5:24)
„Тези,  които  принадлежат  на  Христос  Исус,  са  разпънали  греховната  си  природа  с  нейните

страсти и желания“ (Гал.5:24 – мой превод).
Същественото е да разглеждаме този текст (както всъщност и всеки друг текст) в неговият контекст.

Павел в Гал.5 е загрижен за смисълът на моралната свобода. Той обявява, че добрият морал се изявява не в
самоугаждането, а в самоконтролът, не в служенето на себе си, а във взаимното служене с любов (ст.13). В
основата на тази алтернатива е този вътрешен конфликт,  който познат на всички християни. Апостолът
нарича двете действащи лица в този конфликт с имената „плътта“ (нашата греховна  природа, с която ние
сме родени) и „Духът“ (самият Свят Дух, който обитава в нас, когато ние сме родени отново). В ст. Гал.5:16-
18 той описва борбата между двете, защото желанията на плътта и на Духа си противоречат взаимно.

Делата на плътта (ст.19-21) включват сексуална неморалност, религиозна измяна (идолопоклонство  и
магьосничество), социален провал (омраза, раздор, завист, раздразнителност, егоистична амбиция и оргии).

Делата на Духът (ст.22-23), обаче, благоволенията, които той поражда в хората, в които обитава са:
любов,  радост  и  мир  (специално  за  отношението  им  към  Бога),  търпение,  любезност  и  доброта  (в
отношенията към другите хора) и честност, кротост и самоконтрол (в отношението ни към себе си).

Тогава как можем да гарантираме,  че желанията на Духът господстват над желанията  на плътта?
Павел отговаря, че това зависи от отношението, което ние сме възприели към всяко от тези желания. Според
ст.24, ние трябва да „разпъваме на кръст“ плътта, с нейните зли страсти и желания. Според ст. 25, ние
трябва „да живеем чрез“ Духът и да „вървим в крак“ (мой превод) с Духа.

Моят интерес в Гал.5 и свързан със ст.24, защото той твърди, че тези хора, които принадлежат на
Христос, са „разпънали“ тяхната плът или греховната природа. Това е една удивителна метафора. Защото
разпъването на кръст е ужасна и жестока форма на умъртвяване. Но въпреки това,   тя илюстрира нагледно  
какво трябва да е  нашето отношение    към греховната ни природа  .  Ние не трябва да я глезим или да я
прегръщаме,  нито  да  ѝ  угаждаме  или  да  ѝ  обръщаме  прекалено  внимание,  нито  да  ѝ  даваме  някакво
окуражение или да я толерираме. Вместо това, ние трябва да бъдем безжалостни и жестоки в отхвърлянето
ѝ,  заедно с нейните желания.  Павел е  разработил подробно учението на Исус  за  „вдигането на нашия
кръст“ и за вървенето след него. Апостолът ни казва какво се случва, когато ние стигнем до мястото на
екзекуцията: там се извършва самото разпъване на кръста. 

Лутер пише, че хората на Христос заковават плътта си на кръста, „с цел, въпреки че плътта все още е
жива, тя да не може да прави това, което би направила, тъй като ръцете и краката ѝ са завързани и са
заковани здраво към кръста.“ (Martin Luther, Epistle to the Galatians, p. 527). А ако не сме готови да разпънем себе си по този
решителен начин, ние скоро ще установим, че вместо това, ние самите „разпъваме Божият Син отново и
отново.“  Същественото във вероотстъпничеството е „смяната на нашата позицията – вместо да стоим
откъм страната на Разпънатият,  ние преминаваме и заставаме  откъм страната    на тези, които го  
разпъват на кръста“. (Евр. 6:4–6; 10:26–27. виж C. F. D. Moule, Sacrifice of Christ, p. 30).

Разпъванията на кръста в Гал.2:20 и 5:24 се отнасят за две доста различни неща, както споменахме в
предишна глава. Първият стих казва, че ние сме били разпънати на кръста с Христос (не че ние сами сме се
разпънали, а това се станало като резултат от нашето единение с Христос), а вторият стих казва, че самите
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хора на Христос са предприели действие за разпъване на тяхната стара природа. Първият стих говори за
нашето освобождение от осъждането на закона чрез участието ни в разпъването на кръста на Христос;
вторият  стих  говори  за  нашето  освобождение  от  властта  на  плътта  чрез  гарантирането  на  нейното
разпъване.  Тези две неща,  а  именно,  че ние сме били разпънати на  кръста  заедно с  Христос  (пасивно
участие) и  че  ние  сме  разпънали на  кръста  плътта  си  (  нашето активно участие  )  ,  не  трябва  да  бъдат
обърквани.

7. Кръстът и хваленето (Гал.6:14)
„Дано аз никога да не се хваля с нещо, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който

светът беше разпънат за мен и аз – за света“ (мой превод).
Няма точен еквивалент в английския език на гръцката дума kauchaomai. Тя означава да се хваля с, да

прославям  нещо, да вярвам  в,  да  се радвам  на,  да се  отдавам  на,  да живея  заради. Обектът на нашето
хвалене или „славене“ изпълва нашия хоризонт,  завладява нашето внимание и поглъща нашето време и
енергия. Казано накратко, нашата „славене“ е нашата обсебеност, нашата мания, нашето пристрастяване.
Някои хора са обсебени от себе си или от парите си, от слава или власт; лъжливите учители в Галатия са
били триумфалисти, които са били обсебени от броя на хората, които са обърнали към вярата; а Павел е бил
обсебен от Христос и неговия кръст. Това, което обикновеният римски гражданин считал, че е обект на
срам, презрение и даже отвращение, за Павел е било обектът за неговата гордост, хвалене и слава. Нещо
повече,  ние  не  можем  да  подминем  това,  като  някаква  ексцентричност  на  Павел.  Защото,  както  вече
видяхме, кръстът е бил в центъра на ума на Христос и винаги е бил в центъра на вярата на църквата.

Първо,  да прославяме или да се хвалим  в кръста, означава да считаме, че това е начинът за
приемането ни от Бога. 

Най-важният от всички въпроси е въпросът,  как ние, като изгубени и виновни грешници, можем да
стоим пред справедлив и свят  Бог? За  да отговори на  този въпрос високо и ясно,  Павел,  в  страстната
разгорещеност  на  неговата  полемика  с  юдеите-християни,  които  твърдели,  че  християните  трябва  да
изпълняват Законът на Моисей, написал писмото си до Галатяните. Подобно на тях, някои хора сега все още
вярват в собствените си заслуги. Но Бог забранява ние да се хвалим с каквото и да е друго нещо, освен с
кръста. Кръстът не допуска други видове хваления. (Рим.3:27).

Второ,  да прославяме или да се хвалим  в кръста, означава да гледаме на него като на образецът
за нашето отричане от себе си.  Въпреки, че Павел пише само за  един кръст („кръстът на нашият
Господ Исус Христос“), той говори  за две разпъвания на кръста, даже за три. На същият кръст, на който
нашият Господ Исус Христос е бил разпънат, “светът беше разпънат за мен и аз – за света“.  Думата
„светът“, който е бил разпънат (отхвърлен) по същия начин, разбира се не се отнася за хората по света
(защото ние сме призовани да ги обичаме и да им служим), а се отнася за ценностите на света, за неговия
безбожен материализъм, за суетата и лицемерието (защото на нас ни е казано да не обичаме тези неща, а да
ги отхвърляме). „Плътта“ вече беше разпъната (5:24); сега “светът“ се присъединява към нея на кръста.
Трябва да пазим в здрава връзка едно към друго тези основни разпъвания на кръста в 6:14 – разпъването на
Исус и нашето разпъване. Защото те не са две, а е едно. Единствено в светлината на кръста на Христос, ние
сме  прави да  искаме,  даже силно да  искаме,  да  вдигаме нашите  кръстове.  Само тогава  ние  ще бъдем
способни почтено и искрено да повтаряме думите на Павел след него, че ние не прославяме нищо друго,
освен кръста.

Ние  обсъдихме  седемте  велики  твърдения  на  Панел  за  кръста  в  писмото  до  Галатяните  и  го
разгледахме в последователността, в която те са написани в писмото. В заключение, може би е полезно да
ги подредим в друга последователност и да ги групираме в теологичен, а не в хронологичен ред, за да
разберем  още  по-категорично  централното  място  и  всеобхватността  на  кръста  във  всяка  сфера  на
християнския живот.

Първо, кръстът е основата на нашето оправдание. Христос ни е спасил от настоящата зла епоха
(1:4) и ни е изкупил от проклятието на закона (3:13). А причината, поради която той ни е освободил от
двойното робство е, за да можем да стоим смело пред Бога, като негови синове и дъщери, които са обявени,
че са праведни и че в тях обитава неговият Дух.

Второ, кръстът е средството за нашето освещаване. Кръстът е мястото, при което идват другите
три разпъвания. Ние бяхме разпънати с Христос (2:20). Ние разпънахме нашата греховна природа (5:24). И
светът беше разпънат в нас, както и ние – за света (6:14). Следователно, кръстът означава нещо повече от
разпъването  на  Христос;  той  включва  в  себе  си  нашето  разпъване,  разпъването  на  нашата  плът  и
разпъването на света.

Трето,  кръстът е субектът на нашето  свидетелстване.  Ние трябва  да афишираме разпънатият
Христос публично пред очите на хората, за да могат те да (Го )видят и да повярват. (в Него) (3:1). Правейки
това, ние не трябва да отстраняваме тези думи от евангелието, които не са харесвани от хората, считайки
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че тези думи са обидни за човешката гордост. Не, каквато и да е цената, която може да се наложи да платим,
ние  проповядваме  кръста  (заслугата  на  Христос),  а  не  обрязването  (заслугата  на  човека).  Това  е
единственият път на спасението  (5:11; 6:12).

Четвърто,  кръстът е обектът на нашето  хвалене.  Бог ни забранява да се хвалим с нещо друго
(6:14). Цялото учение на Павел се върти около кръста. Кръстът изпълва неговото виждане, кръстът осветява
неговия живот, кръстът затопля неговия дух. Павел  е „прославян“ в кръста. За Павел, кръстът означава
много повече от всичко друго. Нашето мнение трябва да е същото.

Ако кръстът не е централното място за нас в тези четири сфери, тогава ние заслужаваме за нас да бъде
използвано най-ужасното от всички описания: „врагове на Христовия кръст“ (Фил.3:18). Да бъдем враг на
кръста, това означава да поставим себе си против неговите цели.  Само-праведност (вместо гледане към
кръста за оправдание), само-угаждане (вместо да вдигаме кръста си, за да вървим след Христос), само-
рекламиране  (вместо  проповядване  на  разпънатият  Христос)  и  само-прославяне  (вместо  прославяне  в
кръста) – ето, това са извращенията, които ни превръщат във „врагове“ на Христовия кръст.

От друга страна, Павел е бил отдаден приятел на кръста. Той толкова близо се оприличавал с кръста,
че страдал от физически гонения заради кръста. Той написал: „Аз нося по тялото си белезите на Исус“
(Гал.  6:17),  раните  и  белезите,  които  той  получил,  проповядвайки  разпънатият  Христос,  стигмата
(клеймото), с което бил жигосан като истински роб на Христос.

Стигмата на Исус, в духът, ако не в тялото, си остава клеймото за автентичността на всеки ученик на
Христос, особено на ранното християнско свидетелство. Камбел Морган е изразил това добре:

„Само разпънатият на кръста човек може да проповядва кръста. Св. Тома казал: „Ако не видя на
ръцете Му раните от гвоздеите...аз няма да повярвам„ (Йоан 20:25) Д-р Пакър от Лондон казал, че това,
което Тома е казал за Христос, сега светът казва същото за църквата. Светът казва и на всеки проповедник:
„Докато не видя на ръцете ти белезите от гвоздеите, аз няма да повярвам. И това е вярно. Човекът...
който е умрял с Христос...той може да проповядва за кръста на Христос“. (Campbell Morgan, Evangelism, pp. 59–60).
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