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Информация за Антъни Хоекема
Антъни А. Хоекема (1913 – 1988), роден в Холандия и емигрирал в САЩ през 1923 – калвинистки
пастор и богослов. След като служил като пастор в няколко християнски реформирани църкви от 1944
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двадесет и една години, до 1979, когато се пенсионирал. Преподавал е две години и в Кеймбридж, Англия.
(Преведени от мен християнски
%d0%b8%d0%b3%d0%b8/ Д.Пр.)
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Предговор
Тази книга е опит да бъде изяснен смисъла на Библейската есхатология или на това, което ни учи
Библията за бъдещето. Както отбелязах в Добавката, има три основни есхатологични гледни точки, всяка от
които има различна идея за идването на Божието царство: царството е или (1) в настоящето, (2) в
бъдещето, или (3) както в настоящето, така и в бъдещето. Гледната точка, възприета в това изследване е
третата: представа, която признава различието между „вече“ – сегашното състояние на царството, чието
начало е поставено от Христос – „все още не“ – окончателното установяване на царството, което ще се
случи при Второто идване на Христос.
В съответствие със становището, че есхатологията е реалност, която включва в себе си както
настоящето, така и бъдещето, книгата е разделена на две части. Първата част, Започнатата есхатология, се
занимава със сегашното осъществяване на Божието царство и с благословиите, на които вече се наслаждава
изкупената общност; а втората част, Есхатология на бъдещето, се занимава с такива теми, като състоянието
на вярващият в периода между смъртта и възкресението, със знаците на времената, с Второто идване на
Христос, с Хилядолетието, с възкресението на тялото, с Последният съд и с новата земя....(следват
благодарности към някои хора и т.н. Д.Пр.).
Дано Господ използва това изследване, за да ни помогне да се радваме в неговата решителна победа
над греха и смъртта и да очакваме с готовност окончателното завършване на тази победа в идващия живот.
Антъни Хоекема
Гранд Рапидс, Мичиган,

Част I
Започнатата есхатология
Названието „есхатология“ произлиза от две гръцки думи eschatos и logos, означаващи „учение за
последните неща.“ Обикновено е било считано, че това се отнася за нещата, които все още ще се случват,
както по отношение на отделната личност, така и на света. Относно отделната личност, есхатологията е
била считано, че се занимава с такива неща, като физическата смърт, безсмъртието и с така нареченото
„междинно състояние“ – състоянието в периода между смъртта и общото възкресение.
Относно светът, есхатологията се занимава с връщането на Христос, с общото възкресение, с
Последният съд и с окончателното състояние. Макар че се съгласяваме, че Библейската есхатология
включва гореизброените неща, ние сме длъжни да настояваме, че посланието на Библейската есхатология
ще бъде сериозно обезсилено, ако ние не включваме в нея сегашното състояние на вярващият и сегашния
етап на Божието царство. Иначе казано, пълният обем на Библейската есхатология трябва да включва както
„започналата“ (Това название, която трябва да бъде предпочетено вместо „фактическата есхатология“ (поради причини, които ще бъдат обяснени по-късно),
се отнася до сегашната радост на вярващият поради есхатологичните благословии) , така и „есхатологията на бъдещето“ (с това название
обозначаваме тези есхатологични събития, които все още са бъдещи).
В настоящата част ще изследваме няколко основни идеи, отнасящи се до сегашното състояние на
Божието царство. Глави 1 и 2 разглеждат подробно есхатологичната представа на Стария Завет. Той
изобилства с пророчества за бъдещите благословения за Израел. В Новия Завет много от тези пророчества,
но не всички, са изпълнени в личността на Христос. Следователно става очевидно, че някои пророчества ще
бъдат изпълнени само при Второто идване. Глава 3 обсъжда намерението на историята и целта, към която тя
върви, с Христос в центъра и под господството на Бога. Останалите глави в тази част се занимават с
природата и смисълът на Божието царство, с ролята на Светия Дух в есхатологията и с напрежението между
сегашната и бъдещата реалности.

Глава 1
Есхатологичната гледна точка на Стария Завет
За да разберем правилно Библейската есхатология, трябва да гледаме на нея като на неразделна част
от цялото Библейско откровение. Не трябва да си представяме, че Есхатологията е нещо, което се намира
само в такива книги в Библията, като например, Даниил и Откровение, а трябва да гледаме на нея като на
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господстваща и проникваща в цялото послание на Библията. В това отношение Юрген Молтман ( 1926 –
немски реформиран теолог, почетен професор по богословие в университета в Тюбинген, известен с книгите си „Теология на
надеждата“,„Разпнатият Бог“ и „Бог в творението“. Д.Пр.) със сигурност е точен: „От първото до последното, а

не само в епилога, Християнството е есхатология, тя е надежда, гледане напред и вървене напред, и
следователно - тя променя и преобразува настоящето. Есхатологията не е един от елементите на
Християнството, а е средата и обстановката на самата християнска вяра, тя е кодът, в който е
поставено всичко във вярата...Поради това есхатологията наистина не може да бъде само една част от
християнското учение. Есхатологичната гледна точка е отличителна черта на всеки християнски апел
към обществото, на съществуването на всеки християнин и на цялата църква.“ (Юрген Молтман, „Теология на
надежда“, стр. 16).
За да разберем това твърдение, нека да разгледаме по-отблизо есхатологичната природа на
Библейското послание като цяло. В тази глава ще разгледаме есхатологичната гледна точка на Стария Завет;
в следващата глава ще се фокусираме върху есхатологичната гледна точка на Новия Завет.
Библейските изследователи, които имат либерална позиция, често казват, че в Стария Завет има много
малко есхатология. Разбира се, трябва да приемаме като даденост, която не подлежи на доказване, че
авторите на книгите в Стария Завет не ни дават ясни учения относно основните доктрини, които ние сме
наименували „есхатология на бъдещето“: живота след смъртта, Второто идване на Христос, Последният съд
и т.н. Но има и друг смисъл, в който Стария Завет е есхатологично ориентиран от началото до края. Джордж
Лад (1911-1982 – баптистки пастор и професор в семинария в Пасадена, Калифорния. Д.Пр. ) обяснява това по следния
начин: „Оказва се, че надеждата на Израел за Божието царство е есхатологична надежда и че
есхатологията е нужния резултат за представата на Израел за Бога. Старата критика на Юлиус
Уелхаузен (1844-1918 – германски теолог и ориенталист, професор, принос за изясняване на историята на Тората. Д.Пр. ) и на
мислещите като него настояваше, че есхатологията е късно развитие, което е възниквало чак в във
времето след края на изгнанието на Израел във Вавилон през 538 г . пр.Хр...Наскоро махалото се люшна в
другата крайност и фундаменталният характер на есхатологията беше признат. Нарастващ брои
изследователи могат да бъдат цитирани, че признават, че есхатологията е била идеята на Бога, който
работил с Израел в изкупителна история, която предизвикала възникването на есхатологичната
надежда.“ (G. E. Ladd, Presence, pp. 52-53).
Един от съвременните изследователи, цитиран от Лад е Т. Фрайзен ( 1899 – 1982 - германски теолог), който
е професор по изучаване на Стария Завет в университета в Утрехт. Той коментира, че есхатологичното
виждане, което откриваме в Стария Завет е „Израелски феномен, който не можем да намерим никъде, освен
в Израел.“(T. C. Vriezen, An Outline of Old Testament Theology, 2nd ed., trans. S. Neuijen (Oxford: Blackwell, 1970), p. 458). Фрайзен продължава и
казва:
„Есхатологията не е възникнала, когато хората започнали да се съмняват в реалността на
Божието царуване в култа, а е възникнала, когато израелтяните трябвало да научат в най-голямото
нещастие да разчитат, единствено с вяра, на Бога , като единствената твърда основа на живота и
когато този реализъм на вярата бил насочен критично против живота на хората, така че идващата
катастрофа била виждана като Божия намеса, пълна със справедливост и освен това вярата изповядала,
че Святият Бог остава непоклатим в Своята вярност и любов към Израел. По този начин животът на
Израел в историята започнал да има двойно измерение: от една страна, осъждането наближавало скоро
да се случи, а от друга страна - възстановяването на обществото на Бога също
наближавало...Есхатологията е религиозна сигурност, която извира директно от вярата на Излаел в Бога,
която е вкоренена в историята на неговото спасение“. (Същата книга., стр. 459).
Следователно, Фрайзен установява, че есхатологията е неразделна част от посланието както на
Стария Завет, така и на Новия Завет: „В сърцевината на посланието на Стария Завет лежи очакването на
Божието царство и първото изпълнение на това очакване е в Исус от Назарет...което подчертава
посланието на Новия Завет. Следователно, истинската сърцевина на Стария Завет и на Новия Завет е
есхатологичната гледна точка“. (Същата книга,стр. 123).
А сега нека за изследваме по-подробно есхатологичната гледна точка на Стария Завет, като разгледаме
някой разкриващи идеи, в които тази гледна точка е въплътена. Започваме с очакването за идващият
спасител. Описанието на Грехопадението, намиращо се в началните стихове на Бит.3 е последвано веднага
от обещанието за бъдещия спасител в ст. 15: „Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето
потомство и нейното потомство; тя ще ти нарани главата, а ти ще ѝ нараниш петата.“ Този откъс,
който често е наричан „обещанието към майката“, сега определя тоналността на целия Стар Завет. Тези
думи са отправени към змията, която по-късно е отъждествена като представител на Сатаната (Откр.12:9;
20:2). Враждата, поставена между човечеството и змията означава, че Бог, който също е враг на змията, ще
бъде приятел на човека. В предсказанието, че най-накрая потомството жената ще нарани главата на змията,
ние имаме обещанието за идващия Спасител. Можем да кажем, че в този откъс Бог разкрива в кондензиран
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вид всичко, свързано с Неговото спасително намерение за хората му. По-нататъшната история на спасението
ще представлява разкриване на съдържанието на Неговото „обещание към майката.“ От този момент
нататък цялото разкриване на Стария Завет гледа напред, посочва напред и страстно очаква обещаният
спасител.
Този идващ спасител, описан в Бит.3:15 просто като потомството на жената, в Бит. 22:18 (виж 26:4;
28:14) е посочен като потомъкът на Авраам. По-нататък Бит.49:10 уточнява, че спасителят ще бъде потомък
на племето на Юда. Още по-нататък, в процесът на разкриването в Стария Завет ние научаваме, че
идващият Спасител ще бъде потомък на Давид ( 2Ц.7:12-13).
След установяването на царската институция, хората на Бога в Стария Завет признават три специални
длъжности: на пророка, на свещеника и на царя. Идващият Спасител се очаквало да бъде връхната точка и
изпълнението на тези три специални длъжности. Той трябвало да бъде велик пророк: „Господ, твоят Бог,
ще издигне за вас пророк като мен (Моисей), измежду вас, измежду братята ви – него ще слушайте“
(Втор. (18:15 – мой превод). Той щял да бъде вечен свещеник: „Господ се закле и няма да промени
намерението си: Ти си свещеник завинаги, според чина на Мелхиседек“ (Пс.110:4 – мой превод). Той ще
бъде и велик цар на неговите хора: „Радвай се много, О, Сионова дъще! Викай високо, О, Йерусалимска
дъще! Ето, твоят цар иде при теб...(Зах. 9:9 – мой превод).
Във връзка с царуването на идващият спасител специално е предсказано, че той ще седи на трона на
Давид. А пророк Натан казал на Давид: „Когато се навършат дните ти и ти заспиш с бащите си, Аз ще
въздигна потомеца ти след теб, който ще излезе от тялото ти, и аз ще утвърдя царството му. Той ще
изгради дом за името Ми, и Аз ще утвърдя трона на царството му завинаги.“ (2Ц.7:12-13 – мой превод,
виж Ис. 9:7). Можем също да отбележим, че понякога идването на бъдещият Спасител и Цар е
отъждествявано с идването на Бога при хората му. Например, в Ис.7:14 идващият спасител ясно е наречен
Емануил, което означава „Бог с нас.“ В Ис. 9:6 едно от имената на обещаният спасител е „Бог могъщ“. А. Б.
Дейвидсън (1831-1902 – шотландски свещеник, професор по Стар Завет в университета в Единбург, полиглот. На 18 год.
възраст знаел английски, френски, немски, холандски, испански, латински, гръцки и иврит. После научил сирийски, арамейски,
арабски, етиопски и асирийски. Написал е учебници по граматика и синтаксис на иврит. Д.Пр.) коментира това така:

„Понякога идването (на Йехова) е постигано по линията на Месианската надежда – Йехова идва долу сред
хората си в личността на Месията. Неговото присъствие е изявявано и реализирано в Месията...Бог е
изцяло присъстващ, заради целите на спасението, в Месиянският цар. Това е най-възвишената Месианска
представа.“ (A. B. Davidson, The Theology of the Old Testament (Edinburgh: T. & T. Clark, 1904), p. 371).
Обаче редом до представата за идващият спасител като някой, който ще е пророк, свещеник и цар, в
Исая се появява и виждането, че спасителят ще бъде страдащият слуга на Бога. Представата за „слуга на
Господа“ се появява често в Исая и понякога обозначава народът на Израел, а в други случаи описва
идващият спасител. Сред откъсите в Исая, които ясно описват идващият Месия като слуга на Господа са
42:1-4; 49:5-7; 52:13-15 и цялата гл. 53. Особено Ис. 53 обрисува идващият спасител като „страдащият слуга
на Йехова“: „Той беше наранен заради нашите престъпления, той беше бит заради нашите беззакония;
върху него беше наказанието, което ни направи цели и с неговите белези от камшика ние бяхме изцелени “
(Ис.53:5 – мой превод). От този вид откъси научаваме, че спасителят, чието идване е очаквал вярващият в
Стария Завет, е бил считан, поне във времето на последните пророци, че е някой, който ще страда за хората
си, за да ги спаси. Друг начин, чрез който Стария Завет описва идването на спасителят, е като Човешкият
син. Ние намираме този вид на очакването в Дан. 7:13-14: „Гледах в нощните видения и ето, един като
Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Старият по дни; и го доведоха пред Него. И на Него
беше дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото
владичество е вечно – то няма да премине и царството Му няма да бъде разрушено. “ В Новия Завет
Човешкият Син е специално определен като Месията.
Като обобщение можем да кажем, че в Стария Завет вярващият, по различни начини и чрез различни
фигури, е очаквал спасител, който щял да дойде някога в бъдещето (или в „последните дни“, ако използваме
обичайната фраза в Стария Завет), за да спаси хората си и освен това да бъде светлина за езичниците. В
първото си писмо Петър ни дава живо описание на начинът, чрез който пророците в Стария Завет са
очаквали идването на този Месиански спасител: „Относно това спасение, пророците, които говореха за
благодатта, която щеше да дойде при вас, търсеха напрегнато и с голяма загриженост, опитвайки се да
определят времето и обстоятелствата, към които Духът на Христос в тях им посочвал, когато
предсказвал страданията на Христос и идващата след тях слава“ (1Пет. 1:10-11 – мой превод).
Друга разкриваща представа, в която есхатологичната гледна точка на Стария Завет е въплътена, е
идеята за Божието царство. Въпреки, че изразът „Божието царство“ не се среща в Стария Завет, идеята, че
Бог е царят се среща, особено в Псалмите и в пророците, Бог често пъти е наричан, че е Цар, както на
Израел (Втор. 33:5; Пс. 84:3; 145:1; Ис. 43:15), така и на цялата земя Пс. 29:10; 47:2; 96:10; 97:1; 103:19;
145:11-13; Ис. 6:5; Йер. 46:18).
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Обаче, поради греховността и непокорността на хората, Божието управление е осъществено само
несъвършено в историята на Израел. Следователно, пророците очаквали да дойде ден, когато Божието
управление ще бъде изцяло осъществено, не само от Израел, а и от целия свят. (Ladd, Presence, p. 46).
Особено Даниил е този, който развил представата за идващото царство. В Дан.2 той говори за
царство, което Бог един ден ще установи, което никога няма да бъде унищожено, и което ще разбие на
парчета всички други царства и ще пребъдва завинаги (ст. 44-45). А в Дан.7:13-14, както видяхме, на един
като човешки син е дадено вечно владичество и царство, което няма да бъде разрушено. Следователно,
Даниил не само предсказва идването на бъдещо царство, но и свързва това царство с идването на спасител,
описан от него като човешки син.
Друга е идеята на Стария Завет, в която се говори за Нов Завет. Както са показали много
изследователи на Стария Завет, идеята за завета е централна в откровенията на Стария Завет. (See, e.g., Walter
Eichrodt, Theology of the Old Testament, trans. J. A. Baker, Vol. I (Philadelphia: Westminster, 1961); Ludwig Köhler, Old Testament Theology, trans. A. S. Todd (Philadelphia:
Westminster, 1957), pp. 60-75; Vriezen, op. cit., pp. 139-43, 283-84, 326-27; Gerhard Von Rad, Old Testament Theology, trans. D. M. G. Stalker, Vol. I (New York: Harper and Row,
1962), pp. 129-35, 192-94, 202-203, 338-39).

Обаче в дните на Йеремия хората на Юда нарушили Божия завет с тях, чрез
тяхното идолопоклонство и престъпления. Въпреки, че основната цел на пророчествата на Йеремия е било
предстоящото разорение и гибелта, той все пак предсказал, че Бог ще сключи нов завет с хората си: „Ето,
идат дни, казва Господ, когато ще сключа нов завет с Израелевия дом и с Юдовия дом; не такъв завет,
какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя;
Моят завет, който те нарушиха“ (Йер 31:31-32 – мой превод; виж и 33-34). От Новия Завет е ясно (виж
Евр. 8:8-13; 1Кор. 11:25), че новият завет, предсказан от Йеремия, е бил обявен от нашия Господ Исус
Христос.
Сред есхатологичните представи на Стария Завет е известна и представата за „възстановяването на
Израел.“ След разделението на царството на царство на Израел и царство на Юда, и двете новосъздадени
царства потъвали все повече и повече в неподчинение, идолопоклонство и вероотстъпничество. Поради
това пророците предсказали, че заради неподчинението си, хората от двете царства щели да бъдат заведени
в заточение от враждебни народи и щели бъдат разпръснати в чужбина. Но посред тези мрачни
предсказания е имало и пророчества за избавление. Много пророци предсказали бъдещото възстановяване
на Израел от неговото пленничество. Например, обърнете внимание на на това предсказание на пророк
Йеремия: „Аз ще събера остатъкът от моето стадо от всичките страни, където ги изгоних и ще ги
върна обратно в тяхната кошара, и те ще бъдат плодородни и умножени (Йер. 23:3 – мой превод).
Сещам се и за думите на Ис .11:11: „В онзи ден Господ ще протегне ръката си пак за втори път, за
да възстанови остатъкът, който е останал от неговите хора, от Асирия, от Египет, от Патрос, от
Етиопия, от Елам, от Шинар, от Хамат и от крайбрежията на морето“ (мой превод). Интересно е да
отбележим думите „пак за втори път“ в този откъс, което подсказва, че бъдещото възстановяване на
Израел ще бъде нещо като втори Изход.
Освен това е важно да видим, че възстановяването на Израел, което е предсказано от пророците има
етични отенъци. Както Йезекиил (36:24-28), така и Исая (гл. 24-27) твърдят, че това възстановяване няма да
се случи, отделно от разкаянието на Израел и повторното му посвещаване да служи на Бога. Както е казал
Джордж Лад: „Те (пророците на Стария Завет) предварително видели възстановяването, но само на
хората, които са били очистени и направени праведни. Тяхното послание (на пророците) както за скръб,
така и на благоденствие, е отправено към народа на Израел, за да могат хората да бъдат предупредени
за тяхната греховност и за да се обърнат към Бога. Есхатологията е била етично и религиозно
обусловена. Може би най-значимият резултат от етичната загриженост на пророците е тяхната
убеденост, че това няма да е Израел, такъв какъвто е, който влиза в есхатологичното Божие царство , а
само вярващ и очистен остатък“. (Ladd, Presence, p. 72).
Освен това откриваме, особено в Йоил, предсказание за бъдещо изливане на Духът върху всяка плът.
Добре познати са следните думи на предсказанието на Йоил: „И след това ще излея Духа си на всяка твар;
вашите синове и вашите дъщери ще пророкуват, вашите старци ще сънуват мечти и вашите млади
мъже ще виждат видения. Даже и върху слугите и слугините ви в онези дни Аз ще излея моя Дух“ (Йоил
2:28-29 – мой превод). Следователно, това изливане на Духът е било още едно от есхатологичните събития
на хоризонта на бъдещето, които вярващият в Стария Завет по онова време е очаквал с пламенно очакване.
Обаче е удивително, че следващите стихове в пророчеството на Йоил споменават за чудеса на небето и на
земята: „И ще покажа чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се
превърне в тъмнина и луната – в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен“ (Йоил 2:30-31).
Някои откъси в Новия Завет (напр. Лука 21:25; Мат. 24:29) свързват знаците, споменато по-горе, с
Второто идване на Исус Христос. Но все пак изглежда, че Йоил предсказва, че тези чудеса щели да се
случат преди изливането на Духът. Освен ако човек не тълкува тези знаци буквално (по този начин
превръщането на слънцето в тъмнина може да бъде разбирано като изпълнението на трите часа тъмнина,
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докато Исус висял на кръста), тогава ще се изглежда, че в пророчеството си Йоил вижда събирането заедно
в едно видение на събития, които всъщност са били разделени едно от друго от хиляди години .
Този феномен, който може да бъде наречен пророческа перспектива, се среща твърде често в
пророците на Стария Завет. Той се случва също, както ще видим, в някои апокалиптични откъси в Новия
Завет. Откъсът на Йоил ни отвежда да разгледаме друга бележита есхатологична представа от периода на
Стария Завет - идеята за „денят Господен.“ Понякога в пророческите писания денят Господен е бил считан,
че е ден от близкото бъдеще, когато Бог ще донесе внезапно унищожение на враговете на Израел.
Например, Авдий предсказва гибел на Едом, когато дойде „денят Господен“ (ст.15-16).
Но денят Господен може да се отнася и до последният, есхатологичен ден на съд и спасение. Понякога
– и това е друга илюстрация на пророческата перспектива – един близък и друг далечен ден са виждани
заедно, в едно и също видение. Например, Ис.13 говори за ден Господен, намиращ се наблизо, когато
Вавилон ще бъде унищожен (ст.6-8, 17-22). Но в същата глава, разпръснати между описанията на
разрушението на Вавилон, има указания за есхатологичният ден Господен в далечното бъдеще: „Ето, денят
Господен идва – жесток, с ярост и свиреп гняв, да опустоши земята и да изтреби грешниците ѝ от нея.
Защото небесните звезди и техните съзвездия няма да дадат светлината си; слънцето ще е тъмно при
изгрева си и луната няма да излъчва светлината си. Аз ще накажа светът за злината му и порочните – за
беззаконието им“ (ст.9-11 – мой превод). Това описание създава представата, че Исая вижда унищожението
на Вавилон и последният есхатологичен ден Господен, все едно, че те са един и същ ден, ден на Божие
посещение.
Обаче, много често в пророците изразът „денят Господен“ е използван за да обрисува последният,
есхатологичен ден на посещението. Понякога денят Господен означава съд за Израел. Във времето на Амос
е била обичайна представата, че денят Господен няма да донесе нищо друго, освен благословение и
благоденствие за Израел. Обаче Амос разтревожил всеобщото самодоволство, казвайки: „Горко на вас,
които желаете денят Господен! За какво ви е денят Господен? Той е тъмнина, а не светлина“ (Ам.5:18 –
мой превод).
По подобен начин Исая описва денят Господен като ден на съд за вероотстъпническите хора на Юда:
„Защото Господ на силите има ден против всички, които са горди и високомерни, против всички, които са
издигнати и възвишени...И надменността на човека ще бъде смирена и гордостта на хората ще бъде
унижена; и единствено Господ ще бъде възвисен в този ден“ (Ис. 2:12, 17 – мой превод).
Софония също говори за денят Господен като за ден на гняв: „Великият ден Господен е близо, близо е
и много бърза; гласът на денят Господен е горчив, силният човек плаче гласно там. Ден на гняв е онзи ден,
ден на нещастие и силна болка, ден на разруха и опустошение, ден на тъмнина и меланхолия, ден на облаци
и плътна тъмнина...“ (Соф.1:14-15 – мой превод). От останалата част на книгата става ясно, че според
Софония, денят Господен се отнася както за денят за съд на народа на Юда в близкото бъдеще, така и за
последната, есхатологична всеобща катастрофа. (същата книга, стр. 67-68).
Обаче, денят Господен не донася само съд и бедствие. Понякога е казвано, че денят ще донесе
спасение. Така например, Йоил 2:32 обещава спасение на всички, които призоват името на Господа преди
идването на денят Господен. И в Мал. 4 е обявявано не само съдът над злотворците във връзка с идването на
„великият и страшен ден Господен“ (ст. 5), но освен това са обещани изцеление и радост за всички, които
се страхуват от Божието име. (ст.2). Можем да обобщим, като отбележим, че денят Господен, който е
предсказан от пророците в Стария Завет, за някои хора ще бъде ден на съд и гняв, а за други хора ще е
благословение и спасение.
Въпреки, че представата за денят Господен често пъти означава меланхолия и тъмнина, има и друга
есхатологична представа в Стария Завет, която има по-весело звучене: представата за ново небе и нова земя.
Есхатологичната надежда на Стария Завет винаги включва земята:
„Библейската идея за денят Господен винаги включва земята. Юдейското мислене е виждало
същественото единство между човека и природата. Пророците не са считали, че земята е просто
безразлична сцена, на която човек изпълнява своята задача, а са считали, че земята е израз на Божията
слава. В Стария Завет никъде не се подкрепя надеждата за безтелесно, нематериално, чисто „духовно“
спасение, както е правело гръцкото мислене. Земята е определената от Бога сцена на човешкото
съществуване. (Коментар: След като е така, това означава, че като християни ние не трябва да подкрепяме идеите за
преселението на хората на друга планета. Това не е ли израз на желанието на човека да се отклони от поставената му задача от
Бога да се грижи за земята, а не да я изоставя като износена и непотребна вещ? Д.Пр. ) Нещо повече, земята е била

замесена в злините, които грехът е причинил. Има взаимоотношение на природата с моралния живот на
човека; следователно, земята трябва също да участва в Божието окончателно спасение. (същата книга, стр. 59-60).
Тази бъдеща надежда за земята е изразена в Ис.65:17: „Понеже ето, създавам ново небе и нова земя;
а предишните неща няма да бъдат запомнени или да ни идват на ум.“ (мой превод) (виж и Ис.66:22)

7

8
Други откъси от Исая показват, че обновлението на земята ще включва: необработеното място ще
бъдат превърнато в плодородно поле (32:15), пустинята ще цъфне (35:1), сухите места ще станат водни
извори (35:7), мирът ще се завърне в животинския свят (11:6-8) и земята ще бъде изпълнена със знанието на
Господа така, както водите покриват морето (11:9).
Нека да обобщим това, което научихме за есхатологичната гледна точка на Стария Завет. В самото
начало е имало очакване за идващ спасител, който ще нарани или смаже главата на змията. С течение на
времето е имало нарастващо обогатяване на есхатологичното очакване. Различните неща на това очакване
със сигурност не са били възприети веднага, а са приемали различни форми в различните времена. Но ако
можем да си представим тези представи по един обобщаващ начин, ние със сигурност можем да кажем, че
в различните периоди на Стария Завет, вярващият е очаквал следващите есхатологични реалности в
бъдещето:
1) Идването на спасител
(2) Божието царство
(3) Новия Завет
(4) Възстановяването на Израел
(5) Изливането на Духът
(6) денят Господен
(7) Новото небе и новата земя
Всички тези неща се показвали постепенно на хоризонта на очакването. Разбира се, вярващият в
Стария Завет не е имал ясна представа как или кога тези очаквания ще бъдат изпълнени. Доколкото самият
той си представял, това щяло да стане някога в бъдещето, което е било наричано по различни начини –
„денят Господен,“ „последните дни,“ „идващите дни“ или „по онова време,“ - всички тези есхатологични
събития щели да се случат заедно.
С характерната си пророческа перспектива, Стария Завет предсказва смесени неща, свързани с
първото идване на Христос, с неща, свързани с второто идване на Христос. Но преди идването на епохата
на Новия Завет не било разкрито, че това, което в Стария Завет е било считано, че ще се реализира като
едно идване на Месията, ще бъде изпълнено на два етапа: първо и второ идване. Следователно, това, което
не било ясно за пророците в Стария Завет, било изяснено в епохата на Новия Завет.
Но отново трябва да бъде казано, че вярата на вярващият в Стария Завет е била есхатологична от
началото до края. Той е очаквал Божията намеса в историята, както в близкото, така и в далечното бъдеще.
Всъщност, точно тази гледаща в бъдещето вяра дала на светията от Стария Завет смелостта да тича в
надбягването, поставено пред него. Евр.11, когато гледа назад към героите на вярата в Стария Завет,
специално подчертава това. Там за Авраам е казано: „Той очакваше града, който има основи, чийто
архитект и строител е Бог“ (ст.10). За всички патриарси е казано: „Всички тези хора умряха във вяра, без
да бяха получили това, което беше обещано, но го видяха и поздравиха отдалече...(ст.13 – мой превод) А за
всички светии на Стария Завет, взети заедно, е казано следното: „А всички тези, ако и да бяха
засвидетелствани чрез вярата им, не получиха това, което беше обещано, понеже Бог предвиди нещо подобро за нас, поради което, ако те бяха отделени от нас, нямаше (те) да бъдат направени съвършени“
(ст.39-40 – мой превод).

Глава 2
Природата на есхатологията на Новия Завет
Вярата на вярващият в Стария Завет е била есхатологично ориентирана. Както видяхме, той е гледал
напред към много събития, които се появявали на есхатологичният хоризонт. В сърцевината на неговата
есхатологична надежда е било очакването за идващият спасител. Можем да видим тази есхатологична
надежда, примери за която дават възрастният Симеон, за когото е казано, че той „ чакаше утехата на
Израел“ (Лука 2:25) и пророчицата Анна, която, след като видяла бебето Исус „благодареше на Бога и
говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим“ (Лука 2:38).
В ерата на Новия Завет духовните благословени наслади са по-изобилни, отколкото в дните на Стария
Завет: знанието за Божият спасителен план е значително обогатено; вярата на вярващият в Новия Завет е
много задълбочена и неговото схващане за размерите на Божията любов, такава, каквато е разкрита в
Христос, е неизмеримо заздравена. Същевременно, очакването на вярващият за още по-велики благословии,
които ще дойдат в бъдещето, също било подсилено. Новия Завет, както и Стария Завет, притежава силен
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поглед напред. Има дълбока убеденост в спасителната работа на Светия Дух, която сега е извършвана, но е
само прелюдия към много по-богатото и по-пълно спасение в бъдещето и че епохата, която е започната с
първото идване на Исус Христос ще бъде последвана от друга епоха, която ще бъде по-славна, отколкото
настоящата епоха може да бъде. Иначе казано, вярващият в Новия Завет е наясно от една страна с факта, че
великото есхатологично събитие, предсказано в Стария Завет вече се е случило, но от друга страна той
разбира, че други много важни серии от есхатологични събития, които все още трябва да се случат.
Всъщност, идването на Исус Христос в света е изпълнение на централното есхатологично очакване на
Стария Завет. Уилям Менсън ( 1882-1958 – британски теолог, пастор, професор ) описва това така: „Когато се
обърнем към Новия Завет, ние преминаваме от атмосферата на предсказанието в атмосферата на
изпълнението. Нещата, които Бог е предрекъл чрез устните на своите святи пророци, сега Той най-после,
частично, е довел до изпълнение. Есхатологията, описана отдалече...в Исус е регистрирала своето
събитие...Висшият знак на есхатологията е Възкресението на Исус и спускането на Светия Дух върху
Църквата. Възкресението на Исус не е просто знак, който Бог е дал в подкрепа на Своя Син, а е
въведението, влизането в историята на епохата на Краят“.
Следователно християните са влезли чрез Христос в Новата Епоха. Църквата, Духът и животът в
Христос, са есхатологични величини. Онези, които се събирали във вдъхващите благоговение първи дни на
Църквата, са знаели, че това е така; те вече били усетили вкусът на силите на Идващият Свят. Това,
което е било предсказано в Светите Писания, че ще се случи на Израел или на човека в евхаристията, се е
случило на и в Исус. Фундаментният камък на Новото Творение застанал на мястото си.“ (W. Manson,
“Eschatology in the New Testament,” Scottish Journal of Theology Occasional Papers No. 2 (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1953), p. 6).

Въпреки, че това е вярно, освен това ние знаем, че много от предсказанията на пророците на Стария
Завет все още не са изпълнени, както и че много неща, които Исус е предрекъл, все още не са станали факт.
Пророците не говориха ли за осъждането на света и за възкресението на мъртвите, и Исус не говори ли за
идването на Човешкия Син с облаци в сила и велика слава? Следователно, ние стигаме до извода, че за
есхатологията на Новия Завет трябва да бъде говорено както за това, което вече е било изпълнено, така и за
онова нещо, което ще трябва да бъде изпълнено в бъдещето .
Още веднъж Менсън е казал това добре: „Има реализирана есхатология. Но има и есхатология, която
не е реализирана. Не може да има такова нещо, при всички възможни изисквания, което да е напълно
реализирана есхатология в точният смисъл. Есхатологичният импулс събужда и отстоява себе си отново
в Християнството, защото есхатологията, подобно на любовта, е от Бога...Следователно,
Християнството още от началото демонстрира съществена биполярност. Краят дойде! Краят не е
дошъл! И нито благодатта, нито славата, нито сегашното осъществяване на предсказание, нито
бъдещето съвършенство на живота в Бога могат да бъдат изпуснати от картината, без това да не
причини унищожаване на реалността.“ (същата книга, стр. 7).
Следователно трябва да кажем, че това, което характеризира есхатологията на Новия Завет е
подчертаното напрежение между „вече“ и „все още не“ – между това, на което вярващият вече се
наслаждава и онова, което той все още не притежава. Оскар Кулман (1902 -1999 – френски лютерански теолог,
активен деец на екоменическото движение за диалог между деноминациите. Заради това Карл Барт се пошегувал, че на
надгробния му паметник ще бъде написано, че е бил съветник на трима папи. Д.Пр. ) има да каже следното за това:

„Новият елемент в Новия Завет е не есхатологията, а това, което аз наричам „напрежението между
решителното „вече изпълнено“ и „все още не изпълнено“, между настоящето и бъдещето. Цялата
теология на Новия Завет е наситена с това напрежение.“ (O. Cullmann, Salvation, p. 172).
В следващата глава ще се върнем отново при това напрежение и ще изследваме неговите последици в
посланието на Библията и в нашия живот в днешния свят. На този етап е достатъчно да признаем наличието
на това „все още не“ напрежение като съществена черта на есхатологията на Новия Завет. Въпреки че бихме
могли да кажем, че вярващият в Стария Завет вече е живял с това напрежение, то е открито за вярващият в
Новия Завет, тъй като той има по-богатия опит на сегашните благословии и по-ясно разбиране на бъдещите
надежди, отколкото вярващият по времето на Стария Завет.
Нека сега да видим как Новия Завет показва както великото есхатологично събитие, предсказано от
Стария Завет, така и че финалният завършек на историята, все още предстои да се случи.
1. В Новия Завет ние намираме, че осъществяването на това велико есхатологично събитие, което е
предсказвано от Стария Завет, вече се е случило. Идването на Исус Христос в света е подробно обяснено в
Новия Завет, че е изпълнение на предсказание от Стария Завет. Например, в Евангелието на Матей,
раждането на девицата Мария е представено като изпълнение на предсказание, намиращо се в пророчество
на Исая: „Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов,
не бой се да вземеш жена си Мария, защото това, което е заченато в нея, е от Святия Дух...“ Всичко
това стана, за да се сбъдне казаното от Господа чрез пророка: „Ето, девица ще зачене и ще роди син, и
ще го нарекат Емануил, (което означава, Бог с нас) (Мат.1:20-23 – мой превод).
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За многобройни други подробности от живота, смъртта и възкресението на Исус е казано, че те са
изпълнения на предсказанието на Стария Завет: неговото раждане във Витлеем (Мат. 2:5-6, сравнено с Мих.
5:2), неговото бягство в Египет (Мат. 2:14-15; Ос. 11:1), неприемането му от неговите хора (Йоан 1:11; Ис.
53:3), триумфалното му влизане в Йерусалим (Мат. 21:4-5; Зах. 9:9), той е бил продаден за 30 сребърници
(Мат. 26:15; Зах. 11:12), бил е пронизан с копие на кръста (Йоан 19:34; Зах. 12:10), фактът, че войниците са
хвърлили жребий за дрехата му (Марк 15:24; Пс. 22:18), фактът, че нито една негова кост нямало да била
счупена (Йоан 19:33; Пс. 34:20), фактът, че той е бил погребан с богатите (Мат. 27:57-60; Ис. 53:9), неговото
възкресение (Деян 2:24-32; Пс. 16:10) и неговото възнесение (Деян.1:9; Пс. 68:18).
В тази връзка е от огромна важност използването на думи като hapax (веднъж) и ephapax (веднъж за
всички) за работата на Христос. Така например, в 1Пет.3:18 ние четем „Защото и Христос умря за
греховете веднъж (hapax), праведният за неправедните, за да ни доведе при Бога“ (мой превод). Авторът
на Евреи използва думата ephapax за да изрази същата мисъл: „А когато Христос се появи като
Първосвещеник на добрите неща, които дойдоха тогава чрез по-велика и по-съвършена скиния (не
направена с ръце, т.е. не от това творение), Той влезе веднъж завинаги в Светая Светих, носейки не кръв
на козли и телци, а своята собствена кръв и така придоби вечно спасение“ (Евр. 9:11-12 – мой превод).
„...Ние бяхме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос, веднъж завинаги“ (Евр. 9:1010 – мой превод).
За постигане на същият ефект е и употребата на eis към dienekes (завинаги) в Евр. 10:12-13: „Но
когато Христос принесе завинаги единствена жертва за греховете, той седна отдясно на Бога и чака,
докато враговете му бъдат направени подножие за краката Му“ (мой превод).
От такъв вид откъси ние научаваме, че жертвата на Христос се е характеризирала с окончателност и
че в работата на Христос това, което Бог обещал чрез пророците в Стария Завет, наистина се е случило. В
Христос обещаният спасител наистина бил дошъл!
Нека да погледнем към друго свидетелство за това твърдение. Казва се, че както Йоан Кръстител, така
и Исус са обявявали, че с идването на Исус, Божието царство или небето, е наближило (Мат. 3:2; Марк
1:15; гръцката дума, преведена като „наближи“ е eggiz) Освен това Исус казал на фарисеите, че неговото
прогонване на демоните чрез Светия Дух е било доказателство, че Божието царство е „дошло върху тях“
(Мат. 12:28; тук гръцкият глагол е phthano). Както видяхме, тъй като идването на Божието царство е било
една от съставните части на есхатологичното очакване на Стария Завет, ние виждаме, че и това
предсказание е изпълнено в Христос. В личността на Христос обещаното царство е дошло – въпреки че
ще има финален завършване на царството в бъдещето.
Авторите на Новия Завет са осъзнавали, че те вече живеят в последните дни. Това недвусмислено е
казано от Петър в неговата велика проповед в денят на Петдесятница, когато той цитирал следното
предсказание от Йоил 2:28-29: „Защото тези мъже не са пияни, както вие предполагате, понеже е едва
третия час от деня (Коментар: 9 часа сутринта според сегашното измерване на времето. Д.Пр .); но това е, което е
казано чрез пророк Йоил: „И в последните дни, обявява Бог, Аз ще излея моят Дух върху всяка твар...“
(Деян 2:16-17 – мой превод). Думите „в последните дни“ (en tais eschatais hemerais) са гръцки превод на
думите на иврит ’acharey kh n, и буквално означават „после“. Когато Петър цитира тези думи и ги използва
за събитие, което току-що се е случило ( разпъването на Исус на кръста, неговото възкресение и възнесение. Д.Пр ), той
всъщност казва: „Сега ние сме в последните дни.“ (See G. Kittel, “eschatos,” Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel,
trans. Geoffrey W. Bromiley, Vol. II (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), p. 697) .
Ние намираме подобно разбиране и в Павел. В едно от първите си писма (Гал.4:4) той посочва, че
Христос дойде в света в „пълнотата на времето“ (превод на Библията ASV) или „когато се изпълни
времето“ (превод на Библията RSV; гръцкият израз е pleroma tou chronou). Думата pleroma предполага
мисълта за изпълнение, за завършване до край. Когато Павел казва, че Христос се е появил в пълнотата на
времето, той иска да каже, че великата средна точка, медианата на историята, е пристигнала и че
пророчеството на Стария Завет сега е стигнало до изпълнението. Въпреки, че тези думи не изключват
бъдещо завършване на историята в края на времето, те със сигурност ни учат, че от гледната точка на
Стария Завет, ерата на Новия Завет е време на осъществяване. В писмо, написано няколко години покъсно, 1Коринтяни, Павел казва тази истина по следния удивителен начин: „Всички тези неща им се
случиха (на израелтяните, които са се скитали в пустинята) като предупреждение и те бяха записани за
поука на нас, върху които дойде краят на времето“ (буквално, „краищата на времето“ ta tele ton aionon,
10:11 – мой превод). Тук отново езикът на изпълнението е несъмнен.
Авторът на Евреи изразява същата мисъл, когато съпоставя Христос с Първосвещениците на Стария
Завет, които трябвало да влизат в Светая Светих всяка година с кръв, но не тяхната. По-нататък авторът
продължава и казва, че е Христос е много по-висшестоящ от тези свещеници, понеже „ Той се появил
веднъж завинаги в края на времето“ (буквално, „в края на времената“ epi synteleia ton aionon), за да
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отмахне греха чрез жертвата на Себе Си“ (Евр.9:26 – мой превод). В сравнение с временната роля на
свещениците в Стария Завет, Писмото до евреите гледа на появата на Христос като на есхатологично
изпълнение и завършеност.
Писмата на Йоан винаги са били считани, че са едни от последно написаните книги в Новия Завет. В
тях също намираме разбиране, че епохата на Новия Завет е едно от есхатологичните изпълнения. Обаче,
вместо да използва изразът „последните дни“, Йоан използва изразът „последният час“: „Деца, последният
час е (eschat h ra) и както сте чули, че идва антихристът, така сега дойдоха много антихристи;
следователно знаем, че е последният час“ (I Йоан 2:18).
Изразите от вида, които току-що разгледахме показват, че вярващият в Новия Завет наистина е
осъзнава, че живее в последните дни, в последния час и в края на времената . Ние сме наясно, великото
есхатологично събитие, предсказано в Стария Завет, се е случило в идването на Исус Христос и в
установяването на неговото царство. Това е елементът на истината в позицията, свързвана с Чарлз Х. Дод
(1884-1973 - изтъкнат английски протестантски теолог, който настоявал, че Божието царство означава настояща реалност, а
не бъдещ апокалипсис. Д.Пр.), която е известна като „осъществена есхатология.“ Но тъй като остават много

есхатологични събития, които все още не са осъществени и тъй като Новия Завет ясно говори за бъдеща,
както и за настояща есхатология, аз предпочитам да говоря за „започната“, а не за „изпълнена или
осъществявана“ есхатология. (Изразът „започната есхатология“ е използван от J. A. T. Robinson in his Jesus and His Coming (London: SCM, 1957). За
пръв път той е използван от G. Florovsky (W. A. Whitehouse, “The Modern Discussion of Eschatology,” Scottish Journal of Theology Occasional Papers No. 2, p. 76 n. 1) .
Предимството на този израз е, че той е напълно справедлив към факта, че великото есхатологично врязване
в историята вече е било направено, но същевременно не изключва развитие на есхатологията в бъдещето.
„Започнатата есхатология“ подсказва, че есхатологията наистина е започнала, но в никакъв случай не е
завършила.
2. „В Новия Завет ние също намираме р азбирането, че това, което авторите на Стария Завет
изглежда описват като движение, сега трябва да бъде разбирано, че включва в себе си два етапа:
сегашната Месианска епоха и епохата на бъдещето. Или, казано с други думи, вярващият в Новия Завет,
въпреки че осъзнава, че сега живее в новата епоха, предсказана от пророците, разбира, че тази нова
епоха, началото на която е поставена чрез идването на Исус Христос, е била схващана като носеща в
утробата си друга епоха, която ще дойде.“ (G. Vos, Pauline Eschatology, p. 36).
Доказателство за това може да бъде намерено във факта, че авторите на Новия Завет, въпреки че са
разбирали, както току-що видяхме, че има логика, според която ние сега сме в последните дни, също
започват да говорят за две епохи: сегашната епоха и бъдещата епохата: „настоящето време“ (ho ai n
erchomenos, Luke 18:30), и „бъдещата епоха“ (ho ai n mell n, Мат. 12:32). Например, авторът на Евреи
твърди, че някои хора от неговото поколение, „са вкусили силите на бъдещата епоха“ (mellontos ai nos, Heb.
6:5 – мой превод). Павел, в Еф.2:7, даже говори за бъдещите епохи: „че в бъдещите епохи (en tois ai sin tois
eperchomenois) Той може да покаже изобилните богатства на Своята благодат в доброжелателство към
нас в Исус Христос“ (мой превод). (Arndt and Gingrich point out that the plural of ai n is often used inthe New Testament to designate eternity (GreekEnglish Lexicon of the New Testament [Chicago: Univ. of Chicago Press, 1957], pp. 26-27). See also H. Sasse, “ai n,” TNDT, I, 199).
Толкова силно е разбирането, че ще има бъдеща епоха, за разлика от сегашната епоха, че има много
страници, в които двете епохи са разглеждани заедно. В Лука 20:34-35 Исус отговаря на подвеждащият
въпрос на садукеите за възкресението така: „Синовете на тази епоха (ai nos toutou) се женят или
омъжват; но онези, които са счетени достойни да достигнат до онази епоха (ai nos ekeinou) и до
възкресението от смъртта, нито се женят, нито се омъжват.“ (мой превод). Подобно съпоставяне на
двете епохи се намира в Мат.12:32: „И ако някой каже дума против Човешкия Син – ще му бъде простено;
но ако някой говори против Светия Дух – няма да му бъде простено, нито в тази епоха (tout t ai ni), нито в
бъдещата епоха (t mellonti) (мой превод). (Подобно съпоставяне на ho ai n houtos и на ho ai n mell n ще намерите в Еф.1:20-21).
В друг откъс сегашното време (kairos) е съпоставено с бъдещата епоха: „ Истина ви казвам, няма
човек, който да е оставил къща или съпруга, или братя, или родители, или деца, заради Божието царство,
който да не получи многократно повече в настоящето време (kair tout), а в бъдещата епоха (to aini t
erchomen) – вечен живот“ (Лука 18:29-30 – мой превод). От този откъс е ясно, че авторите на Новия Завет
очаквали бъдеща епоха, която ще дойде след настоящата епоха.
Ние намираме най-интересно съпоставяне на двете епохи в използваните в Новия Завет изрази
„последните дни“ и „последният ден.“ Както вече видяхме, Петър в проповедта си на Петдесятница казал,
че периодът, който започнал чрез изливането на Светия Дух учредява „последните дни“; иначе казано, че
сега ние се намираме в последните дни. (Подобен израз се намира в Евр. 1:2, където е казано, че „Бог, който казал в миналото на бащите чрез
пророците в тези последни дни (буквално в края на тези дни ep’ eschatou t n h mer n tout n), ни е говорил чрез Сина.“ Виж също 1Пет.1:20: „Той (Христос) беше
предопределен преди създаването на света, но беше изявен в края на времената (ep’ eschatou t n chron n) заради ваша изгода“ – мой преводи).

Обаче, когато
изразът е намерен в единствено число („последният ден“), той никога не се отнася до сегашната епоха, а
винаги се отнася до бъдещата епоха - обикновено за Съдният Ден или за денят на възкресението. Така
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например, ние чуваме, че Исус казва: „Това е волята на Този, който Ме изпрати, че Аз не трябва да изгубя
нито един от всички, което ми е дал, но да ги възкреся в последният ден (eschat h mera)”(Йоан 6:39 – мой
превод). Подобен израз ще намерите в ст. 40, 44 и 54 на тази глава. В Йоан 11:24 се разказва, че Марта
казала за нейния брат Лазар: „Аз знам, че той ще възкръсне при възкресението в последния ден.“ И в Йоан
12:48 Исус казва: „Който ме отхвърля и не приема думите Ми, има съдия; словото, което изговорих, ще
бъде неговия съдия в последният ден“ (мой превод). Иначе казано, според авторите на Новия Завет, ние сега
сме в „последните дни“, но „последният ден“ все още не е дошъл.
Интересно е също да забележим употребата на съществителното име synteleia „край“ или
„завършване.“ В един случай тази дума е използвана в множествено число ai n и означава сегашната епоха:
„Сега веднъж, в края на вековете (epi synteleia t n ai n n) той (Христос) беше изявен, за да премахне греха“
(Евр. 9:26, ASV – мой превод). Но когато тази дума е използвана в единствено число ( ai n), тя винаги се
отнася за финалното завършване, което все още е в бъдещето: „Ето, Аз съм винаги с вас, до края на
вечността (synteleia ainos) (Мат. 28:20 – мой превод). Когато Исус обяснява смисъла на Притчата за
плевелите, той казва: „жътвата е свършекът на епохата (synteleia ainos)“(Мат. 13:39 - мой превод); виж.
ст.40, 49); а когато учениците питат Исус за бъдещето, те казват: „Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще
бъде знакът за Твоето идване в края на епохата?“ (Мат. 24:3 – мой превод).
Следователно, есхатологията на Новия Завет гледа назад към идването на Христос, което е било
предсказано от пророците на Стария Завет и потвърждава: сега ние сме в последните дни. Но
есхатологията на Новия Завет гледа и напред към финалният завършек, който все още трябва да дойде и
следователно казва: последният ден все още идва; последната епоха все още не е дошла.
Човек би могъл начертае диаграма на есхатологичното очакване на вярващият в Новия Завет по
следния начин:
Приемайки като даденост, че есхатологията на Новия Завет гледа както назад и едновременно с това
сочи напред, тогава каква е връзката между тези две страни на нейната есхатология?
3. Връзката между двата есхатологични етапи е, че благословиите на настоящата епоха са залогът и
гаранцията за идването на по-големи благословии.
Ние можем да видим тази връзка преди всичко друго, когато наблюдаваме че, според Новия Завет,
първото идване на Христос е гаранцията и залогът за сигурността на второто идване на Христос. Това е
била потвърдено от ангелите, които говорили на учениците по време на възнесението на Христос:
„Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който беше възнесен от вас на небето, ще
дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето!“ (Деян 1:11 – мой превод). Авторът на Евреи
твърди, че така както е сигурно, че след смъртта има съд, толкова сигурно и второто идване Христос ще
последва първото: „И точно така, както е определено за човеците веднъж да умрат, а след това идва съд,
така и Христос, като беше пожертван веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се появи втори
път, не да се справя с грях, а да спаси онези, които с готовност го очакват“ (Евр. 9:27-28 – мой превод).
И Павел, в Тит 2:11-13 посочва, че вярващият в Новия Завет живее между двете идвания на Христос:
„Защото се появи (epephan) Божията благодат, за спасението на всички хора, възпитавайки ни да се
отказваме от безверието и светските страсти, и да живеем сериозен, праведен и набожен живот в този
свят, очаквайки нашата благословена надежда - появата (epiphaneian) на славата на нашия велик Бог и
Спасител Исус Христос“ (мой превод). Втората гръцка дума, забелязана тук е съществителната форма на
глагола, който е използван по-рано в текста; двете думи обозначават действителна и видима проява. Този
откъс ни учи, че както Христос се е появил в миналото, така той ще се появи отново в бъдещето.
Следователно, Християнската есхатология включва очакване за бъдещето, което е вкоренено в онова,
което вече се е случило в миналото. Герит К. Беркуурер (1903-1996 – виден холандски реформаторски теолог,
професор. Д.Пр.) обяснява това така: „...Обещанието на бъдещето е неразривно свързано с събитията в
миналото. Християнското очакване е много по-различно нещо от обобщение като „семената на
бъдещето лежат в настоящето.“ То е нещо, което е изцяло определяно от уникалната връзка между
онова, което ще дойде и това, което вече се се случило в миналото . Цялата централност на нашето
очакване е обоснована в тази странна връзка... Следователно, истинската есхатология винаги се занимава
с очакването на Христос, който вече е бил разкрит и който „ще се яви втори път...да спаси онези, които с
готовност го очакват“ (Евр.9:28 – мой превод). (G. C. Berkouwer, Return, pp. 12-13).
Следователно, това, което е уникално за есхатологията на Новия Завет е, че тя очаква бъдещо
изпълнение на Божийте намерения, основавайки се на победата на Христос в миналото. Джордж Лад казва
следното: „Нейното (на църквата) свидетелство за победата на Бога в бъдещето се основава на победа,
която вече е постигната в историята. Църквата прогласява не просто надежда, а надежда, основаваща
се на събития в историята и на нейния собствен житейски опит.“(G. E. Ladd, Presence, p. 337).
Оскар Кулман използва добре позната метафора: Вярващият християнин живее между „D-day“ и
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„V-day“ (Коментар: „D-day“ е денят на десанта на 6.06.1944 на англо-американските войски в Нормандия, а „V-day“ е „Денят
на победата“ - 8.05.1945. Д.Пр.) „D-day“ е бил денят на първото идване на Христос, когато врагът е бил
решително победен; „V-day“ е денят на Второто идване на Христос, когато врагът ще се предаде изцяло и
окончателно. „Надеждата за крайната победа е толкова много по-блестяща, поради непоклатимо
здравата увереност, че битката, която решава победата вече се се случила.“ (O. Cullmann, Time, p. 87).
За същият резултат е и следното твърдение на Хендрикс Беркхоф ( 1914-1995 – виден холандски реформиран
теолог, професор. Д.Пр.): „Накратко казано, в Новия Завет бъдещето е разкриване и завършване на това,
което вече съществува в Христос и Духът, и което ще бъде пренесено триумфално, въпреки греха,
страданието и смъртта.“ (H. Berkhof, Well-Founded Hope, p. 19).
Той продължава за да каже, че Християнската надежда дължи възхода си не основно в бедността, а в
притежанието. Надеждата на християнина е за много по-велики благословии в бъдещето, не защото защото
сега той притежава толкова малко, а защото той притежава толкова много: „В нас, хората, надеждата за
щастливо бъдеще обикновено възниква от бедността и несигурността; обаче християнската надежда
възниква от притежание, което отваря много повече перспективи за бъдещето. Поради тази причина,
надеждата редовно намира своята връзка с вярата и любовта, които са две притежания. Но самият
факт, че ние притежаваме, ни прави да чувстваме болезнено онова, което все още ни липсва; „тези, които
са вкусили, искат повече.“ Следователно, надеждата е плод както на притежанието, така и на липсата“
(H. Berkhof, Well-Founded Hope, p. 20).
Тогава ние стигаме до заключението, че природата на есхатологията на Новия Завет може да бъде
обобщена в три резултати от изследването:
1. Великото есхатологично събитие, което е предсказано от Стария Завет, се е случило.
2. Това, което авторите на Стария Завет е изглеждало, че описват като едно движение, сега изглежда,
че включва два етапа: сегашната епоха и бъдещата епоха.
3. Връзката между тези две есхатологични епохи е, че благословиите на сегашната епоха, са залогът и
гаранцията за идващото по-велико благословение.

Глава 3
Смисълът на историята
Само няколко въпроси са от такава съществена важност в днешния свят, като въпроса за смисълът на
историята. След драмата на двете световни войни в периода на едно поколение, след кошмарът на
Хитлеристка Германия и безполезната война във Виетнам, нашето поколение крещи за отговор на този
въпрос. Видният теолог в настоящето, Хендрикс Беркхоф, отбелязва че „Нашето поколение е задушавано
от страх: страх за човека, страх за бъдещето и за посоката, в която сме водени против волята и
желанието ни. И от всичко това извира един вик за обяснение за смисълът на съществуването на
човечеството и за целта, към която ние сме насочвани. Това е вик за отговор на стария въпрос за
смисълът на историята.“ (H. Berkhof, Meaning, p. 13).
Беркхоф продължава, за да каже, че църквата на Исус Христос трябва да знае отговорът на въпроса за
смисъла на историята, тъй като Библията ни дава такъв отговор. Обаче, в продължение на много векове
църквата и нейните теолози едва ли са забелязали този материал в Библията – материал, който би могъл да я
снабди с теология на историята. (H. Berkhof, Meaning, p. 13 -14. Разбира се, съчинението „Божият град“ от Августин, предоставя забележително
възражение срещу това твърдение.).

Следователно днес много християни не успяват да живеят в пълната светлина на християнското
тълкуване на историята. Беркхоф продължава: „Църквата на Христос през 20-я век е духовно неспособна да
се противопостави на бързите промени, които се случват около нас, защото тя не се е научила да гледа
на историята от гледната точка на царуването на Христос. Поради тази причина тя обяснява
събитията, случващи се в нейното време, изцяло от светската гледна точка. Тя е обзета от страх по
светския начин и по светски начин се опитва да освободи себе си от страха. В този процес Бог действа
като нищо повече от временно благотворително приспособление, което може скоро да бъде заменено.“
(H. Berkhof, Meaning, p. 15).
Поради това ще трябва да разгледаме отблизо въпроса за смисъла на историята. Това е една от
характерните черти на библейската есхатология, която ние не само трябва да разбираме, но и в светлината
на която трябва все повече да живеем и работим.
Нека първо да изследваме тълкуванията на историята, които трябва да отхвърлим.
Първото такова тълкувание, е тълкуванието, намерено сред древните гърци. Гърците са имали
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представа, която може да бъде наречена „циклична“ представа за историята: според нея нещата се случват в
безкрайно повтарящи се цикли, така че това, което се случва сега, ще се случи някой ден в бъдещето.
Разбира се, въз основата на тази гледна точка е невъзможно да се намери какъвто и да реален смисъл на
историята. Разбира се, възможно е човек да има някакви индивидуални цели в живота си, но самата история
не може да бъде считано, че се движи към някаква цел, тъй като самата история се повтаря.
Джон Марш (1904-1994 – американски пастор, професор по християнска философия, изследовател на Библията. Д.Пр. )
дава следният проницателен анализ на гръцката гледна точка за историята: „От природата на тяхната
космология може би е било невъзможно за гърците да създадат нещо друго, освен циклична представа за
движението на историята. Великата епоха на света един ден щяла да започне всичко отново и
кръговратът на събитията щял да бъде повторен. Ако тази представа беше вярна, тогава
историческото съществуване щеше да бъде лишено от своята значимост. Това, което правя сега, аз съм
го правил в предишния световен цикъл и ще го правя отново в бъдещите световни цикли. Изчезват
отговорността и вземането на решение, а с тях изчезва и всякаква реална значимост за историческия
живот, който всъщност се превръща в доста внушителен природен цикъл. Точно така, както семето е
посявано, израства и узрява всяка година, така събитията на историята ще се случват повтаряемо
отново и отново. Нещо повече, ако всичко може да се случва в постоянно повтарящ се кръговрат на
събитията, тогава няма никаква възможност самият цикъл да има смисъл. Самият той не постига нищо,
нито може да допринесе за нещо извън себе си. Събитията на историята са лишавани от значимост.“
(John Marsh, The Fulness of Time (London: Nisbet, 1952), p. 167).
Следователно, гърците не можели да си представят, че самата история е специална или че тя води
към някаква цел. За гърците времето и историята са били само несъвършено олицетворения на идеали,
които никога не са били реализирани. За тях времето и историята са представлявали сфера, от която човек
копнее да бъде освободен. Това разбиране на историята, както казва Оскар Кулман, освен това влияе на
разбирането на човека за спасението: „Понеже гърците считали, че времето не е измислено като движеща
нагоре спирала, която има начало и край, а считали, че то е кръг, фактът, че човек е обвързан към времето,
при тяхното разбиране, може да бъде усещано като поробване и като проклятие. Времето се движи в една
вечна окръжност, в която всичко се повтаря. Поради тази представа, философското мислене на гръцкия
свят полага усилия за решаване на проблема на времето. Същевременно това е причината, поради която
целият гръцки стремеж за освобождение, търси като своя цел да бъде освободен от този вечен кръговрат и
така да бъде освободен от самото време.
За гърците, идеята, че спасението трябва да се осъществи чрез небесна намеса в курса на събитията
във времето, е невъзможна. В гръцката философия освобождението може да се съвместимо единствено с
факта, че ние ще бъдем преместени от съществуването в този свят, съществуване, което е обвързано с
кръговратния курс на времето и бъдем поставени в онова, което е Отвъд, което е извадено от времето и
винаги е свободно. (O. Cullmann, Time, p. 52. On the Greek view of history, see also Berkhof, Meaning, pp. 19-21; and Karl Lowith, Meaning in History (Chicago:
Univ. of Chicago Press, 1949), pp. 4-5).
Гръцката представа за историята е несъвместима с християнската представа, която счита, че
историята е изпълнение на Божието намерение и че тя се движи напред към своята цел . За авторите на
Библията историята не е безсмислена серия от повтарящи се цикли, а е средство, чрез което Бог
осъществява намеренията си относно човека и космоса. Идеята, че историята се движи към божествено
поставени цели и че бъдещето трябва да бъде разбирано като изпълнение на обещанията, направени в
миналото, е уникален принос на пророците на Израел.
Второто тълкувание на историята, което трябва да бъде отхвърлено, е тълкуванието на атеистичния
екзистенциализъм. За екзистенциализма от този вид, историята е лишена от смисъл. В историята не може да
бъден намерен значим образец, няма никакво движение към цел; единствено има безсмислена поредица от
събития. Ако това наистина е така, човек има на разположение това, което е истински индивидуализъм:
всеки човек трябва да се старае да намери своя път от неистинското към истинското съществуване, чрез
правенето на смислени решения. Но историята като цяло е лишена от смисъл. Можем да видим илюстрация
на това разбиране за историята в романа „Чумата“ на Алберт Камю. Градът на доктор Оран бил опустошен
от плъхове, които донесли със себе си смъртоносна бубонна чума. Смелият лекар и неговите помощници се
сражавали против чумата; накрая успели да поставят епидемията под контрол. Обаче в края на книгата
лекарят казва: „Това е само въпрос на време. Плъховете ще се върнат.“ Отделните хора работели героично
и самопожертвувателно за да обуздаят прилива на страданието; но нищо с трайна значимост не било
постигнато в историята – нещата останали до голяма степен такива, каквото винаги са били. Всеобщо
прието е, че тази „Чума“ е алегорично описание на Камю за терористкото управлението на Хитлер над
Европа, чиято единствена цел (на романа), е да подчертае изводът, който току-що беше направен.
Гледната точка на екзистенциализма за историята е също несъвместима с християнската гледна
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точка. Без да отрича важността на решението на отделния човек, Християнството наистина вижда смисъл
в историята. Бог изработва своя план в историята. Отделните хора може да се бунтуват против Бога и да се
опитват да осуетят неговия план. Други ще се опитват да вършат неговата воля и да живеят за напредването
на неговото царство. Във всеки от случаите Бог контролира положението.
Кои са основните характеристики на християнското тълкуване на историята?
Въпреки, че могат да се споменат много неща, нека да разгледаме 5 от тях.
1. Историята представлява изработване на Божийте намерения.
Бог разкрива своите намерения в историята. Това на първо място е вярно за така наречената „свята
история.“ С това име е наричана „историята на спасението“ - историята на Божието спасение на неговите
хора чрез Исус Христос. Това спасение е вкоренено в обещанията, образците и церемониите на Стария
Завет; то стига до своето изпълнение в живота, смъртта и възкресението на Исус Христос; и то ще стигне до
своят завършек в новото небе и новата земя, които все още са в бъдещето. Както е очевидно от горното
описание, спасението има историческо измерение. То включва в себе си историята на човечеството,
историята на един народ (Израел), историята на една личност (Исус от Назарет) и историята на едно
движение (началото и първите години на църквата). Тези истории са разкриване на Бога: те разбулват или
откриват Неговото спасително намерение за човечеството. Събитията от „святата история“ са разкривали
Бога, още преди Библията да е била завършена . Човек би могъл даже да каже, че Бог разкрива себе си за
човека главно чрез историческите събития – събития като събитията на изхода, на преминаването през река
Йордан, на връщането от изгнанието, на раждането на Исус Христос и на изливането на Светия Дух. Но
Джордж Лад подчертава: „Тези събития не са...саморазкриване, а изискват Божието Слово да тълкува
разкриващият характер на делата на Бога. Библията е както описание на тези събития, така и вдъхновен
тълкувател на божият вложен смисъл и значение на тези събития.“ (G. E. Ladd, Jesus and the Kingdom (New York: Harper and
Row, 1964), p. Xiv).
Следователно, въпреки че е вярно, че Бог разкрива себе си в Библията, която е неговото Слово, ние не
трябва да забравяме, че Той разкрива себе си най-вече в историческите събития , които са записани в
Библията. Разкриването се случва чрез дела, но и чрез думи. Но делата трябва да бъдат тълкувани, преди
тяхното разкриващо послание да може да бъде разбрано. Следователно, Бог разкрива себе си както чрез
дела, така и чрез думи – чрез неговите дела, когато те са тълкувани чрез неговите думи. Така например,
само когато събитието на изхода е тълкувано чрез авторите на Стария Завет, така че то да бъде разбирано
като откриване на спасяващата сила и любов на Богът на Израел, който, изпълнявайки своите обещания и в
отговор на техните молитви, освободил хората си от Египетското робство.
Досега ние се занимавахме единствено със „святата история.“ Видяхме, че тази „свята история“
наистина е разкриване на Бога и на неговите намерения. Обаче, тъй като „святата история“ е ключът за
разбиране на смисъла на цялата история (защото тя е в центъра на отношението на Бога с човека) и понеже
цялата история е под Божия контрол и ръководство, ние можем да кажем, че цялата история е разкриване на
Бога. По този начин не казваме, че историята винаги е кристално ясна в своето послание. Често истината е
на ешафода, а грешното е на трона. Докато историческите събития се случват, често пъти е доста трудно,
ако не и невъзможно, да бъде разпознато какво ни казва Бог чрез тях. По-късно ще кажем повече по тази
тема, във връзка с условната природа на историческите преценки. Въпреки това, трябва да защитаваме
твърдението, че историята – особено историята на спасението – разкрива Бога и неговите намерения.
2. Бог е Господарят на историята.
Това е ясно поучавано в Писанията. Авторите на Стария Завет потвърждават, че Божието царство
властва над всичко (Пс.103:19), даже над царствата на народите (2Лет. 20:6) и че Той обръща сърцето на
царя, накъдето си пожелае (Пр. 21:1). Авторите на Новия Завет ни казват, че Бог постига всички неща
според съвета на своята воля (Еф. 1:11) и че той е определил времената, поставени за народите на земята и
точните места, където те трябва да живеят (Деян. 17:26).
Според Лад, това означава, че „Бог е Цар и действа в историята за да доведе историята до
божествено определената цел.“ (Ladd, Presence, p. 331). Бог ръководи историята. Това не означава, че той
манипулира хората, все едно, че те са кукли на конци; свободата на човека да взема своите собствени
решения и да носи отговорностите за тези решения през цялото време е запазвана. Но това означава, че Бог
отменя даже злите дела на хората, така че да ги направи да служат на неговото намерение. Изключителна
илюстрация в Стария Завет на тази истина се намира в историята на Йосиф. След като братята на Йосиф го
продали в робство, Йосиф станал главен управител на Египет, подчинен само на Фараона и така станал
способен да спаси мнозина, включително своето собствено семейство, от гладна смърт. Думите, които той
казал на братята си, след смъртта неговия баща, подчертават Божието суверенно господство над историята:
„Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за добро, за да стане така, че много хора да
бъдат запазени живи, каквито са те днес“ (Бит.50:20 – мой превод).
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Върховната илюстрация на Новия Завет за Божието суверенно господство над историята е, разбира се,
разпъването на кръста на Исус Христос. Чрез несъмнено най-злонамереното дело в историята, даже това
ужасно престъпление било изцяло под контрола на Бога. „Защото наистина, в този град бяха събрани
заедно против Твоя свят слуга Исус, когото Ти си помазал, Ирод и Пилат Понтийски, с езичниците и
народа на Израел, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоят план бяха предопределили да се
случи“ (Деян. 4:27-28 – мой превод). Точно поради Божият контрол, най-отвратителното дело в историята
се превърна в сърцевината на Божият спасителен план и във върховен източник на благословение на
човечеството. Както е казал авторът на Пс.76: „Наистина човешката ярост ще Те хвали“ (ст.10 – мой
превод). Фактът, че Бог е Господарят на историята означава, че всичко, което се случва, служи на неговото
намерение, дали по един или по друг начин. Рухването на Сирия и завладяването ѝ от Асирия през 8 век
пр.Хр. е било толкова изцяло под контрола на Бога, че Бог казал, че Асирия е тоягата на неговия гняв. (Ис.
10:5). Но все пак, след като Бог използвал Асирия да изпълни неговото намерение, той я смирил и я
унищожил (Ис. 10:12, 24-27). Толкова изцяло чуждите народи и управници са били в Божията ръка, че
той казал, че Кир, царят на Персия е негов пастир и помазаник, (чрез чийто декрет разпръснатите
израилтяни щели да се върнат накрая в земята си) (Ис. 44:28; 45:1).
Това означава, че цялата история изпълнява суверенните намерения на Бога, като за народите, така и
за отделните хора. Народите възникват и изчезват в съответствие с Божията воля; той ги използва както
му харесва и отменя техните планове. Същото е вярно и за отделните хора. Онези, които се бунтуват
против Бога и се противопоставят на неговите закони „натрупват ярост за себе си“ в денят на яростта,
когато Божият праведен съд ще бъде разкрит (Рим.2:5), а за тези, които обичат Бога и живеят за негова
възхвала, „всичко работи заедно за добро“ (Рим.8:28 – мой превод).
Понеже Бог е Господар на историята, историята има смисъл и посока. Възможно е ние не винаги да
сме способни да забележим Божието намерение в историята, но това, че съществува такова намерение, е
решаваща съставна част от вярата ни. (Коментар: Това, че някакво събитие ни изглежда безсмислено и нелогично, не
винаги означава, че то е такова, а може да означава, че ние просто не сме дорасли да забележим неговата логика. Д.Пр. )
Върховното разкриване на Божието намерение в историята е, не е нужно да казвам, идването на Исус
Христос в света: „Това е намерението и волята на Създателят, което дава на историята нейния образец
и илюстрацията на вечността в пълнотата на времето не е нищо друго, освен потвърждение в
историята, на вечното намерение на Бога“ (Marsh, op. cit., p. 170).
3. Христос е центърът на историята.
„Изключително историческият характер и динамизъм на Християнство са резултат от „идването
на Христос,“ което е централният факт на християнската история. Този факт е уникален и неповторим,
което е същественото качество на всичко историческо. И той фокусира в себе си цялата световна
история.“ (Nicolas Berdyaev, The Meaning of History, trans. George Reavey (London; Geoffrey Bles, 1936), p. 108). Тези думи на руският писател
Николай Бердяев ще служат, за да ни запознаят в с друга важна черта на християнското тълкувание на
историята: че Христос е центърът на историята. Оскар Кулман привлякъл вниманието ни към факта, че
самият начин, по който ние датираме календарите си, броим годините преди или след раждането на
Христос, има теологични разбирания: „Теологично решаващата и интересна теза не е фактът, който се
връща в миналото до Дионисий Екзиг (470-544 – монах в град Томис, днешна Кюстенджа, Румъния.), че раждането
на Христос е прието като стартова точка за последвалите датирания на събитията...Решаващото нещо
е била тогавашната практика, която е била на мода само през последните два века, за датиране на
събитията напред и назад от датата на раждането на Христос. Само когато това е правено,
раждането на Христос е разглеждано като времева средна точка на целия исторически процес.
Ние казваме „Християнска система за преброяване на времето.“ Но това е всеобщата система в
Западния свят...Въпреки това, едва ли някой днес се замисля за факта, че това разделение не е просто
удобно облягане на християнската традиция, а всъщност се оказва необходимо условие за
фундаменталното потвърждаване на теологията на Новия Завет относно времето и историята.“ (Cullmann,
Time, pp. 18, 19. See also Marsh, op. cit., p. 155).
Кулман продължава и казва, че главното различие между разбирането на Стария Завет за историята и
разбирането на Новия Завет е, че „средната точка“ на историята се придвижи от бъдещето към миналото. За
вярващия в Новия Завет, идването на Христос е тази „средна точка“ и той (вярващият) осъзнато живее
между тази средна точка на историята и нейната кулминация – Адвентът, Второто идване на Исус
Христос.(Cullmann, Time, pp. 81-83).
Това означава, че идването на Христос е било единственото най-важно събитие в човешката
история. То също означава, че това събитие е имало решаваща значимост за последвалата и даже за
предшестващата история. В аналогията на Кулман за D-day и V-day вече беше казано: Първото идване на
Исус е като D-day и това е било решаващата битка на войната, която гарантирала окончателната победа.
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Второто идване на Христос ще бъде като V-day, в който врагът накрая ще хвърли оръжията си на земята и
ще се предаде. (Cullmann, Time, pp. 84, 145-46). Както вече казахме, вярващият в Новия Завет живее в периода между
D-day и V-day. (Както Марш (op. cit., pp. 177-78), така и Беркууер (Return, pp. 74-75) критикували аналогията на Кулман, най-вече въз основата на
несигурността на оценките на всички исторически събития. Разбира се е вярно, че няма точна аналогия на спасителната работа на Христос, която може да бъде
намерена в човешката история. Въпреки това, основното твърдение на Кулман със сигурност е прието добре: чрез първото идване на Христос победата над
Сатаната е била спечелена, въпреки че все още остават много битки, които трябва да бъда воювани).

Фактът, че идването на Христос е средната точка на историята означава, че това централно събитие
„не само е всичко, което се е случило преди изпълнението, но и че всичко, което е бъдеще, е решено.“
(Cullmann, Time, p. 72). Следователно, събитието „Христос“ поставя своя отличителен печат върху цялата история.
„...Тъй като Божието царство е било изпълнено в Христос, тогава никое друго, освен същото
царство, може да дойде в края на историята...Това действие (изпълнението на обещанията на Стария
Завет в идването на Христос) изпълва не само това, което се е случило преди, а и онова, което следва след
него в историята и съставлява философско полагане на изискването на божествения образец на
загриженост и изкупление върху историята и познавателно смисълът на това, в което откровението на
божията воля и намерение, е изцяло разкрито. Това също означава, че краят на историческия процес не
може да бъде нищо друго, освен пълното изявяване или разкриване на изпълнението на историята, която
се е случила в нейния „център“. (Marsh, op. cit., pp. 166-67).
Следователно, Библията ни учи да гледаме на човешката история като на изцяло доминирана от
Исус Христос. Историята е сферата на Божието изкупление, в което Той триумфира над греха на човека
чрез Христос и още веднъж примирява света към себе си. (2Кор. 5:19). Чрез Христос, Бог веднъж завинаги
спечелил победата над смъртта (1Кор. 15:21-22), над Сатаната (Йоан 12:31) и над всички враждебни сили
(Кол. 2:15).
Централността на Христос в историята е символично описана в Откр. 5. Единствено Агнето е
достойно да вземе свитъка и да разчупи 7-те печати – смисълът на разчупването на печатите не е само
тълкуването на историята, но и извършването на събитията в историята (както показват следващите глави
на Откровение). Песента на живите същества и на старейшините, която следва след това, възхвалява Агнето
като Изкупител на света: „Достоен си да вземеш свитъка и да разчупиш печатите му, защото ти беше
заклан и със Своята кръв си откупил хора за Бога от всяко племе и език, народ и нация“ (Откр.5:9 – мой
превод)
4. Новата епоха вече е била въведена.
Както отбелязахме в Гл. 2, вярващият в Новия Завет е осъзнавал, че той е живее в последните дни и в
последния час. Ние можем да отбележим едно допълнително библейско свидетелство за това. Христос казал
за Йоан Кръстител: „Между родените от жена няма по-голям от Йоан; и все пак, и последният в
Божието царство е по-голям от него“ (Лука 7:28 – мой превод). По този начин Исус изглежда казва, че
Йоан, като предвестник на Христос, все пак принадлежи на старата епоха, а не на новата епоха на Божието
царство, която сега въвежда в света. От друга страна, онези, които станат членове на Христовото царство,
по този начин започват да живеят в нова епоха.
Сред авторите на Новия Завет никой не е подчертавал толкова много фактът, че Христос ни е въвел в
нова епоха, както е направил това апостол Павел. В Кол.1:13 той казва, че Бог „ ни избави от властта на
тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен Син“, посочвайки, че ние сме били освободени от
властта на старата епоха на греха (виж Гал.1:4). В Еф.2:5и 6, Павел твърди, че Бог: „ ни съживи заедно с
Христос,...възкреси ни с Него и ни сложи да седим с Него в небесните места, “ твърдейки, че чрез вяра ние
даже сега живеем в новата епоха. В Рим.12:2 той специално изисква от читателите си: „Недейте се
приспособява към този свят (или епоха, гръцката дума е ain), а се преобразявайте чрез обновяването на
ума си“ (мой превод). Обичайният контраст на Павел между „плътта“ и „Духът“ не е толкова
психологически контраст между две характерни черти на нашето същество, а е контраст между два стила на
живеене, които принадлежат на две силови сфери или две епохи – старата и новата. (H. Ridderbos, Paul, pp. 221-22).
Подобен коментар може да бъде направен за контраста между „стар човек“ и „нов човек“ в писмата на
Павел. „Стар човек“ се отнася до старата епоха, в която човекът е роб на греха, а „нов човек“ обозначава
новата епоха, в която човекът е освободен от робството на греха и е свободен да живее, за да възхвалява
Бога. Вярващият в Новия Завет е бил преместен от старата епоха на греха, в новата епоха на християнската
свобода. (Cf. my The Christian Looks at Himself, 2nd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), pp. 41-48).
Херман Ридърбос (1909-2007 – холандски теолог, свещеник, професор по Стар Завет ) вижда ключът за
разбирането на проповядването на Павел в следната представа: „Преди всичко друго, Павел е бил
вестителят на ново време, на великата повратна точка в историята на изкуплението, на пристигането
на новата световна епоха. Такава е била доминиращата гледна точка и фундаментът на цялото
проповядване на Павел. Единствено тази представа може да хвърли светлина върху многото характерни
черти и тълкувания на неговото проповядване, като например, оправданието; да бъдем в Христос;
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страданието; умирането и съживяването отново с Христос; конфликтът между духът и плътта;
космическата драма и т.н. Личността на Исус Христос формира мистерията и средната точка на
великото историческо изкупително разкриване. Понеже Христос е разкрил нова епоха, която е започнала,
старата епоха е свършила и новият свят е започнал.“ (H. Ridderbos, Paul and Jesus, trans. David H. Freeman (Philadelphia: Presbyterian
and Reformed, 1958), pp. 64-65).
Някой може да възрази, като каже, че това, което е казано по-горе, не е характеристика на историята
като цяло, тъй като само тези, които са християни, живеят в новата епоха, която Христос е въвел в нашия
свят. Обаче истината е, че поради това, че Христос се е появил на тази земя, че е бил разпънат на кръста и
после е бил възкресен от смъртта, новата епоха наистина е започнала. Фактът, че не всички хора чрез вяра
участват в благословиите на новата епоха не анулира съществуването на новата епоха.
Джон Марш (1904-1994 – английски теолог, професор по християнска философия ) дава следната илюстрация,
която самият той чул от епископ Нигрен ( 1890-1978 – шведски теолог, професор, написал е двутомната книга „Агапе и
Ерос“): „Хитлер окупирал Норвегия, но през 1945 тя била освободена. Да си представим, че жителите
някакво почти недостъпно малко селце в далечния север, окупирано от нацистите, не успели да чуят
новината за освобождението в продължение на няколко седмици. През това време можем да кажем, че
жителите на това село са живели в „старото време“ на нацистката окупация, а не в новото време на
Норвежкото освобождение...Всеки човек, който сега живее в свят, който е освободен от тиранията на
злите сили, или в незнание или в безразличие за това, което Христос е направил, е точно в положението на
жителите на това норвежко село, до които добрата новина за освобождението не е успяла да проникне.
Иначе казано, твърде лесно е да видим, че хората могат да живеят в епохата пр. Хр., въпреки че сме в
епохата сл. Хр. (Marsh, op. cit., pp. 155-56).
Тогава е факт, че Христос е донесъл новата епоха, епохата на Божието царство. Следователно светът
не е същият, поради идването на Христос ; случила се е вечна промяна. Ако човек не разбере и не признае
тази промяна, той всъщност не е разбрал смисъла на историята.
5. Всичко в историята се движи към една цел: новото небе и новата земя.
Въпреки, че Исус е въвел новата епоха, окончателното установяване на новата епоха е все още в
бъдещето. Следователно Библията гледа на историята като вървяща към предопределена цел. Както
видяхме, идеята, че историята върви към определена цел, е уникален принос на юдейските пророци. Карл
Льовит (1897-1973 – германски философ) е казал: „Обаче, времевият хоризонт за крайна цел е
есхатологично бъдеще, а бъдещето за нас съществува единствено чрез очакване и надежда. Върховният
смисъл на излизащата извън обхвата на разбирането ни цел, е фокусиран в очакваното бъдеще. Такова
очакване е било най-силно поддържано живо сред юдейските пророци; то не е съществувало сред гръцките
философи. (Löwith, op. cit., p. 6).
Но не само юдейските пророци, а и авторите на Новия Завет виждат историята като вървяща към цел.
В предишната глава отбелязахме, че това, което авторите на Стария Завет са описвали като едно движение,
същото това движение авторите на Новия Завет са считали, че се състои от два етапа: настоящата
Месианска епоха и друга епоха, която все още е в бъдещето. Първото идване на Христос щяло да бъде
последвано от второ идване. Божието царство, което е било установено, все още не е завършено докрай.
Въпреки, че много пророчества на Стария Завет са изпълнени, все още има много други пророчества, които
остава да бъдат изпълнени. Следователно, вярващият в Новия Завет е наясно, че историята върви към целта
на своето окончателно завършване. Според виждането му, това завършване на историята включва в себе си
такива събития, като Второто идване на Христос, общото възкресение, Съдният Ден и новото небе и новата
земя. Тъй като новото небе и новата земя ще бъдат кулминацията на историята, ние можем да кажем, че
цялата история се движи към тази цел.
Следователно, за да разберем напълно смисъла на историята, ние трябва да разглеждаме Божието
изкупление в космически измерения. Тъй като изразът „небе и земя“ е библейско описание на целия
космос, ние можем да кажем, че целта на изкуплението е нищо по-малко от обновяване на космоса, на
това, което сегашните учени наричат с името „вселена.“ Понеже пропадането на човека в греха засяга не
само него самият, но и останалата част от творението, (виж Бит. 3:17-18; Рим. 8:19-23), изкуплението от
греха задължително трябва да включва цялото Божие творение. Херман Ридърбос обяснява това така:
„Това изкупление (извършено от Христос)...придобива значението на всеобхватна божествена драма, на
космическа борба, в която е включен не само човека и неговия грях, и неговото състояние на изгубеност, а
в която са включени и небето и земята, ангелите и демоните, и целта на която, е да върне обратно
целият сътворен космос под Божието господство и управление.“ (Ridderbos, Paul and Jesus, p. 77).
Това космическо измерение на изкуплението е ясно преподавано в такива откъси като Еф. 1:9-10 и
Кол. 1:19-20. В Еф. 1:9-10 се казва: „Защото той (Бог) ни е открил в цялата си мъдрост и проникновение
тайната на Своята воля, според неговото намерение, което е поставено в Христос като план за
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пълнотата на времето - да събере всички неща в него (в Христос), нещата на небето и нещата на
земята“ (мой превод). Откъсът от Колосяни е значим, защото той свързва изкуплението на космоса с факта,
че Христос е авторът както на сътворението, така и на изкуплението (виж Кол.1:16 – „всичко чрез Него
(Христос) бе създадено и за Него“ – мой превод). Христос е въвлечен в изкуплението като Онзи, чрез
Когото и за Когото всички неща са били създадени, както и като Онзи, който следователно, е дълбоко
загрижен за цялото творение. Всичко друго, което е по-малко от всеобщото освобождение на цялото
творение от неговото „робство на тлението“ (Рим.8:21), няма да задоволи изкупителното намерение на
Бога.
Следователно, за да видим историята в светлината на тези намерения, ние трябва да видим, че тя се
движи към целта на окончателно възстановена и прославена вселена . Повече за това ще кажем по-късно,
когато разглеждаме темата за новата земя. За сега е достатъчно да запомним, че е важно за християнското
тълкуване на историята да разбираме нейната целенасочена природа. Това не означава, че ние винаги ще
разбираме точно как всяко историческо събитие е свързано с целта на историята, защото често пъти това е
извънредно трудно. Обаче това означава, че когато четем заглавията на статиите, слушаме или четем
новините, ние винаги трябва да вярваме, че Богът на историята я ръководи и че тази история се движи
стабилно към своята цел.
Такива са главните характерни черти на християнското тълкуване на историята. А сега нека да
погледнем към влиянието на някои изводите на това тълкуване на историята върху нашето разбиране на
света, в който живеем.
а) Отличителна дейност на сегашната епоха са поръченията и задачите.
Ако Христос наистина е поставил началото на Божието царство и ако той ни е дал Великото
поръчение (Мат.28:20), както той е направил, тогава великата задача на църквата е да отнесе
евангелието (благовестието, добрата новина) до всеки човек. Самият Христос е казал: „Това евангелие
на царството ще бъде проповядвано по целия свят, като свидетелство за всички нации; и тогава ще
дойде краят“ (Мат. 24:14 – мой превод). Според 2Пет. 3:9, една от причините, поради която Христос все
още не се е върнал е, че Господ е търпелив с хората, „понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат
до покаяние.“ Всички тези съображения добавят към едно нещо: мисионерската дейност на църквата е
характерната дейност в тази епоха между първото и второто идване на Христос . Оскар Кулман е изразил
тази мисъл в следните думи: „Мисионерския апел на църквата, нейното проповядване на евангелието,
придава смисъл за изкупителна история на периода между възкресението на Христос и неговото Второ
идване; и този мисионерски апел има своят смисъл, чрез неговата връзка със сегашното Господство на
Христос.“ (Cullmann, Time, p. 157).
Всъщност, Беркхоф посвещава цяла глава в книгата си „Христос - смисълът на историята“ на
„Мисионерското усилие като сила, която прави история.“ (Berkhof, Meaning, pp. 81-100). В тази глава Беркхоф говори
за новите реалности, които това мисионерско проповядване е донесло в света: ново разбиране за човека и
природата, и ново познаване за света като една цялост. Той открива в християнското мисионерство едно
доказателство за силата на възкресението на Христос: „Това, което е истина за страданието на Христос,
освен това е и истина за силата на неговото възкресение. Тази сила се изявява не само в отделния човек, но
и в църквата като цяло. И понеже е такава, тя е има органична значимост за Божието царство и за нейното
въздействие върху историята. Първият и главен признак за това, е продължаването на мисионерското
начинание (Мат. 24:14)“. (Ibid., p. 124).
б) Ние живеем в продължаващо напрежение между „вече“ и „все още не.“
Както видяхме, позицията на вярващият в Новия Завет е следната: той живее в последните дни, но
последният ден все още не е дошъл; той е в новата епоха, но окончателната епоха все още не е тук.
Въпреки, че се наслаждава на „силите на идващата епоха,“ той все още не е освободен от греха, страданието
и смъртта. Въпреки, че притежава първите плодове на Духът, той вътрешно пъшка, докато очаква своето
окончателно освобождение. Това напрежение придава уникален аромат на сегашната епоха. Днешният
християнин се наслаждава на благословии, които вярващият в Стария Завет никога не е познавал; днешният
християнин има много по-богато разбиране на Божият спасителен план, отколкото своят предшественик от
времето на Стария Завет. Но християнинът все още не е стигнал до краят на пътя. Въпреки, че сега е дете на
Бога, все още не изглежда, че той е това, което ще бъде (1Йоан 3:2). Въпреки че знае, че е в Христос и че
никой не може някога да го изскубне от ръцете на Христос, той разбира, че все още не е съвършен и трябва
ежедневно да изповядва греховете си.
Тъй като Христос е спечелил победата, ние трябва да виждаме доказателствата за това в историята и в
света около нас. Но, понеже окончателният край на победата все още не се е случил, ще продължава да има
много неща в историята, които ние не разбираме и които не изглежда, че отразяват победата на Христос. До
идването на последния Съден ден, историята ще продължава да бъде белязана от известна двусмисленост.
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Карл Льовит описва това добре: „Невидимо историята се промени фундаментално; видимо тя все
още е същата, защото Божието царство е наближило, но все пак, като есхатология, то все още
предстои да дойде. Тази двусмисленост и неопределеност е съществена черта на цялата история след
Христос: времето вече се е изпълнило, но все пак, то не е свършило...Относно тази дълбока
двусмисленост на изпълнението на историята, където всичко е „вече“ това, което то „все още не е,“
вярващият християнин живее в цялостно напрежение между настоящето и бъдещето. Той има вяра и се
надява. Понеже е спокоен в настоящия си живот и се протяга към бъдещето, той уверено се наслаждава
на това, което с желание очаква и към което се стреми.“ (Lowtth, op. cit., p. 188).
в) В историята има две линии на развитие.
Напрежението между „вече“ и „все още не,“ които току-що описахме, доказва, че успоредно с растежа
и развитието на Божието царство в историята на света след идването на Христос, ние освен това виждаме
израстването и развитието на „царството на злото.“ Ще напомним, че в „Притчата за плевелите“ (Мат.
13:24-30, 36-43), Исус поучавал, че плевелите, които представляват синовете на Сатаната, ще продължават
да растат, докато дойде времето за жътва, когато най-накрая те ще бъдат отделени от житото. Или, иначе
казано, царството на Сатаната ще продължи да съществува и да расте дотогава, докато расте и Божието
царство - до Съдният ден.
Беркхоф свързва успоредното развитие на тези две линии с кръста и възкресението на Христос, и
твърди, че двете линии, християнската и анти-християнската, ще стигнат до финална криза преди края на
човешката история, такава каквато я знаем: „...Двете линии, разкрити в кръста и възкресението - линията
на човешкото непокорство и линията на Божията превъзхождаща власт – тези две линии ще продължат,
ще се задълбочават и ще се укрепват, докато и двете стигнат до връхната си точка и до криза. Това се
стремят да изобразят образите на антихристите и на Антихриста, на Хилядолетието и на великата
последна битка.“ (H. Berkhof, Well-Founded Hope, p. 79).
Той твърди, че за да виждаме историята в нейната цялостност, ние задължително трябва да
продължаваме да гледаме двете линии: „...Кръстът и възкресението, разглеждани заедно, са тайната на
историята. Липсата на разбиране на която и да е от тези два фактора или отделянето на единият от
тях от другия, както например е правено, когато е било считано, че силата на възкресението е активна
само в църквата – представа, която трябва да бъде отхвърлена...Няма никакво балансиране между
кръста и възкресението. Сенките, създадени от царуването на Христос, са изцяло част от тази Божия
повеля, а светлината на неговото царуване ще остане мъждива до краят.“ (Berkhof, Meaning, pp. 177-78).
Тук отново виждаме двусмислието на историята. Историята не открива един триумф на доброто над
злото, нито пълна победа на злото над доброто. Доброто и злото продължават да съществуват редом едно
до друго. Конфликтът между тях продължава в сегашната епоха, но тъй като Христос е спечелил победата,
крайният изход от конфликта винаги е вън от всякакво съмнение. Врагът се сражава в загубена битка.
Това ни отвежда при разглеждане на въпроса за напредъка. Можем ли да кажем, че историята
разкрива истински прогрес? Тук отново сме изправени пред проблема на двусмислието на историята. При
всеки напредък ще изглежда, че има съответстващо отстъпление. Изобретяването на автомобила беше
придружено от замърсяване на въздуха и от страхотно увеличение на пътните произшествия.
Изобретяването на печатането доведе до потоп от долнокачествени и банална печатни произведения и даже
до порнографски книги и списания. Появата на телевизията беше последвано от излъчването на много
програми, пълни с насилие и последващо увеличаване на престъпленията, свързани с насилие.
Разцепването на атома доведе до неописуемият ужас на Нагасаки и Хирошима. И т.н и т.н. За всяка крачка
напред ще изглежда, че човешката раса прави крачка назад. Прогресът и регресът вървят заедно.
Николай Бердяев свързва тази представа за прогреса с оптимистичното схващане за живота, което е
било характерно за 19-я век, показвайки, че идеята за прогреса се основава на наивен вид утопизъм,
който човекът от 20-я век не може повече да приема. (Berdyaev, op. cit., pp. 186-93). Той твърди, че когато гледаме към
историята на хората и народите от голяма височина, ние не откриваме истински прогрес, а възход,
последван от упадък. Когато изследваме съдбите на хората, на обществата, на културите, ние виждаме как
всички те преминават през ясно очертаните етапи на раждане, детство, юношество, зрялост, разцвет,
старост, загниване и смърт. Всяко велико национално общество и култура, е било подвластно на този
процес на упадък и смърт. Културните ценности са безсмъртни, защото културата съдържа един безсмъртен
принцип. Но самите хора, разглеждани като живи организми в рамките на историята, са обречени на
увяхване, загниване и смърт, веднага щом премине техния разцвет. Никоя велика култура не е била
имунизирана против залез.
Такива разсъждания отвели такъв важен историк като Едуард Майер ( 1855-1930 – немски историк,
професор) да отрече категорично съществуването на човешкия прогрес заедно с възходящата права линия на
този възход. (Коментар: А това е основното твърдение на епохата на Просветлението: че чрез науката и изобретенията,
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човечеството се движи към непрестанен възход, все по-нагоре и по-нагоре. Каква илюзия, която все още продължава да залъгва
хората! Д.Пр.) Той твърди, че има развитие само на определени видове на културата и последвалите я култури

не винаги достигат височините на предшестващата култура. (Ibid., p. 194).
Докато гледната точка на Бердяев за историята е песимистична, Беркхоф е по-оптимистичен. Той не
отрича, че редом с израстването на Божието царство, анти-християнските сили също израстват, но той
спори, че израстването на тези анти-християнски сили е само сенчестата страна на растежа на Божието
царство. (Berkhof, Meaning, pp. 170-71). Следователно, Беркхоф твърди, че когато гледаме на историята с очите на
вярата, ние можем да видим прогреса, тъй като даже анти-християнските движения и сили са под
контрола на Христос и в крайна сметка служат на неговите намерения.
В борбата за истинско човешко съществуване, за освобождение от страданието, за издигането на
изостаналите, за освобождението на пленниците, за уреждане на расовите и класовите различия, за
противопоставяне на хаоса, на престъпността, на страданието, на заболяването и на безразличието –
накратко казано, в борбата за това, което ние наричаме прогрес – дейността се случва по целия свят, за да се
отдава почит на Христос. Това понякога е извършвано от хора, които знаят и искат това (почитта на
Христос); то по-често е извършвано от онези, които нямат никаква представа за това, но чиято работа
доказва, че Христос наистина е получил - напълно обективно – цялата власт на земята. (Ibid., p. 173).
Казано накратко, въпреки че ние винаги трябва да разпознаваме тези две линии на развитието на
историята – линията на Божието царство и линията на царството на злото – вярата винаги вижда първата
линия като контролираща, отменяща и в накрая – побеждаваща втората линия. Единствено от гледната
точка на Божието царство ние трябва да разбираме истинският смисъл на историята.
г) Всички наши исторически оценки трябва да бъдат условни.
Това е друго значение на двусмислеността на историята. Ние знаем, че при Последният съд, доброто и
злото най-накрая ще бъдат разделени и ще бъде дадена окончателна оценка на всички исторически насоки и
събития. Но дотогава, както Исус е казал, житото и плевелите ще растат заедно. Това означава, че всички
наши оценки на историческите събития,които са се случили преди последния съд, задължително трябва да
бъдат относителни и условни. Ние никога не можем да бъдем абсолютно сигурни дали едно историческо
събитие е добро, зло или - ако и двете участват - е предимно добро или е предимно зло. Един автор обяснява
това така: „Докато не дойде краят на всичко, никое историческо явление не е нито абсолютно добро, нито
абсолютно зло.“ (D. Chantepie de la Saussaye, La Crise Religieuse en Hollande (1860), p. 50, quoted in Berkhof, Meaning, p. 194).
Често пъти ние имаме склонността да гледаме на историческите насоки и събития според критериите
черно или бяло: „църквата е добра, светът е лош.“ В действителност, нещата са много по-сложни. В
църквата има много неща, които са лоши и в „света“ има много неща, които са добри. Както е казал
Абрахам Кюипер (1837-1920 – холандски теолог, държавник и журналист, създател на „Свободния университет“ в
Амстердам, бил е министър-председател - 1901-1904, изрекъл е прочутата фраза: „Бог казва: Всеки кв.см. земя е Моя.“ Д.Пр.)
обичал да казва: „Често пъти светът е по-добър, отколкото ние очакваме да е, а църквата често пъти е полоша, отколкото очакваме да бъде.“ Следователно, историческите събития не трябва да се разглеждат по
схемата „черно и бяло,“ а с отчитане на различните отенъци на сивия цвят.
Въпреки това фактът, че всички оценки на историята са условни, не означава, че ние не трябва да ги
правим. Даже предполагаемо неверните оценки на значимостта на историческите събития
са по-добри, отколкото липсата на всякакво оценяване. Забележете какво казва Беркхоф за това: „Фактът,
че както Божието царство, така и царството на антихриста все още не са разкрити, а са скрити под
привидността на тяхната противоположност и че те навсякъде са преплетени, не означава, че нищо не
може да бъде установено или разпознавано за тях. Световната история не е черно и бяло, но не е и сиво.
Окото на вярата разпознава тъмно-сивото и светло-сивото (Коментар: Твърди се, че талантливият художник
може да различи до 300 вида отенъци на червения цвят. Д.Пр.) и то знае, че тези постепенни различия се дължат на
принципни различия. Добавянето на това е много важно. Историята е теренът на човешките
обсъждания и действия. Избори трябва да бъдат правени...Относно двусмислеността на нашата
история, всяко тълкуване винаги ще остава спорно. Но това е неизбежно. Това е акт на благодарно
подчинение и като такова, тълкуването никога не е безсмислено и лишено от благословия. То никога не
трябва да бъде правено, само защото е модерно. Колкото и относителни да са наличните факти,
черният и бледо-сивия цвят винаги са лесно различими.“ (Berkhof, Meaning, p. 199. С уважение към условната природа на оценките на
историята, забележете също полезното различаване на Франк Робъртс между две крайности, които трябва да бъдат избягвани: „прекомерната увереност“ и
„прекомерната несигурност“ в книгата му A Christian View of History?, ed. G. Marsden and F. Roberts (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), pp. 10-13).

д) В основата си, християнското разбиране на историята е оптимистично.
Християнинът вярва, че Бог ръководи историята и че Христос е спечелил победата над силите на
злото. Това означава, че крайният резултат от събитията няма да е злото, а ще е доброто, че спасителното
намерение на Бога за вселената най-накрая ще бъде осъществено и че, „въпреки, че злото изглежда много
силно, Бог все още е управителят.“
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За нещастие, обаче, християните често пъти са неоправдано песимистични относно настоящата епоха.
Те имат склонността да подчертават, че злото все още се среща по света, а не да подчертават очевидността
на царуването на Христос. Беркхоф говори за „песимизъм на християнската култура“: „Средният
християнин не очаква да види каквито и да е признаци за царуването на Христос в света. Той вярва, че
светът става само по-лош и се движи в посоката, определяна от антихриста...Средният християнин не е
наясно с днешното присъствие на Божието царство в света...Преобладаващ в нашата култура е лошият
вид песимизъм...който ограничава властта на Христос до областта на личните взаимоотношения с
отделният вярващ, но не вижда никаква връзка между Христос и събитията по света или между
Христос и ежедневната работа. Това води до неблагодарна слепота за признаците за сегашното
царуване на Христос. Такива изрази като: „Ние живеем на ръба на вулкан,“ „Това положение не може да
продължава много дълго,“ „Човечеството неотклонно става по-лошо“ и „Краят на времето е близо“ са
много популярни сред християните. И те вярват, че този песимизъм на културата...е изцяло в
съответствие с християнската вяра.“ (Berkhof, Meaning, p. 174).
Беркхоф възразява, че такава представа за историята не е справедлива нито към сегашното
управление на Бога, нито към победата на Христос и поради това тази представа всъщност е отричане на
важна част от християнската вяра. Въпреки, че християнинът е достатъчно реалистичен и признава
присъствието на злото в света, както и присъствието на греха в сърцата на хората, все пак той в основата си
е оптимист. Той вярва, че Бог е на трона и че работи за осъществяването на своите намерения в историята.
Точно така, както християнинът трябва твърдо да вярва, че всички неща заедно работят за добро в неговия
живот, по същият начин той трябва да вярва, че историята се движи към Божията цел, въпреки че
световните събития често пъти изглежда, че вървят противно на Божията воля. Според Беркхоф: „Ние
вярваме в Бог, който продължава да работи победоносно в това подреждане на нещата. Това е вяра. Тя се
основава на факта, че Христос е бил възкресен от смъртта в този стар свят. Тя не се тревожи от
факта, че житейският опит често пъти изглежда, че опровергава тази вяра. Тя знае, че за Бога
фактите са в хармония с тази вяра.“ (Ibid., p. 170).
е) Между сегашната и бъдещата епохи има както приемственост, така и прекъсване.
Традиционно ние имаме склонността да си представяме, че бъдещата епоха, ще „като падне на бомба
върху този зъл свят“ (Ibid., p. 182) и поради това ще се изрази в абсолютно прекъсване между тази епоха и
следващата. Но Библията ни учи, че между настоящата и следващата епохи ще има както приемственост,
така и прекъсване. Силите на идващата епоха вече работят в настоящата епоха; ако някой човек е в Христос,
той вече е ново създание (2Кор. 5:17). Сега вярващият живее в последните дни; той вече, поне в един
смисъл, е възкресен в Христос (Кол. 3:1) и направен да седи с него в небесните места (Еф. 2:6).
Следователно, в живота на християнина има истинска приемственост между сегашната и следващата
епоха. Хайделбергският Катехизис дава израз на тази истина в своя отговор на въпрос 58: „Каква утеха
получавате от клаузата за вечния живот?“ „Тъй като сега усещам в сърцето си началото на вечна радост,
след този живот аз ще притежавам съвършено блаженство, каквото око не е виждало и ухо не е чувало,
нито то е влизало в сърцето на човека – там да възхвалявам вечно Бога.“
А дали има някаква културна приемственост между този свят и следващият? Има ли някакъв смисъл в
това, което ние правим днес и онова, което може би ще работим в онзи по-добър свят? Можем ли да кажем,
че някои от продуктите на културата, на които се наслаждаваме днес, ще бъдат с нас в Божието блестящо
утре?
Аз вярвам, че ние можем. Новата земя, която идва няма да е напълно ново творение, а ще е
обновление на сегашната земя. Ако това е вярно, ще има приемственост, както и прекъсване между
сегашната култура и следващата, ако тя ще продължи да бъде наричана така в следващия свят. Беркхоф ни
напомня за много Библейски метафори, които подсказват за тази приемственост:
„Библията...представя връзката между сега и после, като сеитба и прибиране на реколтата, като
сеитба и жътва, като зърно и житен клас. Павел твърди, че човек може да изгражда върху Христос,
фундаментът, с цел работата му да остане накрая на епохата и той да получи награда (1Кор. 3:14).
Книгата Откровение споменава делата, които ще последват вярващите в края на времето (Откр.14:13) и
два пъти е казано в описанието на новия Йерусалим, че славата на земните царе (Откр.21:24) и на
народите (Откр.21:26) ще бъде донасяна в него. За нас, които трябва да избираме и да работим в
историята, е от огромна важност да се опитваме да разбираме по-ясно смисълът на тези метафоричен
език, който говори толкова ясно за приемствеността между сегашната и бъдещата епоха.“ (Ibid., p. 189).
Всичко това означава, че ние трябва наистина да работим сега за по-добър свят, че нашите усилия в
този живот, насочени към довеждането на Божието царство до неговото по-пълно изявяване, е от вечна
важност. Тъй като даже тези, които не обичат Христос, се намират под неговия контрол, ние можем твърдо
да вярваме, че продуктите на науката и културата, създадени от невярващите, може въпреки това да бъдат
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намерени на новата земя. Но това, което е още по-важно за нас е, че нашият днешен християнски живот,
нашите борби против греха – както индивидуални, така и институционални – нашата мисионерска работа,
нашият опит да съдействаме за отличителността на християнската култура, ще има стойност не само за този
свят, а даже и за бъдещия свят. (On the Christian interpretation of history, in addition to the books already mentioned, see also Herbert Butterfield, Christianity
and History (London: G. Bell, 1949), and A. T. Van Leeuwen, Christianity in World History (New York: Scribner, 1965) .

Глава 4
Божието царство
Божието царство е централната тема на проповядването на Исус и е разбираемо, че тя е била и
централна тема на проповядването и учението на апостолите. По-рано беше казано, че едно от събитията,
които е очаквал вярващият в Стария Завет, е било идването на Божието царство и това идване е било
свързано, особено в Даниил, с бъдещата поява на Човешкият Син. Следователно, идването на Божието
царство, както и неговото продължаване и окончателно осъществяване, трябва да бъде считано, че е важна
част на библейската есхатология. Джордж Лад казва това така: „Тъй като историческата мисия на Исус е
разглеждана в Новия Завет като изпълнение на обещание на Стария Завет, цялото послание на Божието
царство, въплътено в делата и думите на Исус, може да бъде включено в категорията на
есхатологията.“ (Ladd, Presence, pp. 325-26).
Както ще видим в историческото проучване в Добавката (в края на тази книга), Божието царство е
изключително важна идея в скорошните есхатологични обсъждания. Алберт Ричл ( 1822 – 1889 – германски
протестантски теолог, професор), Адолф Харнак ( 1851-1930 – германски лутерански теолог и историк) и Чарлз Дод
(1884-1973 – английски протестантски теолог, професор в Кеймбридж) считали, че Божието царство в учението на
Исус е изцяло в настоящето, а други учени, като Йохан Вайс ( 1863-1914 – германски протестантски теолог,
професор), Лудвиг Швайцер (1875- 1965 – френски теолог, философ, органист, писател, носител на Нобелова награда за мир )
и Юрген Молтман (1926 – германски реформиран теолог, пастор и професор по богословие в Тюбинген ) считали, че
Божието царство е изцяло в бъдещето. Трета група изследователи на Библията, като Герхард Вос ( 1862-1949
– холандско-американски калвинистки теолог, наричан е „баща на Реформираната библейска теология“ ) и Оскар Кулман
(1902-1999 – лутерански теолог, работил активно в екоменическото движение) считали, че Божието царство е както в
настоящето, така и в бъдещето – в един смисъл в настоящето, а в друг смисъл - в бъдещето .(See below, pp. 288-306,
311-16).
За да стигнем до оценката на тези конфликтни възгледи, ние ще трябва да изследваме грижливо
идеята за Божието царство. Когато отворим Новия Завет, ние чуваме как Йоан Кръстител и Исус обявяват
идването на Божието царство. Йоан Кръстител дошъл да проповядва в Юдейската пустиня, казвайки:
„Покайте се, понеже наближи небесното царство “ (Мат.3:2) (Тук е използвана гръцката дума eggiken.) Йоан призовавал
слушателите си да се подготвят за идването на царството, което ще бъде започнато от Месията, наречен
„Онзи, Който има да дойде.“ Йоан Кръстител гледал на мисията на „Онзи, Който има да дойде“, като на
мисия на разделянето: той ще спаси тези, които се покаят, а непокаялите се ще бъдат осъдени. Всъщност,
Йоан „очаквал тази двойна месианска работа да се случи в едно единствено есхатологично
събитие.“(Ladd,Presence, p. 108). Той проповядвал, че идващият Месия не само ще „събере житото си с
житницата“, но и ще изгори плявата в неугасим огън. (Мат. 3:12).
Когато Йоан Кръстител бил в затвора, той започнал да разсъждава за факта, че е видял, че Исус
събира житото, но не Го е видял да изгаря плявата. Това го накарало да изпрати учениците си при Исус, за
да го попитат: „Ти ли се Онзи, който има да дойде или друг да очакваме?“ (Мат. 11:3). Исус отговорил,
цитирайки пророчества от Стария Завет, които били изпълнени в неговото служение, пророчества за слепи
хора, които прогледнали и за куци хора, които прохождат (Мат. 11:4-5). Думите на Исус подсказвали, че
етапът на съденето в неговото служение, както Йоан го бил описал, щял да дойде по-късно; по този начин
тук ние имаме първото загатване, че първото идване на Месията ще бъде последвано от второ идване –
факт, който Йоан Кръстител не бил разбрал ясно.
Освен това Исус обявил идването на царството с думи, които изглеждат доста подобни на думите на
Йоан Кръстител: „Времето се изпълни и Божието царство наближи; (Тук отново гръцката дума е eggiken). Покайте се
и повярвайте в евангелието (благовестието) (Марк 1:15). Но въпреки, че посланията на Йоан Кръстител и
на Исус изглеждат еднакви, между двете има една основна разлика. Ключът за разбирането на това
различие се намира в думите на Исус - „Времето се изпълни.“ Там, където Йоан казал, че царството е
наближило в личността на „Онзи, Който има да дойде,“ Исус казал, че времето, предсказано от пророците,
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сега се е изпълнило (Лука 4:21) и че сега царството присъства в Неговата собствена личност. Поради
това, например, Исус можел да каже това, което Йоан Кръстител никога не е казал: „Божието царство е
дошло върху вас.“ (Мат. 12:28; Лука 11:20). (Тук гръцката дума е ephthasen, от глагола phthanein , който означава „да пристигна, да дойда“) .
Също поради тази причина, Исус можел да каже за Йоан Кръстител: „Между родените от жена не е
издигнат никой, по-велик от Йоан Кръстител; но въпреки това, най-малкият в небесното царство е повелик от него“ (Мат.. 11:11 – мой превод). Йоан е бил предвестникът на царството, но самият той стоял
извън царството; той обявявал новият ред, но самият той не бил част от него. Лад описва разликата между
обявяванията на царството от Йоан Кръстител и от Исус по следния начин: „Йоан обявявал предстоящото
посещение на Бога, което щяло да бъде изпълнение на есхатологичната надежда и идването на
Месианската ера. А Исус обявявал, че това обещание всъщност е било изпълнено...Той смело обявявал, че
Божието царство е дошло за тях...Обещанието е било изпълнено в делото на Исус; в своето обявяване на
добрата новина за бедните, освобождаването на пленените, възстановяването на виждането на
слепите, освобождаването на потиснатите. Това не е била нова теология или ново обещание; това е било
ново събитие в историята.“ (Ladd,Presence, pp. 111-12).
Следователно, можем да кажем, че самият Исус е въвел Божието царство, чието идване е било
предсказано от пророците на Стария Завет. Поради това ние винаги трябва да считаме, че Божието царство е
неразделимо свързано с личността на Исус Христос . В думите, делата, чудесата и притчите, в учението и
проповядването на Исус, Божието царство е енергично действащо и присъстващо сред хората.
Понякога в Евангелията името на Христос е било приравнявано с Божието царство. Това ще стане
очевидно, ако разгледаме паралелните откъси в Синоптичните Евангелия, в които се разказва случката с
богатият млад управител (Мат.19:16-29; Марк 10:17-31; Лука 18:18-30). В отговор на въпросът на Петър:
„Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме?“ (Мат. 19:27), Исус казва: „Всеки,
който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или деца, или ниви, заради Моето име,
ще получи стократно и ще наследи вечен живот“ (Мат. 19:29). В паралелният текст в Марк, Исус говори за
оставянето на всички тези неща „заради Мен и заради евангелието“ (Марк10:29 – мой превод). В
паралелният текст в Лука, обаче, Исус говори за оставянето на всичко „заради Божието царство“ (Лука
18:29).
Ние откриваме подобно приравняване между Христос и царството и в Деяния на апостолите. Филип е
описан като човек, който „проповядваше добрата новина за Божието царство и името на Исус Христос“
(Деян 8:12 – мой превод). И Павел е описан в последният стих на книгата Деяния на апостолите като
„проповядващ Божието царство и поучаващ за Господ Исус Христос“ (Деян. 28:31 – мой превод).
Откъси от този вид могат да помогнат да разберем, защо не четем толкова много за Божието царство в
Писмата, както е в Евангелията. Всъщност, в Евангелията думата „царство“ се среща само 13 пъти, а в
останалите писма, които са писани от Павел, тази дума се среща само 5 пъти. Но това не означава, че
апостолите не са проповядвали или поучавали за царството. Тук ни помага коментара на Карл Лудвиг Шмит
(1891- 1956 - германски протестантски теолог, професор по Новия Завет в Базел ): „Така можем да видим защо
апостолите и Църквата от периода след апостолите, не са говорили много категорично за Божието
царство, но винаги са подчертавали косвено за него, чрез споменаването на Господ Исус Христос. Точно
обратното, вярата в Божието царство се запазва в живота след Възкресението на Христос.“ (K. L. Schmidt,
“basileia,” TDNT, I, 589).
Тук трябва да кажем накратко да разликата между Божието царство и небесното царство. Само
Матей използва втория израз; навсякъде другаде в Новия Завет ние откриваме изразът „Божието царство“
(който понякога е „царството на Христос“ или „царството на нашия Господ“) Въпреки, че някои
изследователи са се опитвали да намерят разлика в значението между между Божието царство и небесното
царство, трябва да бъде поддържано становището, че тези два израза са синоними по своя смисъл. Тъй
като юдеите избягват да използват името на Бога, по-сетнешната употреба на думата „небесно“ често пъти
е използвана като синоним на Бог; понеже Матей е писал предимно за юдейските читатели, ние можем да
разберем неговото предпочитание за израза „небесното царство“ (въпреки че даже Матей използва 4 пъти
изразът „Божието царство“). В по-сетнешната юдейска литература е намиран изразът malkuth shamayim
(небесното царство); фразата, обичайно употребявана от Матей - basileia tõn ouranõn – е буквален гръцки
превод на юдейския текст. Тъй като изразите Божието царство и небесното царство са взаимозаменяеми в
Синоптичните евангелия, ние със сигурност можем да стигнем до извода, че няма никаква разлика между
тези две фрази.
Как трябва да дефинираме Божието царство? Не е лесно да се направи това, особено понеже самият
Исус никога не е дал дефиниция на царството. Ние не намираме такава дефиниция и в писанията на
апостолите; думите на Павел в Рим.14:17: „Защото Божието царство не е означава ядене или пиене, а е
праведност, мир и радост в Светия Дух“, колкото и да са полезни и осветляващи, не са точна дефиниция.
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Ще трябва да продължим да търсим интуитивно.
Джордж Елдон Лад казва, че Евангелията не винаги говорят за царството по един и същ начин; той
установява поне 4 отличителни употреби на тази фраза. (Ladd,Presence, p. 123). Различни изследователи на
Библията подчертават един или друг неин смисъл, който често пъти е в хармония с тяхната теологична
позиция. Може да се окаже, разбира се, че различните начини, по които Исус и апостолите говорят за
Божието царство да представляват различни характерни черти на една единствена, но сложна идея.
В търсене на централния смисъл на царството, първият въпрос, на който трябва да бъде отговорено е,
дали царството представлява областта или територията, която Бог управлява или представлява
управление или царуване на Бога като Бог. Най-широко приетото разбиране на Божието царство е, че
неговия основен смисъл е управление или царуване на Бог, а не територията, над която той управлява .
Лад споменава 11 скорошни източници, които представят Божието царство като Божие управление или
царуване; (Ibid., p. 127 n. 11), той цитира голям брой откъси в Новия Завет както в Евангелията, така и извън тях,
които изразяват мисълта, че царството е царуване на Бога. (Ibid., pp. 134-38). Въпреки, че понякога „царството“
притежава подсказвания за пространственост, като например подреденост на нещата или за държава,
отличаваща се с мир и щастие, „царството“ обикновено е описание на царуването на Бога над неговите
хора.
Няма съмнение, че смисълът, особено свързан с властването, като състояние на царското
достойнство, е най-важната употреба в евангелията на думата [basileia] (Божието царство) в различни
важни изказвания за „небесното царство.“ Следователно, пространственият смисъл на царството е
вторичен. Когато текстът казва, че basileia tõn ouranõn “, т.е. че „Божието царство наближи“...ние
трябва на първо място не да си представяме пространствена или статична вечност, която се спуска от
небето; а да си мислим, че Божието царско управление наистина действено започва своята дейност;
следователно, ние трябва мислим за Божията царска дейност. (H. Ridderbos, The Coming of the Kingdom, trans. H. de Jongste, ed.
Raymond O. Zorn (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962), pp. 24-25).
„...Небесното царство, проповядвано от Йоан Кръстител и от Исус е преди всичко процес с
динамичен характер...Защото идването на царството е първото действие на великата драма на
историята на краят.“ (Ibid., p. 27).
Следователно, Божието царство трябва да бъде разбирано като активно и динамично царуване на
Бога в човешката история чрез Исус Христос, целта на което е откупуването на хората на Бога от греха
и от демоничните сили, и окончателното установяване на новото небе и новата земя. Това означава, че
великата драма на историята на спасението е започнала и че новата ера е дошла.(Ibid., pp. xxviii, 19; Ladd, Presence, p.
42). Царството не трябва да бъде разбирано само като спасяване на определени личности или даже, че е
царуване на Бога в сърцата на неговите хора; Божието царство не означава нищо по-малко от царуването на
Бога над цялата създадена вселена. „Божието царството означава, че Бог е Цар и действа в историята,
за да я доведе до определената от Бога цел.“ (Ladd,Presence, p. 331).
Следователно, ще стане очевидно, че Божието царство, така както е описано в Новия Завет, не е
състояние на нещата, сътворено от човешко постижение, нито е кулминацията на напрегнато човешко
усилие. Царството е създадено чрез Божията суверенна благодат и неговите благословии трябва да бъдат
приемани като дарове на тази благодат. Задължението на човека не е да създава царството, а да влезе в
царството чрез вяра и да се моли той да бъде направен способен все повече и повече да предоставя себе си
на благотворното царуване на Бога във всяка област на живота му. Царството не е човешко изкачване нагоре
към съвършенството, а е нахлуване на Бога в човешката история, за да установи своето царуване и да
постигне своите намерения. (Cf. Schmidt, loc. cit., pp. 584-85; Ridderbos, Coming, pp. 23-24).
Трябва да бъде добавено, че Божието царство включва както позитивна, така и негативна страна. То
означава спасение на тези, които го приемат и влязат в него чрез вяра, но и осъждане на онези, които го
отхвърлят. (Коментар: И няма друга алтернатива. Или едното, или другото. Д.Пр.) В ученията си Исус прави това да е
пределно ясно, особено в неговите притчи. Този, който чуе думите на Исус и ги изпълнява, прилича на
човек, който изгражда своя дом на скала, а онзи, който чуе думите на Исус, но не ги изпълнява, прилича на
човек, който изгражда своя дом върху пясък – велико ще е падането на неговия дом. (Мат. 7:24-27). Тези,
които приемат поканата за сватбеното тържество се наслаждават и са щастливи, а онези, които откажат
поканата, ще бъдат убити, а човекът, отишъл на сватбата без сватбена премяна, ще бъде хвърлен във
външната тъмнина (Мат. 22:1-14).
Всъщност, понеже народът на Израел като цяло е отхвърлил царството, Исус казал, че Божието
царство ще бъде отнето от тях и ще бъде дадено на народ, който принася плодовете му (Мат.. 21:43). Найважната цел на Божието царство е спасението, в пълният смисъл на тази дума, на тези, които влязат в него –
защото „Бог не е пратил Сина си в света, за да съди света, а за да спаси света чрез Него “ (Йоан 3:17 – мой
превод). Но онези, които отхвърлят или предизвикват Божието царство, ще получат по-строго осъждане:

25

26
„Всеки, който падне върху този камък (ключовият клиновиден камък на свода, който е Исус Христос
Д.Пр.), ще бъде разбит на парчета; но когато камъкът падне върху някой, той ще го смаже“ (Лука 20:18 –
мой превод).
Какви са знаците за присъствието на царството? Един от тях е бил „изгонването на демоните“
извършвано от Исус. Когато Исус правел това, той показвал, че е спечелил победа над силите на злото и
следователно, Божието царство е дошло. Самият Исус потвърдил това, когато казал на фарисеите, които
твърдели, че той изгонва демоните чрез Велзевул, князът на демоните: „Но ако Аз изгонвам бесовете чрез
Божия Дух, тогава Божието царство е дошло върху вас“ (Мат. 12:28).
Друг знак е бил „падането на Сатана.“ Когато седемдесетте ученици се върнали от своята мисия и
казали, че даже демоните им се подчинявали в името на Исус, в евангелията се разказва, че Исус казал:
„Видях Сатана да пада от небето като светкавица“ (Лука 10:18). Несъмнено, тези думи не трябва да
бъдат възприемани буквално, а символично. Те означават, че „победата над Сатана, която юдеите
считали, че ще се случи в края на епохата, в някакъв смисъл се е случила в историята, в мисията на Исус.“
(Ladd, Presence, p. 157). Можем да кажем, че в това време силата на Божието царство е влязла в човешката история
чрез служението на учениците – служение, каквото и да е било то, което се е основавало върху победата над
Сатаната, която Исус вече бил спечелил. Остава да бъде казано, че тази победа над Сатаната, въпреки че е
била решаваща, тя все още не е окончателна, понеже Сатана продължава да бъде активен по време на
последвалото служение на Исус (Марк 8:33; Лука 22:3, 31). Това, което се е случило по време на служението
на Исус е било някакъв вид „връзване“ на Сатана (виж Мат. 12:29 и Откр. 20:2) – т.е. някакво ограничение
на неговата дейност. По-нататък ще видим в какво се изразява това ограничение.
Друг знак за присъствието на царството е бил „извършването на чудеса“ от Исус и учениците му.
Идването на царството е било разбирано в извършването на тези чудеса. Самият Исус посочил в отговора
му на въпроса на Йоан Кръстител, като инструктирал учениците му така: „Идете и съобщете на Йоан
това, което чувате и виждате: слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени са почиствани, глухи
чуват, мъртви са възкресявани и на бедните се проповядва добрата новина“ (Мат. 11:4-5). Но все пак, тези
чудеса са били само признаци и са имали своите ограничения. Поради едно нещо – не всички болни са били
излекувани и не всички мъртви са били възкресени. Нещо повече, болните, които били излекувани и
сакатите, които проходили, както и умрелите, които били възкресени - все пак трябвало да умрат. Чудесата
са били условни и временни в своята функция – да показват присъствието на царството, но все още не
напълно завършено.
Друг знак, даже по-важен от предният, е бил „проповядването на евангелието.“ Чудесата на
изцелението не са били най-висшето добро, което Исус дарявал. Много по-важно е било спасението, което
той донесъл за тези, които вярват – спасение, което е постигано чрез проповядването на евангелието. Когато
Исус казал на седемдесетте си ученици: „Обаче, не се радвайте на това, че духовете ви се подчиняват; а се
радвайте, че имената ви са написани на небето“ (Лука 10:20), той възстановил тяхното усещане за
правилен приоритет. Следователно е забележително, че в отговорът на Исус на въпроса на Йоан Кръстител,
цитиран по-горе, окончателният и върховен знак, който показва, че Христос наистина е Месията и че
царството наистина е дошло, е следният: „и на бедните се проповядва добрата новина“ (Мат. 11:5).
Дарът на прощаването на греховете е знак за присъствието на царството. Според предсказването на
пророците в Стария Завет, прощаването на греховете е една от благословиите на идващата Месианска ера
(виж Ис. 33:24; Йер. 31:34; Мих. 7:18-20; Зах. 13:1). Когато дошъл Исус, той не само проповядвал за
прощаването на греховете, но и наистина ги прощавал. Изцеляването на паралитика, след като Исус
простил греховете му, било доказателство, че „Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове“
(Марк 2:10). Фактът, че в този случай книжниците обвинили Исус в богохулство, понеже, както те твърдели,
единствено Бог може да прощава грехове, показва, че те не не са разбирали, че Божието царство наистина
е било сред тях. Те не можели да схванат, че „Присъствието на Божието царство не е било ново учение за
Бога; това е била нова дейност на Бога в личността на Исус, идваща при хората като налично
съществуване, което пророците обещали в есхатологичното Царство.“ (Ibid., p. 215).
Във връзка със знаците за присъствието на царството, трябва да бъде припомнено, че идването на
царството не означава край на конфликта между доброто и злото. В историята ще продължи да има
конфликт и противопоставяне между Божието царство и царството на злото и в този конфликт хората на
Бога ще бъдат призовани да страдат. Всъщност, противопоставянето между тези две царства даже ще се
усили чрез идването на Христос. Исус не е ли казал: „Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не
дойдох да донеса мир, а меч“ (Мат. 10:34)?
Най-големият интерес в областта на есхатологията, свързано с Божието царство, е въпросът, дали
Божието царство, за което се говори в учението на Исус и на апостолите, е било считано, че е е тук или е в
бъдещата реалност, или и двете. Този въпрос е бил тема на много спорове. Ще припомним, че някои
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изследователи виждат царството изцяло в бъдещето, други го виждат изцяло в настоящето, а трети считат,
че то е както в настоящето, така и в бъдещето. Ние ще бъдем максимално справедливи към всичко, казано в
Библията, само когато гледаме на царството както като присъстващо сега, така и в бъдещето.
Исус ясно е поучавал, че Божието царство вече присъства в неговото служение. Вече цитирахме
Мат.12:28: „Но ако Аз изгонвам демоните чрез Божия Дух, тогава Божието царство е дошло върху вас.“
(виж Лука 11:20). Гръцкият глагол, използван тук, ephthasen, означава „е пристигнал или е дошъл, а не
предстои да дойде.“ Смисълът е, че Исусовото изгонване на демони е доказателство, че царството е дошло,
тъй като ограбването на притежанията на силен човек не може да бъде направено, ако преди това силният
човек (тук той е образът на дявола), не бъде вързан.
Друг откъс, който ясно поучава за присъствието на царството в дните на Исус, е Лука 17:20-21.
Фарисеите току-що попитали Исус, кога ще дойде Божието царство – можем да предполагаме, че по този
начин са питали кога ще бъде извършена драматична демонстрация на могъщата сила на Бога, която ще
смаже римляните и ще установи Божието царуване над света по ясно висим начин. Исус им отговорил
така: „Божието царство не идва със знаци, за да бъде забелязано; нито те (хората) ще кажат: „Ето, то
е тук!“ или „Там е!“, защото вижте, Божието царство е сред вас“ (мой превод). (Гръцката дума е entos hymõn. В някои
преводи е превеждана „вътре във вас“, а в други – „сред вас“) . Тези думи не трябва да бъдат насилвани за да означават, че няма
никакви „знаци на времето“ или знаци на Второто идване на Христос, за което ние трябва да внимаваме,
защото самият Исус говори в други случаи за наличието на такива знаци. Тук Исус казва, че вместо да
търсят видими и импозантни знаци за присъствието на предимно политическо царство, фарисеите трябва да
разберат, че Божието царство е сега сред тях, в личността на самия Христос и че вярата в Него е
задължителна за влизането в царството.
Някои притчи на Исус подсказват, че царството вече е тук. Притчите за скритото съкровище и за
скъпоценният бисер (Мат. 13:44-46) поучават, че сега човек трябва да продаде всичко, което има, за да влезе
в царството. Притчите за строителят на кула и за царят, който отива на война (Лука 14:28-33) ни учат за
важността на пресмятането на разходите, преди влизането в царството, отново намеквайки, че сега
царството е тук. Нещо повече, в Проповедта на планината, Блаженствата описват този вид хора, за които
може да бъде казано: „тяхно е (estin) небесното царство“ (Мат. 5:3-10). Когато учениците питат Исус, кой е
най-великият в небесното царство, Исус извиква едно дете да дойде при тях и казва: „Който смири себе си
като това дете, той е най-великият в небесното царство“ (Мат. 18:4 – мой превод). А когато учениците
упреквали хората, които довеждали деца при Исус, Исус казал: „Оставете децата да идват при Мен и не
им пречете; защото на такива принадлежи (estin) небесното царство. (Мат. 19:14 – мой превод). Можем
да добавим, че знаците, за които говорихме преди (изгонването на демоните, извършването на чудеса,
проповядването на евангелието и даряването на прошката на греховете) също свидетелстват за факта, че
царството присъства в служението на Исус. (See also Ladd,Presence, pp. 149-217; Ridderbos, Coming, pp. 47- 56; Norman Perrin, The Kingdom of
God in the Teaching of Jesus, pp. 74-78).
Но Исус също е поучавал, че има и друг смисъл, в който Божието царство е било все още в бъдещето.
Първо можем да разгледаме някои конкретни твърдения за това. Следният откъс от Проповедта на
планината описва влизането в царството като нещо, което е бъдеще и го свързва с бъдещият Съден ден:
„Не всеки, който Ми казва „Господи, Господи,“ ще влезе в небесното царство, но онзи, който върши
волята на Моя Отец, който е на небето. В онзи ден мнозина ще Ми кажат: „Господи, Господи, ние не
проповядвахме ли в Твоето име и не изгонвахме ли демони в Твоето име, и не извършвахме ли много чудеса в
Твоето име?“ И тогава Аз ще им заявя: „Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мен вие, злодеи .“
(Мат. 7:21-23 – мой превод). Глаголи в бъдеще време са били използвани и в следващото твърдение, което
ясно говори за бъдещо царство: „Казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и от запад, и ще насядат на
масата с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство; докато синовете на царството ще бъдат
изхвърлени във външната тъмнина; там хора ще плачат и ще скърцат със зъби“ (Мат. 8:11-12 – мой
превод).
Много притчи на Исус поучават за бъдещо завършване на царството. Притчата за царската сватба
сочи към бъдеще време на благословение за тези, които приемат поканата, но сочи и за място за наказание
във външна тъмнина за онези, които не са успели да изпълнят всички изисквания (Мат. 22:1-14). Притчата
за плевелите и нейното обяснение (Мат. 13:24-30, 36-43), говори за „краят на епохата“ (свършекът на века
или на света), (synteleia tou ainos ), когато злодеите ще бъдат хвърлени в огнената пещ и когато праведните
„ще блестят като слънце в царството на своя Отец.“ Притчата за рибарската мрежа (серкме) с нейното
обяснение (Мат. 13:24-30, 36-43), говори за „краят на епохата“,(synteleia tou ainos), когато „ангели ще
излязат и ще отделят нечестивите от праведните.“
В Притчата за глупавите и мъдрите девици (Мат. 25:1-13) ние научаваме за забавянето на идването на
младоженеца, за вик в полунощ, за някои, които влезли с младоженеца в сватбеното тържество, и за други,
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за които вратата останала постоянно затворена. Притчата завършва с типично „есхатологично“
предупреждение: „Следователно, бдете, защото не знаете нито денят, нито часът“ (ст.13 – мой превод).
И Притчата за талантите (Мат. 25:14-30) говори за човек, които заминал на пътуване и го нямало
дълго време, за окончателно уреждане на сметки със слугите му след завръщането му и за някои, които били
поканени да влязат в радостта на техния господар, а други били изхвърлени във външната тъмнина. Няма да
е трудно да дадем и друго доказателство. От това, което беше цитирано е ясно, че в учението на Исус,
Божието царство е било както присъстващо, така и бъдещо. Да се опитваме да отричаме която и да е страна
от това учение, означава да фалшифицираме доказателството. (Cf. Ladd,Presence, pp. 307-28; Ridderbos, Coming, pp. 36-56, esp. 55-56;
Perrin, op. cit., pp. 83-84).
Апостол Павел също учел, че Божието царство е както настоящо, така и бъдещо. Някои от неговите
твърдения ясно описват Божието царство като настоящо. В 1Кор. 4 Павел пише за някои високомерни
негови врагове, които считат, че той няма да дойде в Коринт. „Но ако е Божията воля, аз скоро ще дойда
при вас и ще разкрия не говоренето на тези арогантни хора, а тяхната сила. Защото Божието царство
не се състои в говорене, а в сила. (1Кор.4:19-20 – мой превод).
Очевидно, Павел няма предвид бъдещо царство, а царство, което е настоящо сега. Подобно становище
излага Павел и пред читателите му в Рим. „Защото Божието царство не означава ядене и пиене, а е
праведност, мир и радост в Святия Дух“ (Рим. 14:17 – мой превод) А в едно от последните си писма той
пише до братята си в Колос: „Защото Той (Бог) ни спаси от властта на тъмнината и ни пресели в
царството на своя възлюбен Син, в Когото имаме изкуплението - прощаването на греховете“ (Кол. 1:13-14
– мой превод). Тъй като сега се радваме на прошката на греховете, е ясно, че царството, за което говори
Павел е налично сега и ние имаме привилегията да принадлежим на това царство.
Но освен това има откъси, в които Павел описва царството като бъдеще. В 2Тим. 4:18 той пише:
„Господ ще ме спаси от всяка атака на злото и ще ме заведе благополучно в небесното Си царство “ (мой
превод). Както изразът „небесно царство,“ така и бъдещото време на глагола, преведен като „ще ме заведе
благополучно“ (sõsei), показват, че тук Павел говори за бъдещото царство. Думата „наследство“ (kléronome),
говори за изгода, която човек ще получи в бъдещето. Когато Павел използва този глагол за да покаже, че
някои хора ще бъдат изключени от Божието царство, той очевидно говори за царството в бъдещия смисъл:
„Не знаете ли, че неправедните няма да наследят Божието царство?“ (1Кор. 6:9 – мой превод);
„Предупреждавам ви, както ви предупредих и преди, че тези, които вършат такива неща (практикуване на
плътски дела), няма да наследят Божието царство“ (Гал. 5:21 – мой превод).
В Еф.5:5 той използва съществително, произлязло от този глагол, за да направи подобно твърдение:
„Бъдете сигурни в това, че никой неморален или нечист човек, или човек, който е алчен (т.е.
идолопоклонник) няма да има наследство в царството на Христос и на Бога.“ (мой превод). А в 1Кор.
15:50 Павел пише: „Това ви казвам, братя: плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито
тленното наследява нетленното.“ (мой превод). Тъй като тук той говори за възкресението на тялото, е
ясно, че Божието царство е и тук, въпреки че в известен смисъл то е и в бъдещето.
В такъв случай, като обобщение можем да кажем, че Божието царство както в учението на Исус, така
и в учението на апостолите, е както настояща, така и в бъдеща реалност. Следователно, нашето разбиране за
царството трябва да се отнася напълно справедливо към всички тези страни. Джордж Елдон Лад подчертава
важността да виждаме и двете тези страни: „Централната теза на тази книга (неговата книга
„Присъствие на бъдещето“) е, че Божието царство е спасително царуване на Божията енергична дейност
за установяване на неговото управление сред хората и че това Царство, която ще се появи като
апокалиптичен акт в края на ерата, вече е дошло в човешката история в личността и мисията на Исус,
за да победи злото, да освободи хората от властта на злото и да ги въведе в благословиите на Божието
царуване. Божието царство включва два велики момента: изпълнение в историята и завършване в края на
историята.“ (Ladd,Presence, p. 218).
Херман Ридърбос твърди подобно нещо. Той казва, че в началото на историята на служението си,
Исус подчертавал повече присъствието на царството, като изпълнение на пророчеството в Стария Завет, а в
края на служението си той подчертавал повече бъдещото идване на царството. (Ridderbos, Coming, p. 468). Но
Ридърбос подчертава, че бъдещата и настоящата страни на царството никога не трябва да бъдат разделяни:
„В това учение (учението на Исус), елементът на изпълнението е не по-малко забележителен и
съществен, отколкото елементът на очакването...Защото бъдещето и настоящето са неразривно
свързани в учението на Исус. Всеки от тях е задължително допълнение на другото. Пророчеството за
бъдещето може да бъде правилно разбрано, само ако бъде гледано от гледната точка на
Христологичното настояще, точно така, както характерът на настоящето намеква за нуждата и
сигурността на бъдещето.“ (Ibid., pp. 520-21).
Следователно, този, който вярва в Исус Христос, е в Божието царство сега, наслаждава се на
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неговите благословии и поема неговите отговорности. В същото време ние разбираме, че царството е в
настоящето, само в неговото условно и незавършено състояние и следователно очакваме неговото
окончателно завършване в края на ерата.
Понеже царството е както в настоящето, така и в бъдещето, ние можем да кажем, че сега царството е
скрито за всички, освен тези, които вярват в Христос, но един ден то ще бъде изцяло разкрито, с цел даже
неговите врагове най-накрая да разпознаят неговото присъствие и да се поклонят пред неговото управление.
Това е смисълът на Притчата за кваса в Лука 13:20-21. Когато квасът (маята) е поставена в брашното, за
известно време в началото нищо видимо не се случва, но накрая цялото замесено тесто е преобразено. По
подобен начин, сега Божието царство е скрито, но бавно и всепроникващо неговото влияние се усеща,
докато един ден то ще излезе наяве и ще бъде видяно от всички. Следователно, в сегашното си състояние,
царството е обект на вяра, а не на виждане. Но когато втората фаза на царството бъде въведена чрез
Второто идване на Христос, всяко коляно ще се поклони „и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е
Господ, за славата на Бога Отец“ (Фил. 2:11).
Фактът, че Божието царство е присъстващо сега в един смисъл и в бъдещето в друг смисъл означава,
че остава известно напрежение между тези два смисъла. Ние можем да опишем това напрежение по два
начини: (1) Църквата е длъжна да живее с усещането за спешност, разбирайки, че краят на историята, както
знаем ние, може да е много скоро, но в същото време църквата трябва да продължи да планира и да работи
за бъдеще въз основата на настоящата земя, което може да продължи дълго време. (2) Църквата е хваната в
напрежението между сегашната ера и бъдещата ера. Както е казал Джордж Лад: „Църквата живее в
победата на Божието царство; но все пак църквата, както и другите хора, е под въздействието на
силите в този свят...Тази ситуация създава силно напрежение – наистина остър конфликт; защото
църквата е фокусът на конфликта между доброто и злото, между Бог и Сатана, до идването на края на
ерата. Църквата никога няма да е спокойна или да не се тревожи, а трябва винаги да бъде църква, която
се бори или е в конфликт, даже да е преследвана, но сигурна в крайната победа.“ (Ladd, Presence, p. 338).
По-рано видяхме, че есхатологията на Новия Завет трябва да бъде обяснявана както с оглед на това,
което вече е осъществено и с оглед на онова, което все още трябва да бъде осъществено и че поради това
всичко в теологията на Новия Завет се маркирано от напрежението между „вече“ и „все още не.“ (See above, pp.
13-15). Сега можем да кажем, че това напрежение е илюстрирано от учението на Новия Завет за Божието
царство. Ние сме в царството, но въпреки това очакваме неговото пълно изявяване; ние участваме в
благословиите, но въпреки това очакваме пълната победа; ние говорим, че Бог ни е въвел в царството на
възлюбения си Синът, но въпреки това продължаваме да се молим с думите „да дойде твоето царство.“
На нивото на вярата и живота, какви са някои от заключенията за факта, че Божието царство е
присъстващо с нас сега и че е планирано, то да бъде разкрито в своята пълнота в идващата ера?
Преди всичко друго, ние можем да отбележим, че единствено Бог може да ни постави в царството.
Бог ни призовава в своето царство (1Сол. 2:12), дава ни царството (Лука 12:32), преселва ни в царството на
своя Син (Кол. 1:13) и ни завещава царството („И Аз (Христос) завещавам на вас царство, така както
моят Отец го завеща на Мен“ (Лука 22:29 – мой превод). От откъси от този вид ние научаваме, че да
принадлежим на Божието царство не е човешко постижение, а е привилегия, с която сме дарявани от
Бога. Но въпреки това, този факт не ни освобождава от отговорността относно царството.
Освен това можем да отбележим, че Божието царство изисква от нас покаяние и вяра. В много
случаи Исус е казвал, че ние трябва да влезем в Божието царство. Човек може да влезе в царството, само
смирявайки себе си като дете (Мат. 18:3-4), (виж и Марк 10:15 и Лука 18:17), чрез вършене на волята на Отец на небето
(Мат 7:21) или ако притежава праведност, която надвишава праведността на книжниците и фарисеите (Мат.
5:20). Трудно е богат човек да влезе в Божието царство (Марк 10:25), вероятно защото той е изкушаван да
вярва на богатствата си, а не на Бога. Ако човек не бъде роден отново или да е роден от Светия Дух, той не
може да влезе в Божието царство (Йоан 3:3, 5). Единствено Бог може да накара някой човек да бъде роден
отново; но въпреки това, посланието въздейства на слушателят с призивът да вярва: „ Защото Бог толкова
възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има
вечен живот.“(Йоан 3:16).
Всъщност, Божието царство изисква единствено пълно обвързване. Както Исус е казал, ние трябва
на първо място да търсим Божието царство и неговата праведност, вярвайки, че ако правим това, всички
останали неща, от които се нуждаем, ще ни бъдат дадени. (Мат. 6:33). Ние трябва, както е казано, да
продадем всичко, което имаме, за да придобием царството (Мат. 13:44-45). За да останем в царството, ние
трябва да сме готови да си изскубнем окото, което ви съблазнява (Маг. 5:29) и да си отсечете ръката, която
ви съблазнява (Мат. 5:30). Ако е нужно, ние трябва да сме готови да намразим: баща, майка, брат, сестра и
даже собствения си живот, заради царството (Лука 14:26). Трябва да сме готови да се откажем от всичко,
което имаме, за да бъдем ученици на Исус (Лука 14:33). Казано иначе, никой не трябва да се стреми да влезе
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в царството, ако той не е напълно доволен от цената, която ще трябва да плати (Лука 14:28-32).
Друго обяснение на присъствието на царството може да бъде отбелязано: Божието царство означава
изкупление на космоса. Както видяхме, Божието царство не означава само спасението на някои хора, нито
пък спасяването на избрана група хора. То означава единствено пълно обновление на целия космос,
връхната точка на което, е новото небе и новата земя. Павел описва космическите измерения на Божието
царство с вдъхновяващи думи: „Защото той (Бог) ни е открил в цялата мъдрост и проницателност,
тайната на волята Си, според своето намерение, което е обявил в Христос, като план за пълнотата на
времето - да събере всички неща в Него (Христос), нещата на небето и нещата на земята (Еф. 1:9-10 –
мой превод).
„Защото Бог благоволи да всели цялата си пълнота в Него (Христос) и чрез Него да примири със
Себе си всички неща – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста“
(Кол. 1:19-20 – мой превод).
„Защото творението очаква с жаден копнеж откриването на синовете на Бога; понеже
творението беше подчинено на безплодие не по собствената му воля, а по волята на Този, който го
подчини с надежда; защото самото творение ще бъде освободено от робството на тлението и ще получи
славната свобода на Божийте деца“ (Рим. 8:19-21 – мой превод).
Следователно, да бъдем граждани на царството означава, че ние трябва да гледаме на всичко в живота
и на цялата реалност в светлината на целта на изкуплението на космоса. Това означава, както Абрахам
Куипер е казал някога, че във вселената няма даже площ с ширината на палеца, за която Христос да не
може да каже: „Това е Мое!“ Това предполага християнска философия на историята: всичко в историята
трябва да бъде разглеждано като създадено от Божието вечно намерение. Това виждане на царството
включва и християнско виждане на културата: изкуството и науката отразяват славата на Бога и
следователно те трябва да се стремят към негова прослава. Това също включва и християнски поглед към
призванието: всички призвания са от Бога и всичко, което ние правим в ежедневния си живот трябва да
бъде правено за Божията прослава, независимо дали е изследване, обучение, проповядване, бизнес,
производство или домакинска работа. Джордж Хърбърт (1593-1633 – английски свещеник, проповедник и поет) е
казал това добре:
Научи ме, мой Бог и Цар,
във всички неща да виждам Теб
и каквото и да правя,
да го правя така, като че то е за Теб.

Глава 5
Святия Дух и есхатологията
Ролята, изпълнявана от Святият Дух в есхатологията не винаги е била изцяло оценявана. През 1912
Герхард Вос привлякъл вниманието на светът на учените към тази роля чрез статията му, озаглавена
„Есхатологичен аспект на идеята на Павел за Светия Дух.“ (In Biblical and Theological Studies, pp. 209-59). В по-скорошно
време Нийл Хамилтън написа монография на тази тема, озаглавена „Светият Дух и есхатологията в писмата
на Павел.“(Scottish Journal of Theology Occasional Papers No. 6 (Edinburgh:Oliver and Boyd, 1957). И двамата автори твърдят, че работата на
Светият Дух е от решаващо значение за есхатологията.
По-рано казахме, че според свидетелствата на Библията, вярващите вече са в новата ера, предсказана
от пророците на Стария Завет и вече се радват на привилегията и благословиите на тази ера. Обаче, освен
това отбелязахме, че вярващите се ползват от тези благословии временно и очакват бъдещото завършване на
Божието царство, в което те ще се наслаждават изцяло на тези благословии. Ролята, изпълнявана от Светият
Дух илюстрира допълнително това напрежение между това, което ние вече имаме и онова, което все още
очакваме.
Нека първо да разгледаме най-общо ролята на Духът в есхатологията. В Стария Завет, Духът е свързан
с есхатологията поне по три начини:
1. Казано е, че Светият Дух ще подготви пътят за нахлуването на финалната есхатологична ера чрез
определени пророчески знаци. Така например, пророк Йоил предсказал, че изливането на Светия Дух ще
се случи по време, което той просто обозначава като „по-късно, след това“ (’acharey khn), но Петър, в своето
цитиране на Йоил 2:28-29 използва фразата „в последните дни“ (en tais eschatais hmerais, Acts 2:17).
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Значимостта, приписана от Петър на това изливане на Духът в Деян. 2:17-36 показва, че това е било едно от
важните събития, които маркирали идването на последните дни.
2. Казано е, че Духът ще почива върху идващият спасител и ще го снабди с нужните дарби.
Например, вижте Ис.11:1-2: „И ще се появи издънка от Есеевия пън и фиданката ще израсте от корените
му. И Духът Господен ще почива върху него, духът на мъдрост и разбиране, духът на съвет и сила, духът
на знание и на страх от Господа“ (мой превод).
В друг откъс пророкът, в очакване, поставил следните думи в устата на Месията: „Духът на Господ
Йехова е на мен; защото Господ ме е помазал да благовествам на огорчените; пратил ме е да превържа
съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отварянето на затвора на вързаните; да
проглася годината на благоволението Господне и денят на отмъщението на нашия Бог; да утеша всички
наскърбени“ (Ис. 61:1-2; виж 42:1 – мой превод).
От тези откъси ще изглежда, че Святия Дух ще бъде постоянно и забележително активен в живота на
Месията. Следователно, активността на Духът в и чрез Месията ще бъде уникална отличителна черта на
новата ера, предсказана от пророците.
3. Духът се появява като източник на бъдещият нов живот на Израел, включително на материални
благословии и на морално обновление. Така например, ние четем в Ис. 44:2-4: „Не се страхувай, О, Якове,
служителю Мой, когото Аз избрах. Защото Аз ще излея вода върху жадната земя и потоци – върху сухата
почва; Аз ще излея Духа Си върху твоите потомци и моето благословение – върху рожбите ти. Те ще
изникват като трева сред водите, като върби край течащи потоци“ (мой превод, виж Ис. 32:15-17).
Подобни откъси могат да бъдат намерени в Йез. 37:14 и 39:14. Йезекиил говори не само за
национални благословии; той предсказва обновлението на отделните членове на нацията: „Ще поръся
чиста вода върху вас и вие ще бъдете почистени от цялата ваша нечистота; и ще ви почистя от
всичките ви идоли;. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще поставя вътре във вас; и ще извадя от вашата
плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. И ще поставя Духът Си вътре във вас, и ще ви накарам
да живеете според законите ми и старателно да спазвате наредбите ми“ (Йез. 36:25-27 – мой превод). (On
this point, see also G. Vos, Pauline Eschatology, pp. 160-62).
В Евангелията чуваме, че Исус говори за Духът по начини, които изпълняват предсказанието на
Стария Завет. Така например, в Лука 4:17-19, Исус е описан, как цитира откъсът от Ис.61, за който
говорихме преди малко и го прилага към себе си: „Днес се изпълни това писание, когато го чухте“ (Лука
4:21 – мой превод). Тук Христос претендира, че той е Месията, на когото почива Духът на Господа, в
изпълнение на предсказанието на Исая. На друго място, в Мат. 12:28, Исус се позовава на неговото
прогонване на демони чрез Божият Дух като доказателство, че Божието царство е дошло върху слушателите
му. Тук начинът, по който сега Духът упълномощава Христос, е цитиран като доказателство за пристигането
на новата ера.
Въпреки, че текстовете, които току-що цитирахме описват разположението на Духът върху Исус и
неговото упълномощаване от Духът, има четири откъса в Евангелията, които показват, че Исус, за разлика
от Йоан Кръстител, който кръщавал само с вода, ще кръщава със Светия Дух (Мат. 3:11; Марк 1:8; Лука
3:16; Йоан 1:33). Тези думи означават, че Христос има властта да дарява Светия Дух на хората си. В
Деян.1:5 Исус казва ясно на учениците си, че изразът „да бъдеш кръстен с Духът“ се отнася до събитие,
което предстои да се случи: „Йоан кръщаваше с вода, но не след много дни вие ще бъдете кръстени със
Святия Дух“ (мой превод). Като е видно от Деян.2, това събитие, се случило в денят на Петдесятница –
събитие, което има огромно есхатологично значение. (On the meaning of “baptism with the Holy Spirit” see my Holy Spirit Baptism (Grand
Rapids: Eerdmans, 1972). On the eschatological role of the Spirit in the Gospels, see also G. Vos, “The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit,” pp. 222-23) .
Книгата Деяния на апостолите описва изливането на Духа в гл. 2. В проповедта си на Петдесятница,
Петър цитира пророчеството от Йоил, за което говорихме преди малко, посочвайки, че това пророчество
сега е било изпълнено и следователно, „последните дни“ са дошли (Деян 2:16-17). От това става ясно, че
есхатологичната „нова ера“ ще бъде белязана от присъствието на Духът в църквата в цялата му пълнота.
Павел счита, че Духът е преди всичко есхатологичен дар, оповестителят и разкривателят на новата
ера, съобразно пророчеството на Стария Завет. (H. Ridderbos, Paul, p. 87). В Кол.1:13 Павел казва, че Бог „ни избави
от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“ Херман Ридърбос свързва
такива твърдения с работата на Святия Дух и стига до извода, че според Павел, Духът ни въвежда в нов вид
съществуване: „ ...“Плътта“ и „Духът“ са двата вида съществуване – от едната страна е старата ера,
която се отличава и определя от плътта, а от другата страна е ерата на новото творение, което е в
Божият Дух...Поради тази причина църквата вече не е „в плътта,“ т.е. не е подчинена на режима на
първата ера и на злите сили, които царуват в нея, а е „в Духът“ - църквата е доведена под властта на
свободата в Христос (Рим. 8:2., 9, 13; 2Кор. 3:6; Гал. 3:21). Всички страни на контраста между плътта и
Духът...стават ясни и лесно разбираеми от тази основна есхатологична структура на проповядването на
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Павел и са много важен елемент от нея.“ (Ibid., pp. 66-67).
Герхард Вос твърди, че уникалното в Павел е неговото разбиране на универсалността на работата на
Духът. Сега Духът не само живее във всеки вярващ; той също и работи във всяка част от неговия
религиозен и морален живот.(Vos, Pauline Eschatology, p. 58). Относно връзката между Духът и есхатологията в писмата
на Павел, Вос казва: „...Духът е бил в умът на Павел преди всеки друг елемент от есхатологичната или
божествена сфера, Духът характеризира начинът на съществуване и живота в идващия живот и
следователно – тази очаквана форма, в която идващият свят е реализиран даже сега...(Ibid., p. 59).
Друг начин на казването на същото е, че за Павел, Духът означава нахлуване на бъдещето в
настоящето, с цел силите, привилегиите и благословиите на бъдещата ера да бъдат вече на разположение за
нас чрез Духът: „...Предимно Духът принадлежи на бъдещето, в смисълът, че това за което ние
свидетелстваме за действието на Духът, в периода след възкресението на Исус Христос, може да бъде
разбрано само когато бъде разглеждано като нахлуване на бъдещето в настоящето. Иначе казано, въз
основата на работата на Христос, силата на изкупеното бъдеще е била пусната да действа в
настоящето, в личността на Светия Дух.“ (N. Q. Hamilton, The Holy Spirit and Eschatology in Paul, p. 26. Cf. Vos, Pauline Eschatology, p. 165).
Следователно, за Павел получаването на Духът означава, че човек става участник в нов вид
съществуване, свързано с бъдещата ера и сега този човек споделя „силите на идващата ера.“ Но Павел
подчертава, че това, което сега ни дава Духът е само предвкусване на много по-великите идващи
благословии. Поради тази причина Павел казва, че Духът е „първият плод“ и „гаранцията“ за бъдещите
благословии, които многократно ще надминат благословиите в сегашния живот. Следователно можем да
кажем, че за Павел, ерата на Духът (от Петдесятница до Второто идване на Господа), е вид междинна ера.
През тази ера вярващите вече имат благословии от идващата ера, но те все още ги нямат в цялата им
пълнота.
Нека сега да изследваме есхатологичната роля на Духът, във връзка с някои Библейски понятия.
Започваме с ролята, която играе Светия Дух относно нашето положение като синове на Бога. Павел
основава положението на синове на Бога на вярващите върху работата на Христос, но го свързва много
близо с работата на Светия Дух. От Гал.4:4-5 ние научаваме, че Бог е изпратил своят Син за да можем ние
да получим осиновение като синове на Бога.
Гръцката дума huiothesia, използвана тук, се отнася до законните права, включени в статута на
синовете; версията на превод на Библията, наречена the New International Version, всъщност използва
термина „пълните права на синове.“ Сега Павел продължава и казва в ст. Гал.4:6: „И понеже ние сме
синове, Бог изпрати в сърцата ни Духът на Сина Си, който вика: Авва, Отче!“ Тук ролята на Духът е
описана като ролята на някой, който удостоверява осиновеният статут на вярващите, викайки Авва, Отче!
(Изразът Авва Отче! е бил обичаен по онова време. Авва е арамейска дума, означаваща баща и често е била използвана в молитва. Тя е белег на интимност и нежност
на онези, които са говорели арамейски и връща спомени от детството)

в техните сърца – т.е. като уверява вярващите, че Бог

наистина е техен Баща и че те са негови синове.
Други важни откъси, в които Павел описва статута на вярващите като синове на Бога е Рим. 8:14-16. В
ст.14 той казва, че всички тези, които са водени от Божия Дух, са синове на Бога. После, по начин, който
дава доказателство за това твърдение, Павел продължава и казва в ст. 15: „Защото вие не сте получили
(Коментар: Тук и на други места в някой преводи на български, е използвана синонимната дума „приели.“ Ако наистина сме
просяци и молим Бога за милост, ние протягаме ръка и получаваме това, което Бог благоволи да ни даде. Просякът получава, той
не е в позицията да приема или да не приема. Можем ли да се осмелим да не приемем и какво ще стане с нас, ако не приемем?
Д.Пр.) дух на робство, за да се върнете обратно в страха, а сте получили дух на осиновение (pneuma

huiothesias). Въпросът тук е, дали ние трябва да разбираме духът на осиновението, като отнасящо се за
някакъв дух във вярващият или за Светия Дух. В много преводи е решено, че във втория случай се говори за
Светия Дух, а в началото на изречението е използвана думата „дух“ (KJ, NEB, NIV). Може би е най-добре
да приемем за правилен превода „Дух на осиновение“, тъй като Светия Дух е свързан с нашето осиновение
и той удостоверява за нашето осиновение. После Светият Дух е бил разграничен в този откъс от духът или
начинът на мислене, свързан със състоянието на робство, от което читателите на писмото току-що са били
освободени. Когато Павел продължава, за да каже „в който ние викаме Авва Отче!“ (ст.15), той всъщност
повтаря това, което е казал в Гал.4:6, с изключение на това, че тук ясно казва, че вярващите, които викат
„Отче“, са били подтикнати да правят това от Духът, който обитава в тях. Това виждане е продължено в ст.
16: „самият Дух постоянно свидетелства с нашия дух, че ние сме деца на Бога“ (мой превод). Тук ролята
на Светия Дух е описана като потвърждаваща или свидетелстваща заедно с духовете на вярващите, че те
наистина са деца или синове на Бога. Сегашното време на глаголът symmartyrei показва, че това
свидетелстване на Духът не е давано само в някои драматични или вълнуващи случаи, а продължава през
целия живот.
Сега Павел показва, се осиновяването, за което Духът уверява вярващите, има есхатологични
измерения. В ст. Рим. 8:19 той твърди, че цялото творение очаква с жаден копнеж откриването на синовете
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на Бога. Тези думи подсказват, че синовете на Бога все още не са вкусили пълнотата на благословиите и
привилегиите, които са включени в тяхното осиновяване. Това, което е подсказано в ст.19 е казано ясно в ст.
23: И не само творението, но и ние самите, които имаме първите плодове на Духа, стенем вътрешно,
докато очакваме осиновението (huiothesian), откупуването на нашите тела (tn apolytrõsin tou smatos hmn).
(мой превод). Думата apolytrõsis, „откупуване“ означава купуване на роб или пленник, с цел да бъде
освободен чрез плащането на откупа (lytron). (Arndt and Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 95).
Когато е използвана за тялото, както е тук, думата очевидно се отнася за освобождаване на тялото от
земните ограничения, което се случва във възкресението. В такъв случай „осиновението“(huiothesia)
описано в този стих е нещо, което все още е в бъдещето, което ние с готовност очакваме. Следователно,
Духът, в свидетелството си за нашето осиновение, ни уверява за нещо, което в един смисъл ние имаме, а в
друг смисъл все още нямаме. Ние имаме пълните права, свързани с нашето осиновение, но все още нямаме
всичко, което влиза в обхвата на нашето осиновение. „Пълното осиновение на тялото все още е обект на
надежда.“ (A. Oepke, “pais,” TDNT, V, 653). Или както Хамилтън е казал това: „Това бъдещо изкупление на тялото все
още не е изпълнено, то е бъдещият елемент на осиновението, което Духът ще изпълни. Че това е функция на
Духът е ясно от Рим. 8:11. Следователно, по отношение на осиновението, работата на Духът в настоящето е
просто предварителна. Пълното завършване на работата на Духът се намира в бъдещето. (Hamilton, op. cit., p. 32.
See also G. Berkouwer, Return, pp. 114-15).
Във връзка с нашето осиновение можем също да посочим, че Павел е казал, че ние сме наследници на
Бога и сме сънаследници с Христос (Рим. 8:17; Гал. 4:7). Наследството, което ще получим, което може да
бъде считано, че е завършекът на нашето осиновение, на друго място е описано с думи, които ясно се
отнасят за бъдещето: 1Кор. 6:9, Гал. 5:21, Еф. 1:14 и 18, Кол. 3:24, и Тит 3:7. Въпреки че ние можем да се
задоволим с това, че да бъдем син означава да бъдем и наследник, но със сигурност обхвата на наследството
все още е обект на надежда. (Cf. Ridderbos, Paul, pp. 203-204; E. Schweizer, “huios,” TDNT, VIII, 391-92).
Ние стигаме до извода, че ролята на Светия Дух относно нашето осиновение, е да ни уверява, че ние
наистина сме синове на Бога в Христос и сме наследници на Бога с Христос, но в същото време - да ни
напомня, че пълните богатства на осиновението няма да бъдат разкрити преди Второто идване на Христос.
Още веднъж усетихме напрежението между „вече“ и „все още не,“ което е отличителна черта на тази ера.
Въпреки, че не свързва специално в следващите думи нашето осиновение с работата на Светия Дух,
апостол Йоан описва осиновението ни както като нещо, което вече имаме, така и като нещо, което все още
очакваме: „Вижте каква любов ни е дал Отец, да бъдем наричани Божий деца; и ние наистина сме
такива...Възлюбени, сега ние сме Божий деца; все още не е ясно какви ще бъдем, но знаем, че когато Той се
яви, ние ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим такъв, какъвто Той е“ (1Йоан 3:1,2 – мой превод).
Друга Библейска идея, която ни помага да разберем есхатологичната роля на Светия Дух, е идеята за
първият плод (aparch). Тази дума е употребена за Христос в 1Кор. 15:20 и 23 („първият плод от онези,
които са починали“ (мой превод). Но има един откъс, Рим. 8:23, в който тази дума е употребена за Светия
Дух, който беше цитиран по-рано: „ И не само творението, но и ние самите, които имаме първите плодове
на Духа (ten aparchn tou pneumatos), стенем вътрешно, докато очакваме осиновението, изкуплението на
телата ни“ (мой превод).
Какво се казва чрез думата „първите плодове“? Думата е била използвана в Стария Завет, за да
опише първите плодове на нивата или на стадото, които са били принасяни на Бога (Втор. 18:4; 26:2; Неем.
10:35-37). Следователно първите плодове обозначават началото на жътвата. В Рим. 8:23 Светия Дух е
наречен първият плод. (Въпреки, че някои коментатори разбират и превеждат tou pneumatos като намираща се в родителен падеж (т.е. тази дума
означава „първата от благословиите, дарени от Духът, след която ще последват повече), изглежда по-добре е да разбираме конструкцията като родителен падеж по
разположение: плодът, който е Духът).

Тук Духът е описан като началото на жътва; само в този случай Бог е този, а не
поклонникът, който дарява първите плодове. Герхард Делинг (германски теолог) е обяснил това добре: „В Рим.
8:28 взаимоотношението между даващият и получателят е обърнато обратно и Святият Дух е първият плод
на Бога за човека (виж 2Кор.5:5). Дарът на Светия Дух е само временен. Той е само началото, което накрая
ще бъде последвано от осиновението, чрез дарът на духовното тяло. (G. Delling, “aparch,” TDNT, I, 486).
Така както във времената на Стария Завет първите плодове са били началото на много по-голяма
жътва, която още ще трябва да дойде, така и получаването на Светия Дух от вярващият е предвестник на подобри времена, които ще дойдат. Сега ние имаме Духът; след Второто идване на Исус ние ще имаме
пълната жътва, която включва възкресението на тялото. Затова ние стенем вътрешно, понеже имаме само
началото на жътвата. Но сегашното притежание на Светия Дух като пръв плод ни прави сигурни, че някой
ден ще пожънем пълната жътва. (On the Spirit as firstfruits, see also Hamilton, op. cit., p. 19; and Berkouwer, Return, p. 114).
Друга, свързана Библейска идея е представата, че Духът е наш гарант за бъдещи благословии.
Гръцката дума, която е преведена като „гарант“ в RSV е arrabõn и тя е използвана за Духът в три стиха:
2Кор. 1:22, 5:5 и Еф. 1:14. Думата arrabõn е от семитския език и е гръцки превод на тази дума от иврит. Тя
означава „залог“, който по-късно е превърнат в „депозит“ (само в Бит.38:17-20), който изплаща част от

33

34
общият дълг и придава законност на сделката; той потвърждава сериозното намерение на купувача за
осъществи сделката. (J. Behm, “arrab n," TDNT, I, 475). Някой може да предпочете да използва фразата „авансово
плащане“ или „първа вноска“, ако го нямаше фактът, че в днешният свят авансовото плащане не гарантира
изплащането на цялата дължима сума. Поради това е по-добре думата arrabõn да бъде преведена „залог“
или „гарант.“
В 2Кор.1:22 Павел ни казва, че Духът ни е бил даден като „гарант или залог,“ че всички обещания на
Бога, които са „Да“ и „Амин“ в Исус, ще бъдат изпълнени. От 2Кор. 5:5 ние научаваме, че Духът е залог, че
един ден ние ще влезем в небесния начин на съществуване, който в 2Кор. 5:1 е описан като „здание от Бога,
дом, който не е правен с ръце, вечен в небесата.“(мой превод). (Тъй като изглежда трудно да си мислим за възкресеното тяло като
„вечно в небесата,“ може би е най-добре да мислим за това „здание от Бога“ като за небесният начин на съществуване, който за вярващият започва със смъртта и
стига до връхната си точка във възкресението. Виж Cf. Calvin, ad loc., and see below, pp. 104-106) .

И в Еф. 1:14 ние научаваме, че Духът е
„залогът за нашето наследство“ – наследството на бъдещата слава. И в трите тези стихове, Светият Дух е
описан като „депозит, който гарантира“ (The translation of arrabõn found in the NIV) бъдещите благословии и изпълнението
на Божиите обещания.
Следователно, думата arrabn (залог или гарант), използвана за Духът, специално подчертава ролята
на Духът в есхатологията. Тя показва, че Духът, който сега е притежаван от вярващите, е гарантът и залогът
за бъдещото завършване на тяхното спасение накрая. Въпреки, че обозначаването на Духът като пръв плод
показва временната природа на сегашната духовна наслада, описанието на Духът като наш гарант,
обозначава сигурността на крайното цялостно изпълнение.
Значимостта на представата за Духът като залог е допълнително изяснено в следните изказвания:
Павел подчертано привлича вниманието ни към факта, че Духът се явява част от бъдещето, което сега вече е
станало настояще, когато той е обозначен като пръв плод ( aparch, Рим. 8:23) и „авансово плащане“ (arrab n,
2Кор. 1:22). (O. Cullmann, Königsherrrchaft Christi und Kirche im Neuen Testament, p. 20, trans. N. Q. Hamilton, op. cit., p. 20) .
„Сега Духът притежава тази значимост като залог (в 2Кор. 5:5), не поради друга причина, освен че
Той представлява условно плащане на това, което в своята пълнота ще бъде получено в бъдещето...
Arrabõn (залогът) – това са пари, давани при покупката като залог, че цялата сума ще бъде платена покъсно.
Следователно, в този случай Духът е разглеждан като принадлежащ специално на бъдещият
живот, а не като представляващ значимо усъвършенстване на сегашния живот и че сегашното
притежание на Духът, е разглеждано в светлината на очакването на бъдещето“. (G. Vos, Pauline Eschatology, p. 165).
„За Павел, дарът на Духа означава както реализиране на есхатологията и потвърждение за това
реализиране, което се подсилва от употребената от Павел дума „залог,“ така и че сегашното
притежаване на Духът означава, че част от бъдещето блаженство е вече придобито, но същевременно,
част от това блаженство все още е в бъдещето и все още не е притежавано от вярващите.“ (C. K. Barrett, The
Holy Spirit and the Gospel Tradition (New York: Macmillan, 1947), p. 153. Cf. Berkouwer, Return, p. 114; Hamilton, op. cit., pp. 20-21; H. M. Shires, The Eschatology of Paul in the
Light of Modern Scholarship (Philadelphia: Westminster, 1966), p. 154) .

Но Светият Дух е бил наричан и „печат.“ В Новия Завет има 3 места, в които на вярващите се казва,
че те са били запечатани с Духът: 2Кор. 1:22, Еф. 1:13 и Еф. 4:30. Във периода на написването на Новия
Завет, овчарите често маркирали стадата си с печат, с цел да различават собствените си овце от овцете на
другите овчари. (G. Fitzer, “sphragis,” TDNT, VII, 950 n. 86) . Това предполага, че когато метафората за запечатването е
използвана за вярващите, тя е белег за собственост. Следователно, да бъдем запечатани с Духът означава,
че сме маркирани като Божие притежание.
В 2Кор. 1:22 мисълта, че Бог ни е запечатал е съответстваща на мисълта, че Бог ни е дал своя Дух като
гаранция, че всичките му обещания към нас ще бъдат изпълнени. Въпреки, че този стих не казва, че Бог ни
е запечатал чрез дарът на Духа, това се подразбира. В Еф. 1:13 това твърдение е казано ясно: „ В него
(Христос), когато повярвахте, вие бяхте маркирани с печат – обещаният Свят Дух“ (мой превод).
Забележително е, че тук, както и в 2Кор. 1:22, представата, че сме били запечатани с Духът, е в
съответствие с представата за Духът като наш гарант (arrabõn). Следователно се оказва, че да бъдем
запечатани с Духът не само означава, че сме обозначени, че принадлежим на Бога, но и че сме уверени, че
Бог ще продължи да ни пази и накрая ще завърши нашето спасение. Всъщност, Еф. 4:30 твърди точно това:
„И не наскърбявайте Святият Дух на Бога, в Когото вие бяхте запечатани за денят на изкуплението“
(мой превод). (Ibid., p. 949).
Следователно учението, че вярващите са били запечатани с Духът, също има есхатологично значение.
Да сме получили Духът като печат означава, преди всичко, за да бъдем уверени, че ние принадлежим на
Бога – уверение, което трябва да бъде разбирано в светлината на това, което е било казано по-рано за
свидетелстването на Духът в сърцата ни, че ние сме синове на Бога. Но печатът на Духът освен това
означава сигурност за бъдещето и сигурност, че най-накрая ние ще получим нашето наследство в Исус. Да
цитирам Нийл Хамилтън: „Освен това Еф. 1:13 представя отношението на Духът към вярващият не само
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сега, когато вярващият вярва в Христос, но и след време, когато вярващият ще стане притежател на
своето наследство в бъдещата ера. Тук ние имаме една функция на Духът в настоящето на вярващият,
която има смисъл само с оглед на бъдещето.“ (Hamilton, op. cit., p. 28. On the Spirit as seal, see also Ridderbos, Paul, pp. 399-400; G. W. H.
Lampe, The Seal of the Spirit, 2nd ed. (Naperville: Allenson, 1967) .
Накрая, нека сега да видим как Новия Завет свързва Светия Дух с възкресението на тялото. Казано е,
че Духът е действал както във възкресението на Христос, така и ще действа във възкресението на
вярващите. Относно възкресението на Христос можем да отбележим твърдението на Герхард Вос:
„Апостолът е предположил, въпреки че е казал с малко думи, че Бог е възкресил Христос чрез Духът.“
(Pauline Eschatology, p. 163).
Може би най-ясният откъс, който свързва Духът с възкресението на Исус Христос, е Рим. 1:3-4:
„Евангелието относно Неговия Син, който произхождаше от Давид по плът и беше посочен като Божият
Син в сила, според Духът на светостта, чрез неговото възкресение от смъртта“ (мой превод). Този откъс
съдържа някои контрасти.
Първо, има контраст между „произхождащ“ и „посочен.“ Изглежда, че е най-добре да разбираме тези
думи, като описващи двата последователни етапа в живота на Христос. (Ibid., p. 155 n. 10, where Vos discusses the three contrasts
mentioned in the text).
„Произхождащ“ описва съществуването на Христос по време на земният му живот преди
възкресението му, като на някой, който е роден от земна майка; а „посочен“ описва Божието обявяване на
Христос като „Божият Син в сила“ през ерата след неговото възкресение.
Следващият контраст е между фразите „по плът“ и „според Духът на светостта“. Тези фрази се
различават по двете състояния на съществуване. Начинът на съществуване на Христос преди възкресението
е описан като на някой, който е „според плътта“; неговия начин на съществуване след възкресението е
описан, че е „според Духът на светостта.“ Хамилтън има някои полезни неща да каже относно този
контраст: „Думите „според Духът на светостта“ обясняват това ново състояние. Тези думи са в
контраст с думите „според плътта,“ които описват съществуването на Христос преди възкресението.
По този начин Павел различава два различни начини на съществуването на Христос, които без никакво
съмнение не се намират на едно и също ниво .“ (Hamilton, op. cit., p. 13. Забележете този коментар на A. Nygren: „ Следователно
възкресението е повратната точка в съществуването на Божият Син. Преди това той е бил Божият Син в слабост и самота. Чрез възкресението той е станал
Божият Син в сила“;Commentary on Romans, trans. C. Rasmussen (Philadelphia: Fortress, 1949), p. 51).

„Плътта“ е била средството за
съществуването на Христос преди възкресението. Светият Дух сега е това средство, този начин, тази
форма на неговият статут сега като Господ.“(Hamilton, op. cit., p. 13. Трябва да е очевидно, че думата „плът“ в Рим.1:3 не означава
поробване на греха).
Третият контраст е между фразата „от Давид“ (буквално от семето на Давид) и „чрез възкресение от
смъртта.“ Тези две фрази са в контраст по произхода на двата вида съществуване. По-ранното
съществуване на Христос е било „от семето на Давид,“ а втория вид съществуване е бил „произлизащо от
възкресението от смъртта.“ „Следователно, според Павел, възкресението е навлизане в нова фаза на
осиновение, което се характеризира с притежанието и живеенето в уникална свръхестествена сила.“ (Vos,
Pauline Eschatology, p. 156 n. 10).
Въпреки, че не е специално казано в този откъс, че Духът е бил активен във възкресението на
Христос, това със сигурност се подразбира. Защото, ако новата фаза на Христовото осиновяване след
възкресението е фаза, в която той е живял „според Духът на светостта,“ тогава със сигурност този същият
Дух на светостта трябва да е бил активен във въвеждането на Христос в това ново състояние. Ако Духът
поддържа Христос по време на неговото състояние на прославяне, Духът трябва да е поставил началото на
възкресеният живот на Христос.
И в Рим. 8:11 се подразбира, че Духът е бил активен във възкресението на Христос: „ Защото, ако
обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси
Христос Исус от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас.“ (мой
превод) въпреки, че тук Павел не казва, че Духът е възкресил Христос, той твърди, че същият, който е
възкресил Христос, ще възкреси също и вярващите „чрез своя Дух.“ Със сигурност, ако вярващите трябва да
бъдат възкресени чрез Духът, може би е безопасно да подскажем, че Духът е възкресил и Христос от
смъртта. (On this point see also Vos, “The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit,” pp. 228-35; Hamilton, op. cit., pp. 12-15; Ridderbos, Paul, pp. 53839).
Ако Духът е бил активен във възкресението на Христос, Духът ще бъде активен и във възкресението
на вярващите. Ако погледнем още веднъж в Рим. 8:11, ние ще установим, че това е ясно казано. Павел казва,
че Бог ще възкреси вярващите „чрез Духа Си, Който живее във вас.“ Следователно, Светия Дух тук е
описан като гарант, че един ден нашите тела ще бъдат възкресени от смъртта, за да споделят славното
съществуване, в което Христос вече е влязъл. „В Рим. 8:11 има замяна на простата дума „Дух“ с пълното ѝ
определение: „Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите.“ В това обозначаване на Бога
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присъства силата на доказателството: това, което Бог е направил за Исус, Той ще го направи по подобен
начин и за вярващият.
Предположено е от Павел, въпреки че не е казано с много думи, че Бог е възкресил Исус чрез Духът.
От това следва, че доводът от аналогията между Исус и вярващият, е допълнително подсилен от
забележката, че инструментът, чрез който Бог е направил това за Исус, вече е наличен вътре в читателите
му. Идеята, че Духът работи като инструмент във възкресението, е ясно предположена. (Vos, Pauline Eschatology, p. 163.
Cf. Hamilton, op. cit., pp. 18-19; Ridderbos, Paul, p. 538) .
Подкрепяща светлина е хвърляна върху ролята на Духът във възкресението на вярващите от 1Кор.
15:42-44: „Така е и с възкресението на мъртвите. Това, което е посявано, е нетрайно, а онова, което е
възкресявано, е трайно. Посявано е в безчестие, възкресявано е в слава. Посявано е в слабост, възкресявано
е в сила. Посявано е физическо тяло [sõma psychikon], възкресявано е духовно тяло [sоma pneumatikon].“
(мой превод). Това, което е подвеждащо в горния (английски) превод (RSV), е употребата на „физическо
тяло“ за превода на sõma psychikon, което лесно може да създаде представата, че „духовното тяло“
(sõma pneumatikon) на възкресението ще бъде нефизическо или нематериално. Употребата на „природно
тяло“ за превода на sõma psychikon, намерена в двете версии на превода на Библията - the American
Standard и New International Versions – помага на читателя да избегне тази грешка. Чрез изразът „духовно
тяло“ Павел няма предвид тяло, което е нематериално, а по-точно тяло, което ще бъде изцяло под
контрола на Светия Дух.
Прилагателното Pneumatikon – „духовно,“ изобразява качеството на тялото на човека в
есхатологичното състояние. Всяка мисъл за нематериално тяло; за неземно тяло и за тяло на което
липсва физическа плътност, трябва да бъде грижливо премахвана от това определение... За да държим
далече такива погрешни разбирания, използването на думите Pneumatikon и pneumatikon трябва да бъде
грижливо предпазвано както при привода или в други случаи: думата pneumatikon (духовно) почти сигурно
води в погрешна посока, докато Pneumatikon – (Духовно) съдържа една предупредителна нотка и в
допълнение води позитивно в правилната посока. Павел употребява с главна буква думата, описваща
състоянието на тялото след възкресението, което означава, че това е състояние, в което Pneuma - Духът
ръководи. (Vos, Pauline Eschatology, pp. 166-67. Cf. Ridderbos, Paul, pp. 544- 45, including n. 160. For a fuller discussion of the meaning of the term “spiritual body,” see
below, pp. 249-50).
Следователно, в светлината на горния откъс, Светият Дух не само е активен в осъществяването на
възкресението на тялото, но и ще продължава да поддържа и да насочва възкресеното тяло след
възкресението му: „Ако Духът е поставил началото и поддържа живота на възкресеният Господ, тогава
Духът също ще постави началото и ще поддържа живота на изкупените в тяхното възкресение. Това е
истина, защото Павел вижда във възвисеният Господ осъществяването вече на бъдещето на изкупените.“
(Hamilton, op. cit., p. 17).
Още едно нещо остава да бъде казано. Ако е вярно, както Павел ни казва в 2Кор. 3:18, че Духът вече
сега работи в нас, променяйки ни според образа на Христос (Сегашното време на глагола „променяйки ни“ означава продължаващ
процес), от това следва, че това напредващо обновление е вид очакване на възкресението на тялото . По този
начин Светият Дух е свързващото звено между сегашното тяло и възкресеното тяло.
Следователно, Духът не само работи в човека, но и обновява човешката му природа. Но тайната на
непрекъснатостта (между сегашното тяло и възкресеното тяло) не се намира в човешкото „същество,“
а е в Духа. А твърдата основа на вярването, че един ден смъртното ще бъде облечено с безсмъртието, е в
съответствие с тази представа. Онзи, който ни е подготвил за този край е Бог, който ни е дал Духа като
залог (2Кор. 5:5).
В този смисъл обновлението и работата на Духа във вярващите по време на настоящият им живот
може да бъде разбиран и като началото на възкресението на тялото и да бъде описано от Павел по този
начин (2Кор. 3:18; 4:10, 11, 16, 17; Еф. 5:14; Фил. 3:10, 11). Така сиянието на славата на бъдещето ги
осветява даже сега (2Кор 3:18; 4:6) и първия плод, и залога в сегашното време за тяхното възкресение от
смъртта (Гал. 6:8; Рим. 8:23; 2Кор. 5:5). (Ridderbos, Paul, p. 551).
В заключение можем да кажем, че в притежаването на Духа ние, които сме в Христос, вкусваме
благословията на идващата ера, както и залогът, и гаранцията за възкресението на тялото. Но все пак, ние
имаме само първия плод. Ние очакваме финалният завършек на Божието царство, когато ще можем да се
наслаждаваме изцяло на тези благословии.

Глава 6
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Напрежението между „вече“ и „все още не“
Видяхме, че това, което специално характеризира есхатологията на Новия Завет, е подчертаното
напрежение между „вече“ и „все още не.“ Според Новия Завет вярващият вече се намира в есхатологичната
ера, за която са говорили пророците в Стария Завет, но вярващият не е във финалното си състояние. Той
вече живее с обитаващия в него Свят Дух, но все още очаква своето възкресено тяло. Той живее в
„последните дни,“ но „последните дни“ все още не са дошли.
В предишните глави това напрежение беше докосвано по различни начини. Видяхме, че Новия Завет е
изразил това напрежение в учението си за двете ери: сегашната ера и бъдещата ера. Видяхме, че
разбирането на историята, която лежи в основата на Новия Завет, загатва за наличието на това напрежение:
продължава да има две линии на развитието на историята – линията на Божието царство и линията на
царството на злото. Всъщност, самото Божие царство може да бъде разбирано в светлината на това
напрежение само като едновременно присъстващо в сегашната и в бъдещата реалности.
Ролята на Светия Сух в есхатологията илюстрирана напрежението между това, което ние вече сме и
надеждата ни за онова, което ще бъдем. Виждаме това особено във връзка с такива представи, като
представата за нашето осиновяване, за Светия Дух като пръв плод и за Светия Дух като залог и печат.
Всъщност е невъзможно да разберем есхатологията на Новия Завет, отделно от това напрежение.
Напрежението между „вече“ и „все още“ е съставна част от учението на Исус. Защото Исус е поучавал, че
Божието царство е както настоящо, така и бъдещо и че вечният живот е както сегашно притежание, така и
надежда за бъдещето. Това напрежение просмуква и ученията на Апостол Павел. Според Павел, самият
живот на Исус разкрива себе си в сегашното време в нашата смъртна плът (2Кол. 4:10, 11), но присъствието
на този нов живот е временно и несъвършено, така че човек може говори, че от една страна, този живот е
бил разкрит, а от друга страна – че е скрит (Кол. 3:3; Рим. 8:19, 23). Поради това Павел понякога пише с
радостен и триумфален език за сегашното живеене в Духа (Рим. 8:9; 2Кор. 3:18), а на други места описва
вярващият като вътрешно пъшкащ и бленуващ за по-добри неща (Рим. 8:23; 2Кор. 5:2). (See also H. Ridderbos, Paul, pp.
251-52).
За това напрежение се говори и в писмата, които не са писани от Павел. Авторът на Евреи сравнява
първото и второто идване на Христос: „Христос, който беше принесен веднъж, за да понесе греховете на
мнозина, ще се яви втори път, но не за да се занимава с греха, а за да спаси онези, които ревностно го
очакват“ (9:28 – мой превод). Петър обвързва възкресението на Христос с нашата надежда за бъдещето:
„Ние бяхме родени отново за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от смъртта и за
наследство, което е нетленно, неосквернено и неизменно, запазено на небето за вас“ (1Пет. 1:3-4 – мой
превод). И Йоан подчертава разликата между това, което сме сега и онова, което ще бъдем: „Възлюбени,
сега сме Божий деца; все още не е станало явно какви ще бъдем, но знаем, че когато Той (Христос) се яви,
ние ще бъдем като Него, защото ще Го видим такъв, какъвто Той е“ (1Йоан 3:2).
Противно на мнението на някои хора, това напрежение между „вече“ и „все още не“ се среща и в
книгата Откровение. Въпреки, че по-подробното обсъждане, което ще бъде представено по-нататък в тази
книга, ние тук можем да кажем, че нито застъпниците изключително на миналото време, нито застъпниците
изключително на бъдещото време се отнасят напълно справедливо към това напрежение. Застъпниците на
миналото време твърдят, че повечето от това, което е написано в книгата Откровение или вече се е случило
към времето, когато тази книга е била написана, или се е случило скоро след нейното написване. Обратно,
застъпниците на бъдещото време твърдят, че повечето от това, което е написано, все още не се е случило и
до сега. Нито едно от тези виждания не взема предвид напрежението „вече – все още не,“ което преминава
през цялата книга. Книгата Откровение говори както за миналото, така и за бъдещето. Тя изгражда своите
очаквания за бъдещето върху работата, извършена от Христос в миналото. Сред многото отпратки в тази
книга към победата, която Христос е спечелил в миналото, е добре да бъдат споменати следните: 1:18; 5:57, 9-10; 12:1- 5, 11. Сред отпратките в тази книга за Второто идване на Христос са следните: 1:7; 19:11-16;
22:7, 12, 20.
Следователно, книгата Откровение описва църквата на Исус Христос като спасена, сигурна в Христос
и предопределена за бъдеща слава – но все още е подлагана на страдание и преследване , докато
младоженецът се бави да дойде. Тъй като това напрежение между „вече“ и „все още не“ е толкова важна
част от есхатологията на Новия Завет, нека да вървим напред, за да изследваме някои други прояви на това
напрежение в живота ни и в мисленето ни днес:
1. Това напрежение между „вече“ и „все още не“ се изразява в тези неща, които ние обикновено
наричаме „знаци на времето.“ Чрез изразът „знаци на времето“ ние обозначаваме събития, които
задължително трябва да се случат, преди Христос да се върне, включително такива неща, като мисионерско
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проповядване в църквата, голямо премеждие и разкриване на антихриста. Тези знаци ще бъдат обсъдени попо-нататък по-подробно. Обаче за сега тук можем да кажем, че тези знаци участват в напрежението „вече и
все още не,“ понеже те посочват както към това, което вече се е случило, така и към онова, което все още
ще се случи. Всички „знаци на времето“ сочат в миналото към първото идване на Христос, както и в
бъдещето, към неговото второ идване. Освен това, не трябва да бъде считано, че тези знаци ще се случват
единствено в края на времето, непосредствено преди връщането на Христос, а трябва да бъде считано, че те
се случват през цялата епоха между първото и второто идване на Христос. (Cf. G. Berkouwer, Return, chapter 8, and see below,
pp. 129-36). Въпреки че тези знаци оставят възможността за бъдещо кулминационно изявяване, малко преди
връщането на Христос, (Това специално се отнася до появата на антихриста. Въпреки, че антихристът е бил в света още от първото идване на Христос
(виж 1Йоан 2:18, 22), Новият Завет освен това ни учи, да търсим един финален антихрист в бъдещето (виж 2Сол. 2: 3-10) , тези знаци са от такава
природа, която може да бъде намерена в цялата история на църквата на Новия Завет.
Като илюстрация на това твърдение, замислете се за мисионерското проповядване на евангелието.
Исус е казал: „Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, като свидетелство за
всичките народи; и тогава ще дойде краят“ (Мат. 24:14 – мой превод). Следователно, това проповядване
на евангелието е както отличителен знак на времето, в което ние живеем сега, така и знак, сочещ в бъдещето
към второто идване на Христос. Мисионерското проповядване е знак, който ни напомня за победата на
Христос в миналото и което предвкусва неговото славно връщане.
2. Църквата е включена в това напрежение. Тъй като църквата е общество на хора, които са били
изкупени от Христос, тя е другарство на тези, които са както нови хора, така и несъвършени личности. Не
трябва да изпускаме от погледа си нито новостта, нито несъвършенството. Следователно, проповядването,
поучението, пасторската грижа и назидаването, които са извършвани в църквата, трябва винаги да вземат
предвид това напрежение. Към хората на Бога не трябва да се обръщаме като към личности, които са
изцяло порочни, „напълно неспособни да направят нещо добро и склонни да правят всякакви зли неща“
(Хайделбергски Катехизис, въпрос 8), а трябва да бъдат разглеждани и към тях да се отнасяме като към нови същества в
Христос. Същевременно трябва да помним, че хората на Бога все още са несъвършени. Поради това,
християните трябва да общуват помежду си като грешници, на които им е простено. Винаги трябва да е
налице готовност да приемаме и да прощаваме на братята, които извършили грях против нас. Каквото и
поправяне да е нужно да бъде направено, то трябва да бъде правено в духът на Гал. 6:1: „Братя мой, даже
ако човек бъде намерен в някакъв грях, духовните сред вас трябва кротко да го върнат обратно в правия
път, не с някакво чувство на превъзходство, а като самите вие пазите себе си от изкушение“ (Филипс –
мой превод).
3. Това напрежение трябва да е стимул за отговорно християнско живеене. Продължаващото
напрежение между „вече и все още не“ подсказва, че за християнинът борбата против греха продължава
пред целият сегашен живот. Но в тази борба трябва да участваме не с очакването, че ще бъдем победени от
греха, а с увереност в победата. Ние знаем, че Христос се е справил със смъртоносния удар на царството на
Сатаната и че гибелта на Сатаната е сигурна.
Ние вече сме нови създания в Христос, в които живее Святият Дух, който ни подсилва, за да можем да
наистина „да умъртвяваме порочните навици на тялото“ (Рим. 8:13). Но ние не можем да постигнем
безгрешно съвършенство в този живот. Обаче, продължаващото ни несъвършенство не е основание да се
извиняваме заради безотговорното си живеене, нито пък е мотив, че ние трябва да престанем да се
опитваме да правим това, което е приятно за Бога. Всъщност, ние можем да продължим да живеем „ в не
още,“ в светлината на „вече.“
Разбирането на силата, която е наша чрез пребиваването на Светия Дух в нас, трябва да ни мотивира
да живеем позитивен и победоносен християнски живот. Вярата в продължаващото трансформиране,
изработвано в нас от Светия Дух (виж 2Кор. 3:18) трябва да ни пришпорва в нашите старания. Над всичко
друго, ние трябва да бъдем окуражавани от убедеността, че нашето освещаване в края на краищата не е
наше постижение, а е дар от Бога, тъй като Христос е нашето освещение (1Кор. 1:30).
В тази връзка може да бъде разгледано и още едно нещо. Взаимоотношението между „вече“ и „все
още не“ не е взаимоотношение на пълно противопоставяне, а всъщност е взаимоотношение на
приемственост. Първото е предвкусване на второто. Новият Завет ни учи, че има близка връзка между
качеството на сегашния ни живот и качеството на живота ни след смъртта. За да покаже начинът, по който
сегашният живот е свързан с бъдещия живот, Новия Завет използва такива метафори като „награда, корона,
плод, жътва, зърно и житен клас, сеитба и жътва“ (виж Гал. 6:8). (See H. Berkhof, Christelijk Geloof (Nijkerk: Callenbach, 1973), p.511).
Такива представи ни учат, че ние имаме отговорността да живеем за Божията прослава, като правим найдоброто, на което сме способни, даже когато не успяваме да бъдем съвършени .
4. Нашата собствена представа за себе си трябва да отразява това напрежение. Чрез изразът
„собствена представа за себе си“ аз имам предвид начинът, по който човек гледа на себе си, неговата
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представа за собствената му стойност или липса на стойност. Фактът, че християнинът установява, че
самият той е изложен на напрежение между това, което той вече притежава в Христос и онова, на което все
още не се наслаждава - това означава, че той би трябвало да гледа на себе си като на несъвършена нова
личност. Въпреки това, тук трябва да подчертаваме не това, че продължава да е несъвършен, а че е нова
личност. Ако подчертаваме несъвършенството, тогава ние обръщаме Новия Завет с главата надолу. Както е
казал Оскар Кулман: „днес за християнинът „вече“ тежи повече от „все още не.““ (O. Cullmann, Salvation, p. 183).
Тъй като ние продължаваме да живеем в есхатологичното напрежение между „вече“ и „все още не,“
ние все още не виждаме новостта в Христос в нейната цялост. Ние виждаме, че голяма част от живота ни
прилича повече на старото, отколкото на новото. Следователно, у нас остава усещане, в което тази новост
винаги е обект на вярата. Но всъщност вярата, че ние сме нови създания в Христос, е важна част от нашия
християнски живот. Въпреки, че напрежението остава, същевременно е вярно, че християнският живот се
отличава с духовно израстване. Новата самоличност, с която се облякохме като християни, е самоличност,
която постоянно е обновявана: „Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече старата си
самоличност с нейните навици и сте се облекли с нова самоличност, която е обновявана в знание, по
образа на нейния Създател“ (Кол. 3:9-10, NIV – мой превод). Следователно, християнинът трябва да гледа
на себе си като на нова личност в Христос, която нарастващо е обновявана от Божият Дух. (The implications of our
Christian faith for our self-image are further explored in my The Christian Looks at Himself).
5. Това напрежение ни помага да разберем ролята на страданието в живота на вярващите.
Въпросът „Защо страдат праведните хора?“ е стар, колкото е стара и книгата Йов. Един от отговорите на
този въпрос е, че страданието в живота на вярващите е реална демонстрация на „все още не.“ Страданието
все още се случва в живота на християните, защото всички резултати от греха, все още не са премахнати.
Новият Завет ни учи, че „чрез много страдания трябва да влезем в Божието царство“ (Деян. 14:22 – мой
превод). Павел свързва сегашното ни страдание с бъдещата ни слава (Рим. 8:17-18). И Петър съветва
читателите си да не бъдат изненадвани от „болезненото изпитание, което изстрадвате, все едно че ви се
случва нещо странно,“ а по-добре „се радвайте, че участвате в страданията на Христос“ (1Пет. 4:12-13,
NIV – мой превод).
Епизодът с душите под олтара в Откр. 6:9-11 също помага да разберем проблемът на страданието в
живота на вярващите. Йоан чува викът на душите на тези, които са били заклани заради Божието Слово: „ О,
Суверенни Господи...колко още ще чакаш, преди да съдиш и да отмъстиш за нашата кръв на живеещите
на земята?“ (ст. 10 – мой превод). Въпросът, защо Бог позволява да се случва такава ужасна
несправедливост на земята изисква отговор. И отговорът е даден в два етапа. Първо, на тези, които викат са
дадени бели дрехи – очевиден символ на победа. После на тях им е казано да почиват за известно време,
докато се допълни броят на техните съслужители, които ще трябва да бъдат убити като тях. Така, Божийте
хора ще продължат да страдат несправедливо, докато дойде краят на ерата „все още не“, когато онези, които
страдат и умират като мъченици заради името на Христос, ще получат бялата дреха на победата.“
Следователно, ние трябва да гледаме на страданието на вярващите в светлината на Второто идване на
Христос, когато Бог ще избърше всяка сълза от очите ни и няма вече да има скръб и смърт (Откр. 21:4). А
до тогава,ние знаем, че Бог има своите намерения, за да позволявана страданието да влиза в живота на
хората му. Павел ни учи в Рим.5, че страданието произвежда издръжливост, издръжливостта произвежда
характер, а характерът произвежда надежда (ст. 3-4). И авторът на Евреи, въпреки че допуска, че
наказанието или страданието не изглежда приятно по времето, когато това се случва, ни казва, че след време
такова наказание „ражда жътва на праведност и мир за тези, които са били възпитани чрез него“ (Евр.
12:11 NIV – мой превод). (On the question of suffering and martyrdom in the lives of believers, see Berkouwer, Return, pp. 115-22).
6. Нашето отношение към културата е свързано с това напрежение. Х. Р. Нибур (1894-1962 –
американски протестантски пастор, теолог, преподавател и ректор на колеж в университета Йейл от 1931-1962. ) в книгата
си „Христос и културата,“ (New York: Harper, 1951), предлага една поредица от подходи към културата, които били
възприети от различни християнски групи в миналото, вариращи от пълно отхвърляне до безкритично
приемане на продуктите на културата на не-християните, с голям брой междинни позиции между тези две
крайности. Използването на представата за напрежението „вече - все още не“ към въпроса за постиженията
на културата - както на вярващите, така и на невярващите – ще ни помогне да хвърлим известна светлина на
този вечен проблем. Сред много християни е възприето виждането, че взаимоотношението между сегашния
свят и новата земя, която ще дойде е взаимоотношение на пълна несвързаност. Много хора мислят, че
новата земя ще падне като бомба сред нас. Че няма да има никаква приемственост между този свят и
следващият; че всичко ще бъде напълно различно. Обаче това разбиране е несправедливо и не е в
хармония с учението на Библията. Между този свят и следващият ще има както несвързаност, така и
приемственост. (For a fuller development of this thought, and of its relationship to the problem of time and eternity, see Berkhof, Meaning, pp. 180-93) . Този
принцип е добре обяснен в думите „Благодатта не унищожава природата, а я възстановява,“ (“Gratia non tollit sed
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reparat naturam.”),

които често са били използвани от средновековните теолози. В спасяващата си дейност Бог не
унищожава делата на ръцете си, а ги очиства от греха и ги прави съвършени , за да могат най-накрая те
да постигнат целта, заради която Той ги е създал. Когато бъде приложен към разглеждания сега проблем,
този принцип означава, че новата земя, която очакваме да дойде, няма да бъде изцяло различна от
сегашната земя, а ще бъде обновяване и прославяне на земята, на която ние живеем сега.
По-рано говорихме за метафорите в Новия Завет, които предполагат, че това, което вярващите правят
в този живот, ще има последствия за бъдещият живот – метафори като сеене и жътва, житно зърно и житен
клас или узряване и жътва. Павел ни учи, че човек не може да изгради фундамент на вярата в Христос с
трайни материали като злато, сребро или скъпоценни камъни, с цел най-накрая той или работата му да може
да оцелее и той да получи награда (1Кор. 3:10-15). Книгата Откровение говори за делата, които ще
последват онези, които са умрели в Господа (14:13). От подобни стихове е ясно, че това, което християните
правят за Божието царство в този живот е от значение и за бъдещия свят . Казано с други думи, има
приемственост между това, което а правено за Христос сега и онова, на което ще се наслаждаваме после –
приемственост, изобразявана в Новия Завет като награда или радост (виж 1Кор. 3:14; Мат. 25:21, 23).
А какво трябва да е отношението ни към продуктите на културата на не-християните? Дали трябва
просто да отхвърляме такива продукти като лишени от стойност, само защото не са били произведени от
вярващи хора и защото не са били обмислено посветени да бъдат за прославата на Бога? Християните,
които възприемат това отношение не успяват да оценят работата на широко разпространената Божия
благодат в сегашния свят, чрез която даже невярващи хора са правени способни да правят ценни приноси
към световната култура.
Въпреки неговото строго учение за покварата на грешните хора, Джон Калвин признавал, че чрез
работата на Божия Дух, не-християните могат да казват неща, които са истина: „Цялата истина е от Бога
и следователно, ако греховни хора са казали нещо, което е истина и е правилно, ние не трябва да го
отхвърляме, защото то е дошло от Бога.“ (Commentary on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, trans. W. Pringle (Grand Rapids: Eerdmans,
1948) on Titus 1:12, pp. 300-301). (Коментар: Добре е винаги да се придържаме към този принцип. Защото повърхностните хора се
фокусират в човека, който е казал нещо, а не в това, което той е казал. Не трябва да бъдем роби на предразсъдъците си. Д.Пр.)
Когато четем произведения на светски автори, нека прекрасната светлина на истината да свети в тях и
да ни учи, че човешкият разум, въпреки че е порочен и отклонен от правия път в своята цялост, е облечен и
украсен с превъзходните дарове на Бога. Ако считаме, че Божият Дух е единственият фонтан на истината,
ние никога не трябва да отхвърляме самата истина, нито да я презираме, по какъвто и начин тя да идва
до нас, освен ако не искаме да опозорим Божият Дух. Защото чрез подценяването на даровете на Духът, ние
презираме и порицаваме самият Дух. (Institutes, ed. J. T. McNeill, trans. F. L. Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 11,2,15).
Следователно, с уважение към не-християнската култура ние трябва да помним, че суверенната
власт на Христос е толкова велика, че той може да царува сред враговете си и да накара онзи, който не го
познава, да прави приноси в изкуството и науката, които служат на неговата кауза. Силите, събудени чрез
възкресението на Исус Христос, действат днес в света! Суверенното управление на Христос над историята
е толкова тайнствено, че той може да накара даже враговете му да го възхваляват, въпреки че те правят това
не по своя воля. А когато четем в книгата Откровение, че царете и народите на земята ще принасят славата
си в новия Йерусалим (21:24, 26), ние стигаме до заключението, че ще има известна приемственост между
културата на сегашния свят и културата на бъдещия свят.
Следователно, напрежението между „вече и все още не“ подсказва, че ние не трябва да презираме
това, което Божият Дух е направил способни грешните хора да произведат, а трябва да оценяваме всички
продукти на културата в светлината на учението на Божието Слово. Ние можем с благодарност да
използваме всяко неща в културата, които имат стойност в този свят, стига да го използваме със здрав разум
и с точна преценка.
Нещо повече, като християни, ние трябва да правим най-доброто според възможностите си, за да
продължаваме да произвеждаме истинска християнска култура: християнска литература, изкуство,
философия, християнски подход към науката и т.н. Но все пак, ние не трябва да очакваме, че ще постигнем
истинска християнска култура преди Второто идване на Христос. Понеже ние все още не сме такива,
каквито ще бъдем, всички наши усилия за установяването на християнска култура, ще бъдат само едно
приближение. Въпреки това, трябва да бъдем сигурни, че има приемственост между сегашния свят и
бъдещия свят и че славата на бъдещият свят ще бъде много по-блестяща от славата на сегашния свят.
Защото: „Никое око не е видяло, никое ухо не е чуло, никой ум не си е представил онова, което Бог е
подготвил за тези, които Го обичат“ (1Кор. 2:9, NIV – мой превод).
Обобщавайки това, което разгледахме в тази глава, ние стигаме до заключението, че целият наш
християнски живот трябва да бъде живян в светлината на напрежението между това, което ние вече сме в
Христос и онова, което ние се надяваме, че един ден ще бъдем. Ние гледаме назад с благодарност към
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завършената работа и към решаващата победа на Исус Христос. И гледаме напред с жадно предвкусване
към Второто идване на Христос, когато той ще въведе финалната фаза на неговото славно царство и ще
донесе завършването на добрата работа, която той е започнал вътре в нас. (For a further discussion of the “already-not yet”
tension, see Berkouwer, Return, pp. 20-23, 110-15, 121-22, 138-39; Cullmann, Salvation, pp. 32, 172-85; Hamilton, The Holy Spirit and Eschatology in Paul, pp. 39, 87; W. Manson,
“Eschatology in the New Testament,” pp. 7, 9-13; Ridderbos, Paul, pp. 230-31, 249-52, 267-72; Shires, The Eschatology of Paul in the Light of Modern Scholarship, pp. 18, 162-63,
169,226).

Част Втора
Есхатология на бъдещето
След като разгледахме какво ни учи Библията за започнатата есхатология, сега се обръщаме да видим
това, което наричаме есхатология на бъдещето – обсъждането на есхатологичните събития, които все още са
в бъдещето. Обаче, когато мислим за есхатологията на бъдещето, е важно да си припомним онова, което
разгледахме в Част Първа. Най-великото есхатологично събитие в историята не е в бъдещето, а е в
миналото. Тъй като Христос е спечелил решаваща победа над Сатаната, над грехът и смъртта в миналото,
бъдещите есхатологични събития трябва да бъдат разглеждани като завършване на спасителният процес,
който вече е започнал. Иначе казано, това което ще се случи в последният ден, ще бъде само кулминацията
на онова, което се е случвало в тези последни дни.
Обсъждането на есхатологията на бъдещето ще бъде разделено на две съставни части. В първата от
тях (глави 7-9) ще се занимаваме с това, което можем да наречем „индивидуална есхатология.“ В рамките на
тази съставна част ще разгледаме темите за физическата смърт, безсмъртието и състоянието на човека в
периода между смъртта и възкресението. В рамките на втората съставна част (глави 10-20) ще разгледаме
това, което може да бъде наречено „космическа есхатология.“ Тук ще разгледаме такива теми, като
очакването на Второто идване, белезите на времето, Второто идване на Христос, хилядолетието,
възкресението на тялото, финалният съд и финалното състояние.

Глава 7
Физическа смърт
Сега започваме да разглеждаме въпроса на физическата смърт и по-конкретно, как тя е свързана с
греха и спасението. Важният проблем, с който се срещаме тук, е проблема на връзката между греха и
смъртта. Дали смъртта е дошла на света вследствие на греха или щеше ли да има смърт, даже ако нямаше
грях? Обаче, за да видим ясно този проблем, ние първо трябва да направим едно важно разграничение.
Когато говорим за проблема на връзката между греха и смъртта, ние трябва да имаме предвид въпроса за
произхода на смъртта в живота на човека, а не произхода на смъртта в животинския и растителния свят .
Изглежда твърде вероятно, че е съществувала смърт в световете на животните и растенията, преди
човекът да е извършил грях. Ние разполагаме с вкаменели останки от много видове растения и животни,
които са изчезнали преди хиляди години. Много от тези биологични видове са умрели много векове, преди
човекът да се появи на земята. Освен това, смъртта играе важна роля в начинът на съществуване на много
растения и животни, такива каквито ние ги познаваме сега. Съществуват месоядни животни, които се
хранят чрез изяждането на други животни. Има растения и дървета, които са убивани от животни или
насекоми. Много клетки на живи растения (например, дървета) са мъртви клетки и тези мъртви клетки
изпълняват една най-важна функция. Ако не искаме да поддържаме днес природата по начин, който е
различен във всяко отношение от онова, което е било преди Грехопадението, ние трябва да признаем, че по
всяка вероятност е имало смърт в растителния и животинския свят преди Грехопадението.
Проф. Л.В. Кулман, е написал следното във второто издание на Christelijke Encyclopedie (Християнска
енциклопедия – издание на холандска реформирана протестантска фондация ): „На въпросът дали смъртта, като
биологичен феномен, се е появила преди Грехопадението на човека, трябва да бъде отговорено
утвърдително, въз основата на доказателство, предоставено от науката палеонтология (науката за
древните растения и животни)...Изучаването на тези области на изследването (вкаменели остатъци от
древни растения и животни) ни принуждава да осъзнаем, че биологичната смърт е съществувала много
преди създаването на човека. Следователно, биологичната смърт от този вид не трябва да бъде
отъждествявана със смъртта, която е влязла в света като наказание за греха на първата човешка
двойка.“ (Christelijke Encyclopedie, 2nd rev. ed. (Kampen: Kok, 1957), II, 461 [translation mine]).
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Сега се връщаме при проблема на човешката смърт. Дали смъртта е резултат от греха или дали
човекът щеше да умира, даже ако не беше извършил грях? Въпреки че най-общо казано, християнските
теолози, както римокатолически, така и протестантски са поучавали, че смъртта на човека е един от
резултатите от греха на човека, някои християнски учители са обучавали по друг начин. Пелагий (354-418 –
английски монах и теолог), който преподавал в Рим през 5-я век сл.Хр., признавал, че грехът на Адам донесъл
смъртта в света. Но Селестий, който бил ученик на Пелагий, поучавал, че Адам е бил създаден като
смъртен човек и така или иначе щял да умре, независимо дали е бил извършил грях или не. (J. N. D. Kelly, Early
Christian Doctrines (New York: Harper and Row, 1959), pp. 358- 59,361) . Социнианците (Християнска група през 16 век, последователи на
италианският богослов Фауст Социн, били известни като „унитарианци“ или „полските братя.“ Според тях Исус бил Божие
откровение, но бил обикновен човек на божествена служба, но не с божествена природа. Д.Пр. ) от времето на

Реформацията имали становище, което било подобно на становището на Селести й. В последните години
становището, че смъртта на човека не е била резултат от греха на човека, е била поддържана отново от
швейцарския теолог Карл Барт. Същевременно Барт казва, че смъртта на човека е свързана с неговия грях и
вина и следователно е белег на Божият съд над неговия живот. (Karl Barth, Church Dogmatics (Edinburgh: T. and T. Clark, 1960), III/2,
596-98). Но все пак, това не е последната дума на Барт по тази тема. Той прави разлика между смъртта,
причинена от съд и смъртта, причинена от природата. (Ibid., p. 632). След това той продължава и казва: „Това
означава, че тя (смъртта) също принадлежи на човешката природа и че тя е решена и заповядана от
доброто Божие сътворение, и в тази степен тя е правилно и добро нещо и че човека, съществувайки във
времето, трябва да бъде краен и самият човек е смъртен...Следователно, сама по себе си смъртта не е
неестествена, а е естествена за човешкия живот да върви по своя път до този край...“ (Ibid).
Тогава, според Барт, смъртта на човека не е резултат от неговия провал в греха, а е съставна част от
доброто Божие сътворение. Бог планирал още от самото начало, че човешкия живот на земята има край.
Наистина, Барт признава, че понеже човека е грешник, сега неговата смърт е знак на Божият съд над човека.
Но след това той твърди, че тази присъда е бил премахната от Исус Христос. (Ibid., pp. 605-606. Another recent theologian who
holds that man’s death is part of God’s good creation is Reinhold Niebuhr, in The Nature and Destiny of Man (New York: Scribner, 1941), 1,175-77) . Според
размишлението на Барт, човекът е бил предопределен от Бога да се появи от небитието, да живее определен
брой години на земята и да се върне в небитието. (For a more complete discussion of Barth’s view of death, together with a critique of it, see G. C.
Berkouwer, The Triumph of Grace in the Theology of Karl Barth, trans. H. Boer (Grand Rapids: Eerdmans, 1956), pp. 151-65, 328-46) .
Обаче тази позиция поражда доста въпроси. Ако човек така или иначе щял да умре, независимо от
неговото Грехопадение, защо Библията постоянно свързва заедно греха и смъртта? Ако смъртта е част от
доброто Божие сътворение и е природният край на човека, защо е трябвало Христос да умира заради
нашите грехове? Ако смъртта е краят на човека, както Бог бил планирал още от началото, защо Христос е
възкръснал от смъртта? Освен това, защо Библията ни учи, че както вярващите, така и невярващите също
ще бъдат възкресени от смъртта?
За разлика от Селестий, Карл Барт и другите, ние трябва да твърдим, че смъртта в човешкия свят не
е част от доброто Божие сътворение, а е последица от грехопадението на човека . Нека да погледнем в
Библейското доказателство за това твърдение.
Първо поглеждаме в Бит.2:16-17: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: `Ти можеш свободно да
ядеш от всяко дърво в градината; но от дървото на познаването на доброто и злото не трябва да ядеш,
защото в денят, в който ядеш от него, ти ще умреш `“ (мой превод) Този откъс, в който се съдържа
първото споменаване за смъртта в Библията, ни учи ясно за връзката между греха и смъртта. Смъртта е била
считана от Бога като наказание за яденето от забраненото дърво. Еврейският израз, използван в текста,
(който всъщност представлява един абсолютен инфинитив, последван от непълната форма на
определителен глагол) означава „ти непременно или сигурно ще умреш.“
Може да бъде зададен един въпрос. Какво е смисълът на думите: „в денят, в който ядеш от него“?
Дали тези думи ни предадат мисълта, че Адам щял да умре в същият календарен ден, в който той яде от
забраненото дърво? Някои учени предпочитат този смисъл, твърдейки, че това незабавно изпълнение на
смъртната присъда, е било отлагано поради Божия благодат. (Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, 4th ed. (Kampen: Kok, 1928-30),
III, 139-40 (3rd ed., p. 159); Abraham Kuyper, De Gemeene Gratie (Amsterdam: Höveker & Wormser, 1902), I, 209-217; G. Ch. Aalders, Korte Verklaring, Genesis (Kampen: Kok,
1949), pp. 124,140-41).

Разбира се, това е възможно тълкуване. Обаче, друго тълкуване изглежда по-правдоподобно.
Герхард Вос привлича вниманието ни към факта, че изразът „в денят, в който ядеш от него“ е просто
идиом на иврит, означаващ „непременно ще умреш, като ядеш от него.“ Като аналогичен израз той цитира
3Ц. 2:37, където цар Соломон казва на Семей: „Защото в денят, когато излезеш (от Йерусалим) и
прекосиш потока Кедрон, ти сигурно ще умреш“ (мой превод). (Biblical Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), pp. 48-49). Друг
пример за този идиом е от Изх. 10:28, където Фараон е цитиран как казва на Моисей: „ Никога няма да
видиш отново лицето ми; защото когато видиш лицето ми, ти сигурно ще умреш“ (мой превод). В тези
два откъса изразът „в денят“ означава просто „сигурно, непременно.“
Следователно, разбирайки този израз в същия смисъл в Бит.2:17, ние стигаме до заключението, че той
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не трябва да означава „в същият ден, в който ядеш от този плод, ти ще умреш“, а трябва да означава
„когато ядеш от този плод, ти ще умреш.“ Въз основата на това тълкуване, фактът, че Адам и Ева не са
умрели точно в същият ден, когато са яли от забраненото дърво, не трябва да ни причинява затруднение.
А как да разбираме изразът „ти сигурно ще умреш“? Думите, използвани в Библията за обозначаване
на смъртта, могат да означават различни неща. Какво е значението на тази дума в този израз? Очевидният и
основен смисъл на думата на иврит muth, е да умираме с физическа смърт. Когато това наказание по-късно е
споменато във връзка с проклятието, което е резултат от греха на човека, това е физическа смърт, която е
описана (виж Бит. 3:19).
Следователно, каквото и друго да означава Бит. 2:17, този стих със сигурност ни учи, че физическата
смърт в човешкият свят е резултат от греха на човека. Въпреки, че ние не знаем какво е било тялото на
Адам преди да извърши греха, чрез този откъс на нас ни е попречено да считаме, че той във всички случай
е щял да умре, независимо дали е извършил грях или не. Обаче, в светлината на останалата част от
Библията, смъртта, такава каквато е описана тук, трябва да бъде разбирана, че означава нещо повече от
само физическа смърт. Човекът е цялостност, в която участва както тялото, така и духът. Тъй като според
Библията най-дълбокият смисъл на живота е общуването с Бога, това означава, че най-дълбокият смисъл
на смъртта, е отделянето на човека от Бога.
Следователно, начинът по който е описана смъртта в Бит. 2:17, включва в себе си това, което ние
наричаме духовна смърт, иначе казано, че тя е разрушаване на общуването на човека с Бога. Поради грехът
на Адам, сега всяко живо човешко същество природно е в състояние на духовна смърт (виж Еф. 2:1-2: „И
вие бяхте направени живи, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили
някога“ (мой превод). Леон Морис (1914-2006 – австралийски пастор, професор и ректор на колеж в Мелбърн ) е изразил
добре тази мисъл: „Когато съгрешил, човекът преминал в ново състояние, състояние, което е владяно и
символизирано от смъртта. Вероятно не трябва да считаме, че духовната смърт и физическата смърт
съществуват отделно, а че едната от тях включва в себе си и другата.“ (The Wages of Sin (London: Tyndale, 1955), p. 10).
Иначе казано, след като извърши грях, човек веднага умира в духовният смисъл и следователно става
подчинен на това, което ние наричаме „вечна смърт“ – вечно отделяне от любящото присъствие на Бога. (Адам
и Ева щяха да влязат в това състояние на вечна смърт, ако Бог в своята благодат не се беше намесил. Бит.3:15 ни казва, че Бог се е намесил). Същевременно
човек влиза в състояние, в което телесната смърт става неизбежна.
Нека сега да се обърнем към следващият стих, за който вече споменахме – към Бит. 3:19: „С пот на
лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото ти от нея беше взет, ти си пръст и в
пръстта ще се върнеш“ (мой превод). Някои хора са считали, че тези думи само описват това, което би се
случило на човека, даже ако я нямаше намесата на греха. Но това тълкувание е неоснователно и
незащитимо. Защото този стих е част от откъс, който описва разпоредените от Бога наказания за греха – за
змията (ст.14-15), после за жената (ст.16) а след това за мъжът (ст.17-19). Тук е предсказана ориста на
човешкото тяло: тъй като е пръст, то трябва да се върне в пръстта. Тук ясно и разбираемо е обрисувана
смъртта, не като природен феномен, а като част от проклятието, което дошло върху човека поради неговия
грях.
Бит. 3:22-23 също хвърля светлина върху този проблем: „Тогава Господ Бог каза: `Ето, човекът
стана като един от нас, да познава. добро и зло; и сега, за да не протегне ръката си и да вземе и от
дървото на живота, и да яде, и да живее вечно` – заради това Господ Бог го изгони от Едемската
градина...“ (мой превод). Отново виждаме, че смъртта е била описана като резултат от човешкия грях.
Понеже човекът ял от плода на забраненото дърво, на него не му било позволено да остане в Едемската
градина и да живее вечно.“ Въпреки, че точната връзка между яденето на плода от дървото на живота и
самият вечен живот не е ясно показана, е ясно, че сега човека трябва да умира, защото е извършил грях
против Бога. В същото време, изгонването от градината включва и благословия. Защото да живеем вечно в
поробената греховна природа не би било никаква благословия, а щеше да означава непоправимо удължаване
на проклятието.
За неизбежната връзка между греха и смъртта се поучава не само в Стария Завет, но и в Новия Завет.
Това е казано много ясно в Рим. 5:12: „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и смъртта чрез греха и така смъртта се разпространи до всички хора, защото всички съгрешиха“ (мой превод).
Възможно е някой да каже, че понеже в тази част на главата Павел сравнява смъртта с живота, който ние
получаваме чрез Христос, той е имал предвид само духовната смърт. Въпреки че е вярно, че смъртта, както
Павел я описва в целия откъс (5:12-21) включва и духовната смърт, човек не може убедително да изключи
физическата смърт от смисъла на това, което той казва. Със сигурност физическата смърт се има предвид
както в предхождащите стихове („ние бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син“, ст.10) и така
и в следващият контекст („смъртта царуваше от Адам до Моисей“, ст.14) Следователно, когато Павел
казва: „чрез един човек грехът влезе в света и смъртта чрез греха“, физическата смърт със сигурност е
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включена. (Коментар: Това опровергава твърдението, че даже и ако нямаше грях, човекът трябва да умре. Д.Пр. ) Този откъс
е очевидно повторение на казаното в Бит. 2:17.
В Рим. 8:10 Павел казва: „А ако Христос е във вас, вашето тяло е мъртво поради греха, но въпреки
това духът ви е жив, поради праведността“ (NIV – мой превод) От ст.11 е очевидно, че (Бог) „ще съживи
и вашите смъртни тела“, като тук „тяло“ означават физическо тяло. Павел казва, че вашето физическо тяло
е мъртво, т.е. в него се намира семето на смъртта и накрая то ще умре. А после той добавя нещо важно за
тялото, че „вашето тяло е мъртво поради греха.“ Ние отново виждаме, че според Библията, смъртта на
тялото е резултат от греха.
Може да бъде цитиран още един стих, 1Кор. 15:21: „Понеже както чрез човек дойде смъртта, така
чрез човек дойде и възкресението от смъртта“ (мой превод). Тук Павел говори за възкресението на тялото.
В тази връзка той отново сравнява Христос с Адам. „Чрез човек дойде смъртта“ – очевидно е, че това се
отнася за Адам. Ясно е, че тук се говори за физическа смърт, понеже тя се сравнява с възкресението на
тялото.
След като видяхме връзката между смъртта и греха, нека сега да погледнем към смъртта в светлината
на възкресението. Библията ни учи, че Христос дойде на света за да победи и унищожи смъртта. Авторът на
Евреи обяснява това така: „И така, понеже децата имат дял в плътта и кръвта, самият Той по същия
начин сподели същата природа, за да може чрез смъртта да унищожи този, който притежава властта
на смъртта, т.е. дявола и да избави всички онези, които чрез страхът от смъртта, бяха поробвани през
целия си живот.“ (Евр. 2:14-15 – мой превод). Тъй като смъртта дойде на света чрез изкушението на дявола,
тук може да бъде казано, че дяволът притежава властта на смъртта. Обаче Христос приел човешката
природа и умрял заради нас, за да може чрез смъртта да унищожи смъртта. Въпреки, че този откъс не
казва това с много думи, Новия Завет ясно ни учи, че тъкмо чрез възкресението си от смъртта, Христос е
спечелил най-великата победа над смъртта: „Бидейки възкресен от смъртта, Христос никога няма да
умре отново; смъртта вече няма власт над Него“ (Рим. 6:9 – мой превод).
Следователно, победата над смъртта трябва да бъде считана, че е важна част от спасителната работа
на Христос. Христос не само освободил хората си от греха, той ги освободил и от последиците от греха; а
смъртта е една от тези последици. В 2Тим. 1:10 четем, че освен това, Христос „ унищожи смъртта и извади
наяве живот и безсмъртие.“ Следователно, кулминацията на спасителната работа на Христос е, че в новия
Йерусалим „смърт няма да има вече“ (Откр. 21:4).
Но тогава възниква въпросът: „Защо вярващите все още трябва да умират?“ Защо те не могат просто
веднага да се възнесат на небето в края на земните си дни, без да е нужно да преминават през болезнения
процес на умирането? Всъщност, това е, което ще се случи на онези вярващи, които все още ще бъдат живи,
когато Христос дойде отново. Няма да бъде нужно те да умират, а те ще бъдат променени „в един миг,
докато премигне око“ (1Кор. 15:52 – мой превод) в нетленно състояние. Защо не може това да се случи на
всички вярващи?
Всъщност, този въпрос е бил зададен в Хайделбергският катехизис. Въпрос 42: „След като Христос е
умрял заради нас, защо трябва и ние също да умираме?“ Отговорът в Катехизиса е: „Нашата смърт не е
удовлетворение заради греха, а е само умиране за греховете и влизане във вечния живот.“ За нас, които
сме в Христос, смъртта не е удовлетворение (Коментар: Т.е. понасяне на наказанието. Д.Пр. ) за грях. Така е било за
Христос, но не е така за нас. Тъй като Христос е нашият Посредник, нашият втори Адам, той е трябвало да
понесе смъртта, (Коментар: Исус е единственият безгрешен човек, живял на земята и само Той отговаря на изискването
приносът за грях да е без недостатък. Д.Пр. ) като част от наказанието заради греха, от който ние бяхме спасени, но
за нас смъртта вече не е наказание заради грях. За Христос смъртта е била част от проклятието; за нас
смъртта е източник на благословия.
Но тогава ние питаме: „Сега какво означава смъртта за християнина?“ Катехизисът отговаря: „Тя е
умиране за греховете“ (буквално „загасване, потушаване Божия гняв срещу греха“) (Коментар: На английски от
същия глагол „потушавам“произлиза съществителното име „пожарогасител“ Д.Пр .) В сегашният живот греха е товарът
на жътвата, който ние трябва да носим. Колкото повече остаряваме, толкова повече ни натъжава това, че ние
продължаваме да не успяваме да вършим Божията воля. Човек получава някакво усещане за тежестта на
този товар, когато чете думите на Павел в Рим. 8:23: „И не само творението, но и самите ние, които имаме
първите плодове на Духа, пъшкаме вътрешно, когато очакваме осиновението си, изкуплението на нашите
тела“ (мой превод).
Но смъртта ще донесе край на съгрешаването. Вижте как авторът на Евреи описва общуването на
онези, които сега са на небето: „Но вие дойдохте до хълма Сион и до града на живия Бог, небесния
Йерусалим...и до събранието на първородните, които за записани на небесата...и до духовете на
оправданите хора, направени съвършени“ (Евр. 12:22-23 – мой превод).
Всъщност, Павел ни казва, че Христос обича църквата и даде себе си заради нея „за да я освети, след
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като я е очистил с водното умиване със словото, за да я представи на Себе си в блясък, без петно или
бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и без недостатък“ (Еф. 5:26-27 – мой превод).
Нашата смърт ще бъде и „влизане във вечен живот.“ Тези думи нямат за цел да отричат, че има
смисъл, в който вярващият вече притежава вечен живот тук и сега, понеже същият Катехизис ни учи в
отговор № 58, че сега ние усещаме в сърцата си началото на вечната радост. Но това, на което ние се
радваме сега, е само началото. Ние ще влезем в пълните богатства на вечния живот единствено след като
преминем през портата на смъртта. Затова Павел можал да каже: „За мен да живея е Христос, а да умра - е
придобивка“(Фил. 1:21 – мой превод) и „Ние предпочитаме да сме далече от тялото и у дома с Господа“
(2Кор. 5:8 – мой превод).
Всичко това означава, че смъртта, нашият „най-последен враг“ (1Кор. 15:26), чрез работата на
Христос, е станала наш приятел. Нашият най-страшен противник се превърна за нас в слуга, който отваря
вратата към небесното блаженство. Следователно за християнинът, смъртта не е краят, а е славно ново
начало. По този начин ние разбираме защо Павел можал да каже: „Всички неща са ваши, дали Павел, дали
Аполос, или Кифа (Петър), или светът, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещето, всички са
ваши; а вие сте Христови, а Христос е Божий“ (1Кор. 3:21-23 – мой превод).

Глава 8
Безсмъртие
Някога са казвали, че представата за безсмъртието на душата е част от Християнската вяра. Поконкретно, това е било казвано през 18-я век, векът на Просветлението и на неговото копие, Деизма.
(Коментар: Думата „деизъм“ произлиза от латинската дума “Deus” – Бог и е философска позиция, която отхвърля Божието
откровение като източник на опознаването на Бога и твърди че разумът и наблюдението на природния свят са достатъчни, за
да се установи съществуването на Бога и той да бъде опознат. За разлика от тях, Тома Аквински твърдял, че опознаването на
Бога може да стане само по двата начини – чрез откровение и чрез наблюдение на природата. Д.Пр. ) Според

Просветлението, източникът на всички истини трябвало да бъде намиран в разума, а не в Божието
откровение. Твърдяло се, че трите велики истини на „природната теология,“ които можели да бъдат открити
от разума са: съществуването на Бога; важността на добродетелта и целомъдрието; и безсмъртието на
душата. Считало се, че идеята за безсмъртието на душата трябва да бъде доказуема чрез разума, чак докато
Емануил Кант (1724-1804) подложил тези аргументи на унищожителна критика. Но даже Кант продължил
да се придържа към предположението за така наречения „практичен разум.“ (S. J. Popma, “Aufklärung,” Christelijke
Encyclopedie, 2nd rev. ed. Kampen: Kok, 1956), 1,374-75).
Първо трябва да кажем, че идеята за безсмъртието на душата (т.е. че след смъртта на тялото, душата
или нематериалната част от човека продължава да съществува) не е идея, която принадлежи на
Християнството. В една или друга форма, тя е била поддържана от огромен брой хора, включително
вавилонците, персийците, египтяните и древните гърци. Всъщност, представата за безсмъртието на душата,
която много силно е била защитавана през 18-я век от лидерите на Просветлението, не е била характерно
християнско учение, понеже „природната религия,“ към която принадлежи това учение било считано , че е
различна и по-висша от Християнството.
Идеята за безсмъртието на душата е била разработена в тайнствените религии на древна Гърция и е
получила философският си израз в книгите на Платон (427-347 пр.Хр). В различни диалози, по-специално
във Федон, Платон подкрепя становището, че тялото и душата трябва да бъдат считани, че са две различни
неща: мислещата душа е божествена; тялото е съставено от материя – по-долнокачествена субстанция и е
по-нисшо от душата. Разсъждаващата душа или nous, е безсмъртната част на човека, която слиза долу от
„небето,“ където тя се наслаждава на блажено пред-съществуващо състояние. Понеже душата е изгубила
крилете си в това пред-съществуващо състояние, тя влиза в тялото, живеейки в главата на човека. При
смъртта тялото просто се разлага, а разсъждаващата душа се връща на небето, ако начинът ѝ на действие е
бил правилен и почтен; ако не е - тя отново се появява във формата на друг човек или животно. Но самата
душа е неразрушима. (J. Van Genderen, “Onsterfelijkheid,” Christelijke Encyclopedie, V, 284).
Според Платон, безсмъртието на душата е вкоренено в метафизиката на разума; разумът е реален, а
онова, което е неразсъждаващо, притежава по-нисш вид от реалността. Следователно, душата е считана, че
е по-висша субстанция, унаследено неразрушима и поради това – безсмъртна, докато тялото е по-нисша
субстанция, смъртна и е орисана на пълно разложение. Поради това тялото е представяно като гроб за
душата, която наистина е по-добре без тялото. Поради това, в тази система на мислене няма място за
учението за възкресение на тялото.
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Но трябва да зададем въпросът: „Изразът „безсмъртието на душа“ използван ли е някъде в
Библията? Дали Библията ни учи, че душата на човека е безсмъртна ?“ Две гръцки думи са преведени като
безсмъртие в английският превод на Библията: думите athanasia and aphtharsia.
Думата athanasia се използва на 3 места в Новия Завет: - веднъж в 1Тим 6:16 и два пъти в 1Кор. 15:5354. В 1Тим 6:16 думата е използвана, за да опише Бог, „който единствен притежава безсмъртие и обитава
в непристъпна светлина, когото никой човек никога не е видял, нито може да види “ (мой превод).
Очевидно, тук безсмъртието означава нещо много повече от простото вечно съществуване. То означава
първоначален, за разлика от дареното безсмъртие. В този стих Павел ни учи, че Бог, като източник на
живота, е източникът на всяко друго безсмъртие. В този смисъл единствено Бог има безсмъртие; другите
получават безсмъртие и го притежават само в зависимост от Бога. Както Бог има живот в себе си (Йоан
5:26), така Той има и безсмъртие в себе си.
Другите две места, където е използвана думата athanasia са в два последователни стиха - в 1Кор.
15:53-54: „Защото тленното трябва да се облече с нетление и смъртното – с безсмъртие. Когато
тленното бъде облечено с нетление и смъртното – с безсмъртие, тогава казаното, което е написано, ще
се сбъдне: „Смъртта беше погълната в победа“ (NIV – мой превод). Тук Павел говори за това, което ще се
случи по време на връщането на Христос (виж ст.52). Цитираните по-горе думи се използват както за
трансформирането на вярващите, които ще бъдат живи, когато се върне Христос, така и за възкресението на
мъртвите, което ще се случи тогава. Понеже, както Павел е казал по-рано, тленното не може да наследи
нетленното, трябва да бъде извършена такъв вид промяна.
Сега обърнете внимание на три неща за безсмъртието, за които говори този откъс:
1. Безсмъртието, за което се говори тук е давано само на вярващите – Павел не казва нищо за
невярващите.
2. Безсмъртието е дар, който трябва да бъде получен от нас в бъдещето. Безсмъртието, за което се
говори тук не е сегашно притежание на всички хора, даже и на вярващите, а е дарение, което ще се случи
при Второто идване на Христос.
3. Безсмъртието, за което се говори тук, е характеристика не само на душата, а на цялата личност.
Ако в този откъс има някакво подчертаване, то е подчертаването на тялото, тъй като този откъс говори за
възкресението на тялото. Тук няма никакъв намек за идеята за безсмъртие на душата.
Другата дума, която обикновено е използвана за безсмъртието, е думата aphtharsia, която се среща 7
пъти в Новия Завет. Тя е използвана за да обозначи целта, която верните вярващи търсят в Рим.2:7 и която
Христос изважда на светло в 2Тим. 1:10. Тази дума е използвана 4 пъти в 1Кор. 15, великата глава за
възкресението, написана от Павел. В стих 50 тя е използвана, за да опише това, което тленното не може да
наследи. В стих 42 тази дума е използвана, за да съобщи факта, че въпреки, че тялото е посято в тление, то е
възкресявано в нетление. (Коментар: Ние не се спасяваме, нито пък тялото ни възкръсва, а сме спасявани и тялото ни е
възкресявано. Ние сме получатели на тези дарове от Господа. Д.Пр.) В стихове 53 и 54 тази дума е използвана, за да
опише нетленното, с което сегашното тяло, което тук е наречено „тленното“, трябва да се облече във
възкресението. В нито един от тези стихове тази дума не е употребена за „душата.“
Свързаното с тази дума прилагателно име aphthartos е използвано също 7 пъти в Новия Завет. То е
използвано да опише Бога (Рим. 1:23; 1Тим. 1:17), възкресеното тяло (“мъртвите ще бъдат възкресени
нетленни,” 1Кор.15:52 - мой превод), короната (венецът), която се стреми да получи Павел (1Кор. 9:25),
нетленният скъпоценен камък на кротък и тих дух (1Пет. 3:4 – мой превод), нетленното семе, от което
ние бяхме родени отново (1Пет. 1:23 – мой превод) и нетленното наследство, което е запазено на небесата за
нас (1Пет. 1:4). В нито един от тези случаи прилагателното име „безсмъртно“ не е използвано за „душата.“
Следователно стигаме до заключението, че Библията не използва изразът „безсмъртие на душата.“
Но все още остава един въпрос, на който трябва да бъде даден отговор: „Дали Библията по някакъв
начин ни учи, че душата на човека е безсмъртна?
Някои реформирани теолози са използвали и защитавали, че изразът „безсмъртие на душата“
представлява представа, която не е в конфликт с учението на Библията.
Например, Джон Калвин поучава, че Адам е имал безсмъртна душа, (Commentary on I Corinthians 15:47) и говори
за безсмъртието на душата, като за приемливо учение, (Institutes, I, 5, 5; III, 25, 6). Същевременно обаче, той
признава, че безсмъртието не принадлежи на природата на душата, а е дадено на душата от Бога. (Commentary on I
Timothy 6:16. See also D. Holwerda, “Eschatology and History: A Look at Calvin’s Eschatological Vision,” in Exploring the Heritage of John Calvin, ed. D. Holwerda (Grand
Rapids: Baker, 1976), p. 114).

Арчибалт Александър Ходж (1823-1886 – американски презвитериански мисионер, пастор, автор, ректор на
семинарията в Принстън и виден общественик) в една книга, издадена през 1878, представя някои аргументи в
защита на учението за безсмъртието на душата. (Outlines of Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), pp. 549-52).
Уилям Г. Тайър Шед (1820-1894 – американски презвитериански пастор, автор, професор по литература и по
богословие.) в книга, издадена за пръв път през 1889, казал следното относно този въпрос: „ Вярването в
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безсмъртието на душата и нейното отделно съществуване от тялото след смъртта, е било
отличителна черта както на Стария Завет, така и на Новия.“ (Dogmatic Theology (Grand Rapids: Zondervan, n.d.), II, 612).
По подобен начин, Луис Беркхоф (1873-1957 – холандско-американски реформиран теолог, чийто книги са оказали
голямо влияние върху обучението в семинариите САЩ, Канада, Корея и др. държави. Бил е президент на Калвинистка семинария. )
казва: „Идеята за безсмъртието на душата е в съвършена хармония с това, което ни учи Библията за
човека...“ (Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), p. 672) и продължава, за да приведе различни аргументи, както от
общото откровение, така и от Библията, за да подкрепи тази идея.
Но позицията на Херман Бавинк ( 1854 – 1921 – холандски протестантски свещеник, професор по богословие ) по
тази тема е доста по-предпазлива. Той нарича учението за безсмъртието на душата с името articulus mixtus,
истината за която е демонстрирана повече от разума, отколкото от откровение и прави допълнителният
коментар, че теологията, под влиянието на Платон, е посветила много по-голямо внимание на безсмъртието
на душата, отколкото е направила това Библията. (Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, 4th ed., IV, 567 (3rd ed., p. 648)) . Той
продължава за да каже: „Библията не споменава за това (за безсмъртието на душата) с толкова много
думи. Тя никога не представя тази идея като Божие откровение и никъде не я поставя на преден план;
тя не прави никакъв опит да спори дали тази идея е вярна или да я поддържа против нейните
противници.“ (Ibid., p. 573 (3rd ed., p. 656) [translation mine]).
В съгласие с Бавинк, Г. К. Беркууер ( 1903 – 1996 – виден холандски протестантски теолог, професор ), отхвърля
идеята, че безсмъртието на душата е християнско учение и потвърждава: „Библията никога не е проявявала
самостоятелен интерес към безсмъртието като такова, а още по-малко към безсмъртието като част от
човек, който се противопоставя и оцелява от смъртта при всякакви обстоятелства и въз основата на
което (на безсмъртието) ние можем да разсъждаваме независимо от връзката на човека с живият Бог .“
(Man: The Image of God, trans. Dirk W. Jellema (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), p. 276. See the entire chapter, “Immortality” (pp. 234-78), for a recent discussion of the issue.
See also O. Cullmann, Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead? (New York: Macmillan, 1964).

Как ще оценим тези очевидно противопоставящи се твърдения на реформирани теолози?
Ще се съгласим ли, че идеята за безсмъртието на душата е в съвършена хармония с учението на
Библията за човека? Като отчитаме вниманието към този въпрос, можем да направим следните заключения:
1. Както видяхме, Библията не използва изразът „безсмъртие на душата .“ Думата „безсмъртие“ е
използвана за Бога, за цялото човешко съществуване във времето на възкресението и за такива неща като
нетленната корона или нетленното семе на Словото, но никога – за душата на човека.
2. Библията никъде не ни учи за продължаващо съществуване на душата, поради нейната
свойствена неразрушимост (Това твърдение приема, че е допустимо да говорим за „душата“ на човека като продължаваща да съществува след
смъртта на тялото. Без да навлизаме изчерпателно във въпроса сега, можем да кажем, че Библията често говори за човека с изрази „тяло и душа“ или „душа и тяло“

която
е един от основните философски аргументи за безсмъртието на душата. Трябва да бъде припомнено, че този
аргумент, това твърдение е специфична метафизична гледна точка за човека. Например, според Платон,
душата е считана, че е неразрушима, защото тя, за разлика от тялото, участва в по-висшата метафизична
реалност. Приемало се е, че тя е несътворена, вечна и поради това е божествена субстанция. Но Библията
не ни говори за такава гледна точка за душата. Тъй като, според Библията, човекът е бил създаден от Бога и
продължава да бъде зависим от Бога за своето съществуване, ние не можем да посочим към никое друго
качество в човека или към друга част на човека, която да я прави неразрушима.
3. Библията не ни учи, че самото продължаващо съществуване след смъртта е безпределно
желателно, а настоява, че животът в общение с Бога, е най-висшето добро на чавека. Самата идея за
безсмъртието на душата, не казва нищо за качеството на живота след смъртта; тя само потвърждава, че
душата продължава да съществува. Но Библията подчертава друго нещо – че живот, отделен от Бога е
смърт, а животът в приятелство и общение с Бога е истински живот. На такъв истински живот вече се
наслаждават онези, които вярват в Христос (Йоан 3:36; 5:24; 17:3). Животът в приятелство с Бога ще
продължи да бъде наслаждение за вярващите и след смъртта, както ни учи Павел във Фил. 1:21-23 и в 2Кор.
5:8. (Тези откъси ще бъдат разгледани по-подробно в следващата глава във връзка с обсъждането на междинното състояние - след смъртта и преди
възкресението). Библията ни казва, че точно този вид състояние след смъртта, е най-желаното. Освен това тя ни
учи, че даже тези, които нямат този истински духовен живот, ще продължават да съществуват след смъртта,
но това съществуване няма да е щастливо, а ще е мъчение и болка (2Пет. 2:9; виж и Лука 16:23,25).
Следователно, Библията предоставя ново измерение в нашето мислене за бъдещия живот. За нея не е
важен само факта, че душите ще продължат да съществуват, а е важно качеството на това съществуване.
Библията призовава хората да отидат при Христос, за да могат да живеят и така да избягнат идващият гняв;
тя произнася строго предупреждение против падането в ръцете на живия Бог. Освен това Библията
предупреждава против всяка идея за „безсмъртието на душата,“ която би прикрила сериозността на
Божието осъждане на греха или на всяка идея, която би отрекла истината за вечното наказание на
неразкаялите се грешници. (В тази връзка трябва да бъде казано, че изразът „безсмъртие на душата“ не само не успява да бъде справедлив към
и понякога говори за „душа“ на човека, като оцеляла след смъртта (виж Мат. 10:28; Откр. 6:9-10; 20:4). Виж и по-нататъшните обяснения в тази книга) –
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нещата, които са подчертавани в Библията, а всъщност може да ѝ се противопостави, ако безсмъртието бъде считано, че е само сиво съществуване или че е
извънредно щастливо съществуване).

4. Централното послание на Библията за бъдещето на човека, е бъдещето на възкресението на
тялото. В това отношение ние виждаме коренна разлика между Християнската гледна точка за човека и
гледната точка на обичайната гръцка философия, по-конкретно – философията на Платон. Както видяхме, в
мисленето на гърците нямало никакво място за възкресението на тялото. Считало се, че тялото е гроб за
душата и че смъртта е освобождение от това затворничество.
Обаче това разбиране за човека се различава много от учението на Библията. Според нея, тялото е не
по-малко реално, отколкото е душата; Бог е създал човека в неговата цялостност, като душа и тяло. Не че
тялото е външната обвивка на душата, която обвивка е несъществена за истинското съществуване на човека.
Ако беше така, Втората Личност в Троицата можеше да не се въплъти в истинска човешка природа с
истинско човешко тяло. В Библейското мислене, тялото не е гроб за душата, а е храм на Светия Дух; човек
е незавършен, отделно от тялото. Следователно, бъдещото благословение на вярващият не е просто
продължаващо съществуване на душата, а включва в своята най-богата изява възкресението на неговото
тяло. За вярващите, това възкресение ще бъде трансформиране към слава, в която нашите тела ще станат
като славното тяло на Христос (Фил. 3:21).
Стигаме до заключението, че идеята за безсмъртието на душата не е отличителна черта на
християнското учение. В Библейската есхатология централно е учението за възкресението на тялото. Ако
искаме да използваме думата „безсмъртност“ по отношение на човека, нека да казваме, че човекът е
безсмъртен, а не душата му. Но човешкото тяло трябва да премине през промяна посредством възкресение,
преди да може човека изцяло да се наслаждава на безсмъртието. (Онези, които все още ще са живи, когато се върне Христос, ще
преминат през тази трансформация без да се налага да умират – виж 1Кор. 15:51-52).

Глава 9

Междинно състояние
Както видяхме, в центъра на учението за бъдещето на човека в Новия Завет е връщането на Христос
и събитията, които придружават това връщане: възкресението, последният съд и сътворението на новата
земя. Но преди преди да продължим разглеждането на тези теми, ние ще трябва да посветим известно
внимание на така нареченото „междинно състояние“ – състоянието на умрелите в периода след смъртта
до възкресението.
Още от времето на Августин (Enchiridion, 109), християнските теолози учели, че между смъртта и
възкресението, душите на хората се наслаждават на почивка или страдат, докато очакват завършването на
тяхното спасение или изпълнението на тяхното проклятие. През Средновековието този представа
продължавала да бъде преподавана, (Cf. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Supp. 3, Q. 69, Art. 2) и била създадено учението за
Чистилището. Реформаторите отхвърлили това учение, но продължили да поддържат междинното
състояние, въпреки че Калвин бил по-склонен да счита, че това е състояние, в което съзнанието на човека е
будно, за разлика от Лутер. (P. Althaus, Die Letzten Dinge, 7th ed. (Gütersloh: Bertelsmann, 1957), pp. 146-49. Cf. Francis Pieper, Christian Dogmatics (St. Louis:
Concordia, 1953), III, 512, n. 21) . В книгата му Psychopannychia, в отговор на анабаптистите от неговото време, които
учели, че душите просто спят в периода между смъртта и възкресението, Калвин твърдял, че за вярващите,
междинното състояние е състояние на блаженство и очакване – следователно, блаженство е временно и
незавършено. (The text of this work can be found in Calvin’s Tracts and Treatises of the Reformed Faith, trans. H. Beveridge (Grand Rapids: Eerdmans, 1958), III, 413-90.
See Berkouwer, Return, pp. 49-50). След това, учението за междинното състояние е било преподавано от реформирани
теолози (E.g., Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1940), III, 713- 30; W. G. T. Shedd, Dogmatic Theology, II, 591-640; Herman Bavinck,
Gereformeerde Dogmatiek, 4th ed., IV, 564-622 (3rd ed., pp. 645-711); L. Berkhof, Systematic Theology, pp. 679-93; G. C. Berkouwer, Return, pp. 32-64) и е било част от
реформираните изповядвания на вярата. (Heidelberg Catechism, Q. 57; Belgic Confession, Art. 37; Westminster Confession, Chap. кууер32 (or 34);
Westminster Shorter Catechism, Q. 37; Westminster Larger Catechism, Qq. 86, 87) .
Обаче наскоро учението за междинното състояние беше обект на сурова критика. Г. К. Беркууер
припомня тези гледни точки в скорошната си книга за есхатологията. (Return, pp. 38-46).
Например, Джералд ван дер Леу (1890-1950 – холандски реформиран пастор, професор по история на религията)
твърди, че след смъртта има само една есхатологична перспектива за вярващите – възкресението на тялото.
Той отхвърля идеята, че има „нещо“ в човека, което остава след смъртта, въз основата на което Бог
изгражда ново създание, (Onsterfelijkheid of Opstanding, 2nd ed. (Assen: Van Gorcum, 1936), pp. 35,37). Той настоява, че според Библията
човек умира изцяло, с тялото и душата си; когато въпреки това човек получи нов живот във възкресението,
това е удивително дело на Бога, а не нещо, което природно произлиза от сегашното съществуване на човека.
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(Ibid., p. 36).

Следователно е заблуждаващо да говорим за „продължение“ между сегашния живот и възкресения
живот. (Ibid., pp. 36-37). Бог не създава ново възкресено тяло, използвайки нещо – например, нашия дух или
нашата личност – той създава от нищото, извън нашият унищожен и смачкан живот – нов живот. (Ibid., p. 38.
Становищата на Джералд ван дер Леу по тази тема в много отношения са сходни със становищата на Свидетелите на Йехова и на Адвентистите от 7-мия ден; see
my Four Major Cults, pp. 135-36,293-95).

Друг скорошен критик на учението за междинното състояние е Пол Алтхаус (1888-1966 – германски
Той твърди, че това учение (за междинното състояние) трябва да бъде
отхвърлено, защото то предполага независимо продължаващо съществуване на душата без тяло, (Die Letzten Dinge,
p. 155) и следователно е оцветено с Платонизъм. Алтхаус предлага няколко възражения срещу учението за
междинното състояние. То не се отнася справедливо към сериозността на смъртта, тъй като изглежда, че
душата преминава невредима през смъртта. (Ibid., p. 155). Твърдейки, че без тялото, човек може да бъде изцяло
благословен и напълно щастлив, това учение отрича значимостта на тялото. (Ibid). Учението изпразва
възкресението от неговия смисъл - колкото повече човек се изпълва с блаженство, отделен след смъртта,
толкова повече той се отдръпва от значимостта на последния ден. (Ibid., pp. 155,158). Ако, съгласно учението,
вярващите след смъртта вече са благословени, а грешните хора вече са в ада, защо продължава да е нужен
Съдният ден? (Ibid., p. 156). Учението за междинното състояние е изцяло индивидуалистично; в него има личен
вид благословия, а не общуване с другите; то пренебрегва спасението на космоса, идването на Божието
царство и връхната точка на усъвършенстването на църквата. (Ibid., pp. 156-57). Казано накратко, Алтхаус стига до
заключението, че то разкъсва на парчета това, което е общо притежание: душа и тяло, личност и общество,
благословия и финална слава, съдбата на отделната личност и съдбата на света. Ibid., p. 158.
В отговор на тези възражения трябва да признаем, че Библията говори много малко за междинното
състояние, а това, което тя казва за него, е странично към нейното основно есхатологично послание за
бъдещето на човека, което е свързано с възкресението на тялото. Трябва да се съгласим с Беркууер, че
това, което казва Новия Завет не е нищо повече, освен едно прошепване. (De Wederkomst van Christus (Kampen: Kok, 1961), I,
лутерански пастор, професор).

79, където Беркууер казва: „Кой, когато нашето земно съществуване е завършило, ще поиска да каже повече от ясното прошепване на Новия Завет?“ (превод на
автора) The English translation of this sentence found on p. 63 of The Return of Christ does not accurately reproduce the Dutch word fluistering (whispering), rendering it by
proclamation: “Who would pretend to be able to add anything to the proclamation of the New Testament?“) .

Трябва също да се съгласим, че Новия
Завет никъде не ни предоставя антропологическо описание или теологично обяснение на междинното
състояние. (Berkouwer, Return, p. 51. Cf. H. Ridderbos, Paul, p. 507).
Обаче остава фактът, че има достатъчно библейско доказателство, което да ни направи способни да
твърдим, че при смъртта си, човек не унищожаван и вярващият не е отделян от Христос. По-късно в
тази глава ще бъде изяснено какво е това доказателство. Тук трябва да бъде казано едно съображение за
терминологията. Прието е да се казва от християните, че „душата“ продължава да съществува след смъртта
на тялото. Този език е често критикуван, че е белег за мислене, който е характерен за древните гръцки
философи и за Платон. Но дали наистина е така?
Трябва да признаем, че човек със сигурност може да говори за душата така, както е говорил Платон. В
предишната глава ние разгледахме този начин на мислене на Платон за душата и видяхме различието между
тази гледна точка и християнското учение за душата.
Но фактът, че гърците са употребявали понятието „душа“ по небиблейски начин не означава
задължително, че всяка употреба на думата „душа,“ за да покаже, че продължаващото съществуване на
човека след смъртта, е неправилно. Самият Нов Завет понякога използва гръцката дума psych, означаваща
„душа,“ по този начин. Арнт и Гингрич в техния „Гръцко-английски речник на Новия Завет“ казват, че
думата psych в Новия Завет може да означава живот; душа, като центърът на вътрешния живот на човека;
душа като центърът на живота, който излиза извън обсега на земята и който притежава живота, живо
създание; душа като тази, която живее в сферата на земята при смъртта и живее в ада. (Chicago: Univ. of Chicago Press,
1957), pp. 901-902).
Има поне 3 ясни случаи в Новия Завет, в където думата psyché е употребена, за да обозначи тази част
от човека, която продължава да съществува след смъртта.
Първият от тези случаи се намира в Мат. 10:28 „Не се страхувайте от онези, които убиват тялото,
но не могат да убият душата (psyché); по-правилно е да се страхувате от онзи, който може да унищожи
както душата, така и тялото в ада“ (мой превод). Тук Исус казва следното: вътре във вас има нещо, което
не може да бъде докоснато от онези , които ви убиват. Това нещо трябва да е тази част от човека, която
продължава да съществува след смъртта на тялото.
Другите два случаи на използване на думата се намират в Откровение: „А когато той отвори петият
печат, видях под олтара душите (psychas) на онези, които са били заклани за Божието слово и за
свидетелството, което те донесоха“ (6:9 – мой превод); „Видях душите (psychas) на онези, които са били
обезглавени, заради тяхното свидетелстване за Исус и заради Божието слово“ (20:4 – мой превод). И в
двата стиха не можем да кажем, че думата (psychas) се отнася за хора, които все още живеят на земята.
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Очевидно е, че тук се говори за заклани мъченици; думата „души“ е използвана за да опише тази част от
тези мъченици, която все още съществува, след като телата им са били жестоко убити. (On these passages see Hoekema,
The Four Major Cults, pp. 346-49).
Следователно, стигаме до заключението, че не е погрешно или небиблейско да използваме думата
„душа,“ за да опишем тази част от природата на човека, която продължава да съществува след смъртта .
Трябва да бъде добавено, че понякога Новия Завет използва думата „дух“ – (pneuma), за да опише тази част
от природата на човека: например, в Лука 23:46, Деян 7:59 и в Евр. 12:23. (Ibid., pp. 349-51).
Библията ясно ясно ни учи, че човекът е единство и че „тялото и душата“ (Мат. 10:28) или
„тялото и духът“ (1Кор. 7:34; Як. 2:26) взаимно си принадлежат. (On this point see Berkouwer’s helpful chapter on “The Whole Man”
in Man: The Image of God, pp. 194-233) . Само в този вид психосоматично (Коментар: Психосоматична е връзката между психиката
и тялото на човека. Д.Пр. ) единство прави човека да е завършен. Но смъртта причинява временно разделение
между тялото и душата. Понеже Новия Завет понякога говори за „душите“ или за „духовете“ на хората, като
за все още съществуващи през периода между смъртта и възкресението и ние можем да правим същото,
при условието, че помним, че това състояние е временно и незавършено. Понеже човекът не е напълно
човек, когато е отделен от тялото, централната есхатологична надежда на Библията относно човека е не е
простото продължаване на съществуването на „душата“ (както са мислели гърците), а е възкресението на
тялото.
Сега продължаваме напред, за да изследваме какво ни учи Библията за състоянието на човека в
периода между смъртта и възкресението.
Ние започваме с поглеждане в Стария Завет. Според Стария Завет, съществуването на човека не
свършва при смъртта; след смъртта човека продължава да съществува в царството на мъртвите, наричано
Шеол. Джордж Елдън Лад (1911-1982 – баптистки пастор, професор по богословие ) предполага, че „Шеол е начинът
на Стария Завет да потвърди, че смъртта не прекъсва съществуването на човека.“ (A Theology of the New Testament
(Grand Rapids: Eerdmans, 1974), p. 194).
Във версията King James на превода на Библията, юдейската дума Sheol е преведена по различни
начини: като гроб (31 пъти); като ад (31 пъти); като яма, дупка (3 пъти). Но в други два превода на Библията
- the American Standard Version и the Revised Standard Version, думата Sheol е оставена непреведена.
Въпреки се е прието като даденост, че тази дума не винаги означава едно и също нещо, Луис Беркхоф
предполага, че тя има тройно значение: състояние на смърт, гроб и ад. (Systematic Theology, pp. 685-86. On the teaching that Sheol
may mean the place of punishment or hell, see also W. G. T. Shedd, Dogmatic Theology, II, 625-33) .
Това, че Sheol може да означава състояние на смърт или гроб е всеобщо прието, но че тя може да
означава и ад е съмнително.
1. Най-общо, Шеол означава „царство на умрелите“ и трябва да бъде разбирано образно като
обозначаване на състоянието на смърт. Често думата Шеол е употребявана просто, за да покаже акта на
умирането. „Аз (бащата Яков) ще сляза в Шеол, при моя син, жалеейки“ (Бит. 37:35 – мой превод); „ако му
(на Вениамин) се случи нещастие...вие ще свалите белите ми коси със скръб в Шеол“ (Бит. 42:38 – мой
превод). Всъщност, в 1Ц. 2:6 слизането долу в Шеол се отъждествява с отвеждането на някой в състоянието
на смърт: „Господ умъртвява и съживява; той сваля в Шеол и издига“ (мой превод).
Различните метафори, които са използвани за онагледяването на Шеол, могат да бъдат разбрани като
отнасящи се за царството на смъртта: казано е, че Шеол има решетки (Йов 17:16), че е тъмно и мрачно
място (Йов 17:13) и че е чудовище с ненаситен апетит (Пр. 27:20; 30:15-16; Ис. 5:14; Ав. 2:5). Когато
мислим за Шеол по този начин, ние трябва да помним, че както вярващите, така и невярващите слизат в
Шеол когато умрат, понеже и двете групи влизат в царството на мъртвите.
2. Понякога Шеол може да бъде превеждан като „гроб.“ Ясен пример за това е Пс.141:7: „Като камък,
който човек разцепва и разбива на полето, така техните кости ще бъдат хвърлени в устата на Шеол“
(мой превод). Обаче изглежда, че това не е обичайният смисъл на думата; по-точно не защото има
юдейската дума за гроб - qebher. Много стихове, в които Шеол може да бъде преведен с думата „гроб,“
запазват добре смисъла си, ако Шеол бъде преведен като „царството на мъртвите.“
Луис Беркхоф и Уилям Шед твърдят, че понякога Шеол може да означава „ад“ или „място за
наказание на невярващите.“ (See L. Berkhof, op. cit., p. 685). Но стиховете, които са представен в подкрепа на това
тълкуване не са убеждаващи. Един от тях е Пс. 9:17: „Нечестивите ще заминат в Шеол, всички народи,
които забравят Бога“ (мой превод). Но в този текст няма никакво признак, че в Шеол ще има наказание. И
на читателя е трудно да повярва, че псалмистът тук предсказва вечно наказание на всеки един член на тези
нечестиви народи (gõyim). Обаче, ако думата Шеол бъде преведена „царството на мъртвите,“ стихът
придобива ясен смисъл. Тогава се разбира, че псалмистът казва, че невярващите народи, въпреки че сега се
хвалят със силата си, ще бъдат унищожени чрез смъртта.
Друг стих, предложен от Беркхоф като пример е Пс. 55:15: „Нека дойде смърт върху тях; нека те
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слязат живи в Шеол“ (мой превод). В светлината на принципа на съответствието, който най-общо е
характерен за юдейската поезия, би изглеждало, че втората част на стиха е само повторение на първата:
смърт (или опустошение) ще дойде върху тези мои врагове. Слизането жив в Шеол тогава би означавало
внезапна смърт, но това не е задължително да означава вечно наказание..
Трети стих, цитиран от Беркхоф в тази връзка е Пр. 15:24: „Пътят на разумния човек води нагоре до
живот, за да може той да избегне от Шеол долу.“ (мой превод) Но тук отново, очевидният контраст е
между живота и смъртта, а смъртта тук е представена от думата Шеол.
Следователно, не е категорично установено, че Шеол може да означава място за вечно наказание. Но в
Стария Завет вече започва да се появява убеждението, че съдбата на грешниците и съдбата на вярващите
няма да бъде една и съща. Това убеждение изявява себе си първо във вярването, че все пак грешниците ще
останат под властта на Шеол, а вярващите най-накрая ще бъдат освободени от тази власт.
Например, в Пс. 49:14 забелязваме, че грешниците „са определени като стадо за Шеол; смъртта ще
бъде техния овчар“ (ASV – мой превод). Тези думи внушават мисълта, че смъртта ще ги пази и никога няма
да им позволи да излязат. А вярващите ще бъдат освободени от властта на смъртта: „Но Бог ще изкупи
душата ми от властта (буквално, от територията) на Шеол; защото Той ще ме приеме“ (ст. 15 – мой
превод). След смъртта ще бъде разкрита ясната разлика между съдбата на грешните хора и съдбата на
вярващите. Казано е, че вярващите ще бъдат изкупени от властта на смъртта – твърдение, което поне
споменава, без ясно да го потвърждава, за обещанието за възкресение от смъртта. (Тук можем да видим най-малкото намек
за мисълта, че Шеол може да означава място за наказание на грешниците – в смисълът, че грешниците ще останат в Шеол, а вярващите ще бъдат изведени от това
царство).

Друг стих с подобно значение е Пс.16:10: „Защото няма да оставиш душата ми в Шеол, нито ще
допуснеш твоят светец да види изтление“ (ASV – мой превод). Изглежда, че тук смисълът е: „Ти, Господи
няма да изоставиш за постоянно душата ми (или мен) в царството на смъртта и няма да да ми позволиш да
вида изтление.“ Апостол Петър цитира този стих в своята проповед на Петдесятница (Деян. 2:27, 31) и я
използва за възкресението на Христос, заявявайки, че чрез тези думи Давид (Коментар: 1000 години преди Исус.
Д.Пр) е предсказал това възкресение.
Въпросът е: „Какво е означавал този стих за Давид, когато го е написал?“ Това може само да е
демонстрирало неговата увереност че, въпреки че той е бил в морална опасност по онова време, Бог не би
позволил той да умре. Обаче в Деян. 2:30-31 Петър казва следното за Давид: „Понеже беше пророк и
знаеше, че Бог се беше заклел пред него, че ще постави на престола му един от потомците му, той
предвиди и говори за възкресението на Христос, че Той нито ще бъде оставен в ада (еквивалента на Шеол
в Новия Завет), нито плътта му ще види тление“ (мой превод). (Коментар: И Исус наистина е потомък на Давид
по „бащина“ линия. Виж Мат.1:16. Д.Пр.) Ако думите на Пс.16 са можели да бъдат изтълкувани като предсказание
за възкресението на Христос, те биха могли да имат същия смисъл за надеждата на Давид за неговото
собствено възкресение. А с оглед на употребата на Петър на този стих, ние със сигурност не можем да
изключим второто тълкувание. (On this passage see N. Ridderbos, De Psalmen (Kampen: Kok, 1962), p. 176; D. Kidner, Psalms 1-72 (Downers Grove: InterVarsity Press, 1973), ad loc.; H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Columbus: Wartburg, 1959), ad loc. On the concept of Sheol see Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen
Testament aus Talmud und Midrasch (Munchen: C. H. Beck, 1928), IV/2, 1016-29).

Двата текста, които току-що цитирахме показват, че за Божийте хора надеждата за извеждане от Шеол
е съществувала още във времената на Стария Завет. Допълнително можем да посочим някои други откъси
от Стария Завет, които показват, че съдбата на вярващите хора след смъртта е по-добра, от съдбата на
грешниците. Самото просто твърдение за Енох вече внушава такава мисъл: „Енох ходеше с Бога; и го
нямаше, защото Бог го взе“ (Бит. 5:24 – мой превод). Думите на Валаам в Чис. 23:10 също внушават, че
има разлика след смъртта между съдбата на вярващите и съдбата на грешниците: “ Дано умра както
умират праведните и сетнините ми да бъдат като техните.“
Подобна разлика е описана и в два други стиха от Псалмите. В Пс. 17:15 се казва: „ А аз ще видя
лицето ти в правда; когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.“ Въпреки, че тези думи вероятно се
отнасят предимно за общуването с Бога в този живот, със сигурност не е неоснователно да гледаме на тях и
като отнасящи се и за след смъртта. За разлика от съдбата на грешниците, за които е говорил в предишните
стихове, псалмистът се надява да види изгледа или подобието (tem nah) на Бога, когато се събуди от съня на
смъртта. (Cf. N. Ridderbos, op. cit., ad loc.; Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Psalms (Edinburgh: T. & T. Clark, 1871), ad loc.; Kidner, op. cit., ad loc.; Leupold,
op. cit., ad loc).
В Пс. 73:24 се казва: „Чрез съвета Си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава (или почест)“.
Думата kabh, която тук означава „слава“ или „почит,“ няма предлог пред нея и може да бъде считана, че е
във винителен падеж; тя е превеждана по различни начини: „при слава,“ „в слава,“ или „със слава.“ В
светлината на целия текст на псалма, който сравнява съдбата на грешниците със съдбата на вярващите, ние
можем да кажем, че тук вярата на псалмиста Асаф вижда отвъд гроба. Асаф е уверен че, въпреки, че сега
грешниците изглежда, че благоденстват, накрая те ще загинат (ст. 19, 27), а за разлика от тях той, въпреки че
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сега е измъчван от много беди (ст.14), ще бъде приет в слава след този живот. Че това е допустимо
тълкуване на този откъс е видно от ст.26: „Плътта ми и сърцето ми може да отпаднат, но Бог е силата
на сърцето ми и е вечният ми дял“ (мой превод) (Delitzsch, op. cit., ad loc.; D. Kidner, Psalms 73-150 (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1975),
ad loc.; Leupold, op. cit., ad loc).
Какво ни учи Новия Завет за така нареченото „междинно състояние“?
Както беше казано, в началото трябва да потвърдим, че Библията не казва много за това състояние,
оставяйки много въпроси без отговор. Обаче учението на Новия Завет по този тема не само не противоречи,
а добавя и разширява ученията на Стария Завет.
Новият Завет, както и Старият ни учи, че човек по време на смъртта не е унищожаван, а продължава
да съществува, или в ада или в благословено място, което понякога е наричано Райска градина или Пазвата
на Авраам. Адът е обичайният превод на думата Шеол. Обаче в Новия Завет смисълът на ада не е точно
същият като смисъла на Шеол в Стария Завет. Както видяхме, Шеол в Стария Завет обозначава царството
на смъртта или понякога – гробът. Но в периода между Стария Завет и Новия Завет идеята за Шеол
преминала през някои промени. В литературата на равините от този период и в някои апокрифни писания,
започнала да се формира представата, че има пространствено разделение в подземното царство между
вярващите и грешниците; в някои писания думата ад започнала да бъде използвана само за мястото на
наказание на грешниците в подземния свят. (J. Jeremias, “hades,” TDNT, I, 147. Cf. Strack-Billerbeck, op. Cit., IV/2, 1016-22) . Новият Завет
използва думата ад до някаква степен, която отразява това развитие.
Най-често ад в Новия Завет обозначава царството на смъртта. Тя е използвана в Деян. 2:27и 31, в
проповедта на Петър на Петдесятница: „Защото Ти няма да изоставиш душата ми в ада, нито ще
допуснеш Твоят Свят Син да види тление...Той (Христос) не беше изоставен в ада, нито плътта Му видя
тление“ (мой превод). В този откъс ад е гръцкият еквивалент на Шеол в Пс. 16:10 и обозначава царството
на смъртта. Петър вижда тези думи изпълнени във възкресението на Христос; Христос не бил изоставен в
царството на смъртта, нито плътта му видяла тление.
Думата „ад“ е използвана няколко пъти в Откровение; тук тя също означава царството на смъртта. В
Откр. 1:18 ад е описан като затвор с врати: „Аз (Христос) имам ключовете за смъртта и ада“ (мой превод).
В Откр. 6:8 адът отново е описан като в близка връзка със смъртта: „И видях, и ето, пепеляво-сив кон и
името на неговият ездач беше Смърт, и Адът вървеше след него“ (мой превод). В Откр. 20:13 адът е
описан като царство, което предава своите мъртъвци: „И морето предаде мъртвите в него, и Смъртта и
Адът предадоха мъртвите в тях, и всички те бяха съдени според делата им“ (мой превод). Последният
стих води Йоаким Йеремия в неговата статия за ада в „Теологичният речник на Новия завет“ да каже, че
адът в Новия Завет трябва да бъде разбиран като междинно състояние, тъй като е казано, че адът ща даде
своите мъртви по време на възкресението. (Loc. cit., p. 148).
Адът означава царството на смъртта и в Мат. 11:23: „И ти, Капернауме, до небесата ли ще се
издигнеш? Да ада ще слезеш!“ Тези думи са повторение на казаното в Ис. 14:13 и 15, където пророческото
слово идва при царят на Вавилон: „Ти казваше в сърцето си: „Аз ще изкача до небето...“ Но ти си отведен
долу до ада“ (мой превод). Предшестващите стихове описват ясно влизането на царя в царството на
смъртта. По същият начин Исус в Мат. 11:23 казва на Капернаум, че въпреки гордостта му, която издига
себе си до небето, Капернаум ще слезе долу до царството на смъртта (мястото на унищожението), защото
според думите на Исус, е отказал да се разкае. От следващият ст. 24 става ясно, че това слизане в ада
означава последващ съден ден: „Но ви казвам, че в съдния ден то (наказанието) на Содомската земя ще
бъде по-поносимо, отколкото вашето“ (мой превод).
Друг стих, в който „ад“ обозначава „царство на смъртта“ е Мат. 16:18 – думите на Исус към Петър,
след като Петър направил великата си изповед за Исус (“Ти си Христос, Син на живия Бог“): „И на тази
скала Аз ще изградя моята църква; и портите на ада няма да я надвият. “ Изразът „портите на ада“ е
гръцки еквивалент на юдейският израз „портите на Шеол“ (мой превод) в Ис. 38:10, където за цар Езекия,
очаквайки скоро да умре, се съобщава, че казва: „Изпратен съм до портите на Шеол за остатъка от
годините си“ (мой превод). Подобен израз „портите на смъртта“ се намира в Йов 38:17 и Пс. 107:18.
Тези изрази описват царството на смъртта като силно укрепен затвор със здрави врати, зад които са
затворени мъртвите. В Мат. 16:18 Христос обещава, че неговата църква никога няма да бъде надвита или
завладяна от смъртта, тъй като самият Той е победителят на смъртта. Смъртта никога няма да унищожи
църквата на Христос. Въпреки, че членовете на църквата един по един ще трябва да умират, самата църква
ще продължи да съществува през вечността.
Но има един откъс в Новия Завет, в който е използвана думата ад, но не просто за да обозначи
царството на смъртта, а като описание на мястото на мъчение в междинното състояние: Притчата за
богаташа и за бедният Лазар в Лука 16:19-31. В нея не е казано, че Лазар е влязъл в ада, когато умрял, а че
той бил „занесен от ангелите в пазвата на Авраам“ (ст.22 – мой превод). За богаташа се казва, че след
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смъртта му, когато е „в ада, подложен на мъки, той погледнал нагоре...“ (мой превод). Тук думата ад е
използвана, за да обозначи мястото за мъчение и страдание след смъртта, а „пазвата на Авраам“ е мястото
или състояние на щастливо съществуване (виж и ст. 25). Както беше посочено по-горе, тази промяна на
значението на ада, е аналогична на подобна промяна в някои юдейски писания по онова време.
Някой може да възрази, че това е притча и че човек не отива при притчите, за да придобие ръководно
доктринално учение за условията за съществуване след смъртта. Въпреки, че това е вярно, притчата би била
напълно безсмислена, ако го нямаше реалният факт за разликата след смъртта между съдбата на
вярващите и съдбата на невярващите. Освен това трябва да бъде казано, че притчата не описва условията
на съществуването след възкресението. В ст. 27-28 богаташът говори за петимата си братя, които все още
живеели на земята – тази ситуация не би могла да се случи, ако възкресението вече се беше случило (виж
също и ст. 31). Стигаме до заключението, че страданията, свързани с ада и утешенията, свързани с „пазвата
на Авраам,“ както са описани в тази притча, се случват в междинното състояние . (Думата в Новия Завет, която описва
мястото на наказанието във финалното състояние е Gehenna, за която ще бъде казано повече по-късно).
Обобщавайки, какво можем да научим за междинното състояние от библейската употреба на
представите за Шеол и ада? Можем да отбележим следните неща:
1. Личностите не престават да съществуват след смъртта, а отиват в „царството на смъртта.“
2. В това царство на смъртта невярващите ще останат и смъртта ще бъде техния пастир. Новият Завет
добавя подробността, че след смъртта невярващите ще страдат от мъчение, още преди възкресението на
тялото (Лука 16:19-31).
3. А Божийте хора, знаейки, че Христос не е бил изоставен в царството на смъртта, имат твърдата
надежда, че те също ще бъдат освободени от властта на Шеол. Новият Завет отново придвижва тази
надежда една крачка напред, когато казва, че след смъртта, вярващите са утешавани (Лука 16:25). Във всеки
случай ние виждаме, че Новия Завет допълва и разширява ученията на Стария Завет.
Обаче това, което казва Новия Завет, по никакъв начин не изчерпва неговото учение за междинното
състояние. Сега преминаваме към някои специални откъси, които хвърлят светлина относно този въпрос.
Новия Завет казва малко за състоянието на невярващите в периода между смъртта и възкресението,
тъй като неговата основна грижа е насочена към бъдещето на Божийте хора. Както видяхме, Притчата за
богаташа и за бедния Лазар, описва богаташът като страдащ от мъчения в ада след смъртта. Може би найясният откъс в Новия Завет, в който се говори за състоянието на умрелите невярващи в междинното
състояние, е 2Пет. 2:9: „Господ знае как да избави благочестивите хора от изпитанията, и (как) да държи
неправедните за съдния ден, докато продължава тяхното наказание“ (NIV - мой превод). Петър
илюстрира суровостта на Божият съд над ангелите, които са извършили грехове, над древния свят и над
Содом и Гомор. Според 2Пет. 2:4, Бог хвърлил съгрешилите ангели в ада (на гръцки - Tartarys), за да бъдат
пазени там до съдния ден. В 2Пет. 2:9 Петър говори за неправедните хора. Той казва, че Бог знае как да ги
пази или да ги държи под наказание, докато дойде Съдният Ден – буквално, докато бъдат наказани. Тук
гръцката дума kolazomenous е във формата на сегашно страдателно причастие на глагола kolazo – „да
накажа.“ Сегашното време на причастието съобщава мисълта, че това наказание е продължаващо
(забележете горния превод на 2Пет. 2:9). Гръцките думи eis hmeran krise s – „докато“ или „за Съдният Ден“
ни казват, че това, което е описано тук, не е финалното наказание на неправедните, а е наказание, което
предшества Съдният Ден. (Калвин, в своя коментар за този случай казва, че въпреки, че причастието kolazomenous е в сегашно време, то трябва да бъде
разбирано като отнасящо се за бъдещо наказание, което ще бъде извършено в Съдния Ден. Но ако това е искал да ни каже Петър, защо е използвал сегашното
време?).

Освен това не може да се поддържа становището, че наказанието, за което се говори тук, ще бъде
наложено само в сегашния живот, понеже думите „до Съдният ден“ ясно удължават наказанието до този
ден. Следователно, този откъс потвърждава това, което научихме от Притчата за богаташа и за бедния Лазар
и ни казва, че неправедните ще преминат през продължително наказание (природата на което тук не е
допълнително описана), в периода от смъртта до Съдният Ден.
Сега продължаваме, за да попитаме: „Какво ни учи Новия Завет за състоянието на умрелите
вярващи хора (или за да използваме библейският израз „на умрелите в Христос“) в периода от смъртта до
възкресението?“ Три важни откъси се появяват, за да ги разгледаме тук.
1. Първият от тях съдържа думите на Исус към разкаялият се крадец. За да разберем техния смисъл,
ние трябва да погледнем както към молитвата на крадеца, така и към обещанието на Исус: „ И той
(разкаялият се крадец) каза: „Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството Си.“ А Исус му
отговори: „Истина ти казвам, днес ти ще бъдеш с мен в Рая“ (Лука 23:42-43 – мой превод). Преди този
разговор, крадецът беше смъмрил другия престъпник и беше изразил разкаяние за злодеянията си. Сега той
се обърнал към Исус с вяра и очакване. Като някой, който вероятно е израсъл и възпитан в юдейската вяра,
крадецът повярвал в Месията, който един ден, може би в края на този свят, ще установи славно царство.
Понеже сега бил убеден, че Исус е Месията, той се обърнал към него и помолил: „Спомни си за мен, когато
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дойдеш в царството Си.“ Крадецът не очаквал, че ще бъде запомнен до някое време в далечното бъдеще.
Но отговорът на Исус му обещал много повече от това, за което помолил той: „Днес ти ще бъдеш с мен в
Рая.“ (To make the word today go with the words “he said to him,” as, e.g., Seventh-day Adventists and Jehovah’s Witnesses do in order to make the verse fit their teachings, is
unwarranted. For when else could Jesus say these words but today? The reason why Jesus added the word today is evident from the preceding request (see Hoekema, The Four
Major Cults, p. 353).

Думата „рай“ е използвана само тук и в два други стиха в Новия Завет, 2Кор. 12:4 и Откр. 2:7. В
2Кор. 12:4 Павел ни казва, че той е бил занесен в Рая във видение; думата „Рай“ е еквивалентна на израза
„третото небе“ в ст. 2. Следователно тук „Рай“ означава „,небе,“ ц арството на благословените умрели и
специалното местонахождение на Бога. (See Philip E. Hughes, Paul’s Second Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), pp. 432-37).
В Откр. 2:7 четем за „дърво на живота,“ което се намира в Раят на Бога – тук отново Рай означава
небе, въпреки че това се отнася до финалното състояние, а не до междинното състояние. Стигаме до
заключението, че Исус е обещал на разкаялият се крадец, че още същият ден повярвалият крадец ще бъде с
Христос в небесното блаженство. Не е нужно да казвам, че това обещание не изключва, че Исус ще си
спомни за крадеца по време на своето Второ идване, когато той наистина ще дойде в неговото царство, но
потвърждава, че още през същият този ден, веднага след смъртта, разкаялият се крадец ще споделя
небесната радост с Христос. (On this passage see also the commentaries on Luke by N. Geldenhuys (Grand Rapids: Eerdmans, 1952) and L. Morris (Grand
Rapids: Eerdmans, 1974). On the meaning of Paradise, see StrackBillerbeck, op. cit., II, 264-69; IV/2, 1118-65) .
Тези думи на Исус ни представят кратък, но запомнящ се бегъл поглед в състоянието на Божи йте хора
след смъртта. Със сигурност тук е изключено заспиването на душата на умрелият, защото какъв би бил
смисълът на казването на тези думи, ако крадецът след като умре, че бъде изцяло неспособен да знае дали е
с Христос в Рая. (Позицията на „Адвентистите от 7-я ден“ и на „Свидетелите на Йехова“ също е изключена от този текст. Тяхната позиция е не че
„душата спи,“ а че след смъртта душата престава да съществува, понеже умрелият човек изобщо престава да съществува. Виж книгата на Хоекема „Четирите
главни култа“ стр. 110-11, 135-36, 265-66, 293-94, 345-59).

2. Вторият откъс, посветен на междинното състояние се намира във Фил. 1:21-23, където Павел казва:
„Защото за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка. Но ако трябва да живея в тялото, това за
мен означава плодотворна работа. Все още не мога да кажа кое да избера. Аз съм силно притиснат
между двете възможности. Желанието ми е да замина и да бъда с Христос, защото това е много подобро“ (мой превод).
В предходният ст. 20 Павел изразил увереността си, че в неговото тяло Христос ще бъде възвеличен,
било чрез живот или чрез смърт. В ст.21 Павел прави смело твърдение, че за него да живее е Христос, а да
умре е придобивка.
Защо тук той казва, че смъртта е придобивка? Някой може да спори, че тук той мисли единствено за
денят на възкресението и не казва нищо за междинното състояние. Обаче ст. 23 хвърля допълнителна
светлина по темата. Тук той казва: „Желанието ми е да замина и да бъда с Христос, защото това е много
по-добро.“ Думата Analysai (да замина) е указателен инфинитив, описващ краткотрайно преживяване на
смърт. Свързван с Analysai е сегашния инфинитив einai (да бъда). Свързаните по този начин две думи
трябва да бъдат считани като две страни на едно и също нещо, като двете страни на една монета. (See A. T.
Robertson, Grammar of the Greek Testament in the Light of Historical Research (Nashville: Broadman, 1934), p. 787. Cf. F. Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New
Testament, trans. R. W. Funk (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1961), sec. 276 (3) .

Тук Павел казва, че в момента, в който той замине (т.е.
умре), в същият този момент той ще бъде с Христос.
Тук Павел не ни казва точно как той ще бъде с Христос. Ако е имал предвид само възкресението в
последния ден, той би могъл да каже ясно това – виж неговото недвусмислено твърдение за възкресението
на тялото във Фил. 3:20-21. Тук обаче, той просто мисли за момента на своята смърт. Павел казва: „В
момента в който умра, аз ще бъда с Христос.“ И добавя, че това състояние ще е “много по-добро“ от
сегашното и така ясно отхвърля представата, че след смъртта си той ще влезе в „състоянието на спяща
душа“ или в „състоянието на несъществуване.“ Защото как би могло „състоянието на спяща душа“ или
„състоянието на несъществуване“ да е „по-добро“ от сегашното състояние, в което той има осъзнато,
въпреки и несъвършено общуване с Христос? (On this passage cf. H. Ridderbos, Paul, pp. 498-99; G. C. Berkouwer, Return, pp. 53-54).
Отново имаме хвърлена светлина към междинното състояние – не много силна светлина, но
достатъчна, за да ни даде утешение. Всъщност, някой може да каже, че има удивително съответствие между
това, което Павел казва тук и онова, което Исус казва на разкаялият се крадец - всичко, което Павел знае за
междинното състояние е: „да бъде с Христос.“ Не е изненадващо, че Исус е казал това на умиращият
крадец (Лука 23:43). (G. E. Ladd, A Theology of the New Testament, p. 553).
3. Сега се обръщаме към третия важен откъс за междинното състояние в Новия Завет, 2Кор. 5:6-8. За
да разберем по-добре тези стихове, ще трябва да започнем от началото на 2Кор. 5.
В ст.1 се казва: „Защото знаем, че ако земната шатра, в която живеем е унищожена, ние имаме
здание от Бога, вечен дом на небето, който не е направен с ръце“ (мой превод). Изглежда ясно, че чрез
„земната шатра,“ която ще бъде унищожена, Павел има предвид сегашният начин на съществуване на
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земята, пълен с премеждия и страдания (виж 2Кор. 4:7-17), начин на съществуване, който е толкова
временен, че може да бъде сравнен с живеенето в шатра. Основният проблем с тълкуването тук, е да
определим какъв е смисълът на израза „здание от Бога, вечен дом на небето, който не е направен с ръце.“
Общо взето, има три гледни точки:
(1) Зданието от Бога означава някакъв вид междинно тяло, между сегашното тяло и тялото на
възкресението; при умирането вярващите получават това междинно тяло, но при Второто идване на
Христос това междинно тяло ще бъде заменено и надминато от възкресеното тяло. (Among those who defend this view are R.
H. Charles, Eschatology: The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism, and Christianity (New York: Schocken, 1963; orig. pub. 1913), pp. 458-61; W. D. Davies, Paul and
Rabbinic Judaism, rev. ed. (New York: Harper and Row, 1967; orig. pub. 1955), pp. 309-19; Henry M. Shires, The Eschatology of Paul, p. 90; D. E. H. Whiteley, The Theology of St.
Paul (Philadelphia: Fortress, 1966), p. 269).

(2) Зданието от Бога е възкресеното тяло, което ние ще получим при Второто идване на Христос. (James
Denney, Second Epistle to the Corinthians (New York: Armstrong, 1903), ad loc.; Floyd V. Filson, The Second Epistle to the Corinthians, in The Interpreter’s Bible (New York:
Abingdon, 1952), Vol. X, ad loc.; Philip E. Hughes, Paul’s Second Epistle to the Corinthians, ad loc.; H. Ridderbos, Paul, pp. 499-501) .

(3) Зданието от Бога е описанието на славното съществуване на вярващият на небето с Христос през
периода на междинното състояние. (Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, 4th ed., IV, 596 (3rd ed., pp. 681-82); John Calvin, II Corinthians, ad loc.;
Charles Hodge, II Corinthians, ad loc.; R. C. H. Lenski, II Corinthians, ad loc.; R. V. G. Tasker, II Corinthians (Tyndale Bible Commentary), ad loc.; G. C. Berkouwer, Return, pp.
55-59).

Не е нужно да посвещава много време за първата гледна точка, тъй като е казано, че „здание от
Бога“ е вечно, докато междинното състояние е само временно. Между другото, никъде в Библията не се
споменава за „междинно тяло.“ Единственото сравнение, направено от Павел в 1Кор.15 е сравнението
между сегашното тяло и възкресеното тяло.
Поради това ни остава да изберем между (2) възкресеното тяло; и (3) славното съществуване на
вярващите след смъртта в междинното състояние. Наистина е много трудно да се направи избор между тези
две състояния. Има елементи в този стих и в тази глава, които наистина навеждат на мисълта за
възкресеното тяло: например, идеята „да бъдем облечени с“ или „да бъдем облечени с нашето небесно
жилище“ (ст.2) и твърдението, че когато се облечем още повече, това, което е смъртно, ще бъде погълнато от
живота – твърдение, което ни напомня за описанието в 1Кор. 15:53, „Тази тленна природа трябва да се
облече с нетленна и тази смъртна природа трябва да се облече с безсмъртна“ (мой превод). От друга
страна, има елементи в главата, които изглежда сочат към междинното състояние: например, за къщата,
която не е направена с ръце е казано, че тя ще бъде на небето. Със сигурност, дали ние не трябва да си
представяме, че за нас има възкресени тела, които са складирани за нас някъде на небето?
Друга трудност с второто тълкувание е сегашното време на глагола „имаме“ (echomen) в 2Кор. 5:1.
Ако Павел е имал предвид възкресеното тяло, защо той не е казал „ние ще имаме“? Въпреки, че някой може
да защитава правдоподобно всяко от двете тълкувания (2) и (3), нито една от тези гледните точки не е
напълно удовлетворителна. Поради това е много впечатляващо твърдението на Калвин относно 2Кор. 5:1.
След като посочва някои от трудно разбираемите неща в този стих, Калвин казва в своя „Коментар за
2Коринтияни“ следното: „..Аз предпочитам да го (ст.1) разбирам като означаващ, че благословеното
състояние на душата след смъртта е началото на изграждането на това здание, а славата на
финалното възкресение, е неговото завършване.“ (Trans. John Pringle (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), ad loc) . Казано с други
думи, тълкуванието на Калвин комбинира и двете възможности (2) и (3). Тук „междинното състояние“ и
„възкресеното тяло“ са разбирани не като „или едното, или другото,“ а и двете заедно. Струва ми се, че
това разбиране на смисъла на този стих е най-справедливо към думите на Павел и то ни помага да
разбираме бъдещето на вярващия като единно съществуване, въпреки и разделено от възкресението на две
фази. Обаче и двете фази включват в себе си изживяването на небесна слава.
Тогава ст.1 ни казва какво се случва веднага след смъртта: Когато земната шатра, в която ние сега
живеем, е разрушена или разтопена (тук глаголното време на katalyth (унищожавам) не определя кога ще
бъде извършено действието, т.е кога се случва смъртта), ние имаме, не в някакво бъдеще време, а веднага,
здание от Бога. Т.е., веднага щом ние, които сме в Христос умрем, веднага влизаме в славно небесно
съществуване, което не е временно, като сегашното ни състояние, а е постоянно и вечно. Въпреки, че
първата фаза на това съществуване ще бъде незавършена, очаквайки възкресението на тялото при Второто
идване на Христос, целият този начин на съществуване, от моментът на смъртта до възкресението, ще бъде
славен и ще бъде много по-предпочитан, от сегашното ни съществуване.
В следващите стихове Павел още повече развива това, която е казал в ст.1. В ст. 2 той казва, че понеже
този земен живот е пълен с нещастия и беди, ние, които сме вярващи, бленуваме да се облечем или да бъдем
облечени с нашето небесно жилище – забележете, че тук Павел комбинира метафорите за жилището и
облеклото. Ст.3: „тъй като, когато сме облечени, ние няма да бъдем голи“ (NIV – мой превод), ни кара да
се питаме какво иска да каже Павел чрез голотата. Много коментатори, особено онези, които разбират
фразата „здание от Бога“ като възкресеното тяло, считат, че голотата в ст.3 означава безтелесното
съществуване, което предхожда възкресението. (E.g., Hughes, Filson, Denney, and Plummer). В такъв случай думите на
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Павел са разбирани че означават, че той отбягва от мисълта да бъде в такова безтелесно състояние . Но
такова отбягване не би било в хармония с онова, което той казва във Фил.1:23, а също и онова, което казва в
ст. 2Кор. 5:8.
Обаче ако разбираме, че „здание от Бога“ означава небесен начин на съществуване, който започва
веднага след смъртта и стига до връхната си точка във възкресеното тяло, ние можем да тълкуваме голотата,
за която се говори тук като означаваща „липса на пълната слава“ в този небесен вид съществуване. В този
смисъл, даже нашият сегашен земен живот се отличава с голота, за разлика от състоянието, в което ще
бъдем облечени с небесна слава. В ст.4 Павел показва, че ние въздишаме разтревожени, докато сме тук в
нашата земна шатра, не защото искаме да бъдем съблечени, а защото искаме да бъдем облечени още
повече с нашето небесно жилище. Ние бленуваме за това бъдещо небесно съществуване, с цел смъртността
на сегашният ни вид на съществуване да бъде погълната от безкрайният и славен живот, който ни очаква .
Това ни отвежда до 2Кор.5:6-8: „Така ние винаги сме смели; ние знаем, че докато сме у дома в
тялото, ние сме далече от Господа, (7) защото ние вървим с вяра, а не с виждане. (8) Ние сме смели и
предпочитаме да сме далече от тялото и да сме у дома с Господа“ (мой превод).
Защо Павел казва, че докато ние сме у дома в тялото, ние сме далече от Господа? Защото в сегашния
живот „защото ние вървим с вяра, а не с виждане“, т.е. нашето сегашно общуване с Господа, колкото и
добро да е то, все още има много да се желае. Поради това Павел продължава за да каже: ние
„предпочитаме да сме далече от тялото и да сме у дома с Господа.“ Тук той не говори за възкресението, а
затова, което се случва веднага след смъртта . Това е очевидно, първо, от думите „далече от тялото“ (ek
tou s matos); ако говореше за нашето съществуване във възкресеното тяло, той трябваше да каже „далече от
това тяло.“ (Cf. G. Vos, Pauline Eschatology, p. 194: “He [Paul] would scarcely have expressed himself precisely thus, had he meant that immediately another body would
be substituted, for that state in such a new body would hardly be describable as the state of one absent from the body.”).
Това е очевидно и от граматичните времена на използваните глаголи. В ст. 8 има два глагола, чието
време на действието е моментално: ekd m sai (да бъде далече от дома) и (да бъде у дома). Глаголното време
в гръцкия език в този случай означава незабавно, мигновено действие. За разлика от това, сегашното време
на този глагол в ст.6 описва продължаващо състояние у дома в тялото и продължаващо състояние далече от
Господа.
А в ст. 8 инфинитивните форми на същия глагол показват моментално случване на всичко. Какво
може да означава това? Има само един отговор: смърт, която е незабавно преминаване от пребиваването у
дома в тялото в състояние, в което сме далече от тялото. Павел казва, че в същият момент, когато това се
случи, „Аз ще бъда у дома с Господа.“ Думата pros (във фразата pros ton kyrion, „с Господа“ предполага
много близко общуване с Господа, внушаващо че общуването с Христос, с което ще живеем след смъртта,
ще бъде по-богато от общуването с него, което сме имали тук на земята. Иначе казано, Павел се надява, че в
моментът на смъртта той ще бъде у дома с Господа.
Павел не ни казва точно как ще практикуваме тази близост с Христос след смъртта. Ние нямаме
описание на природата на това общуване; не можем изобщо да си го представим. Понеже вече няма да
бъдем в тялото, ние ще бъдем освободени от страданията, несъвършенствата и греховете, които навестяват
този живот. Но нашето прославяне няма да бъде пълно, докато се се извърши възкресяването на тялото.
Следователно, както е поучавал Калвин, състоянието на вярващите през периода на междинното състояние,
е състояние на незавършеност, на очакване, на временно благославяне.
Библията няма самостоятелно учение за междинното състояние. Нейното учение за това състояние
никога не трябва да бъде отделяно от нейното учение за възкресението на тялото и за обновяването на
земята. Поради това, както казва Беркууер, вярващият не трябва да има „двойно очакване“ за бъдещето, а
„едно единствено очакване.“ (Return, chapter 2, “Twofold Expectation?”, pp. 32-64). Ние очакваме вечно и славно съществуване
с Бога след смъртта, съществуване, което ще достигне връхната си точка във възкресението. Следователно,
междинното състояние и възкресението трябва да бъдат разглеждани като две страни на едно общо
очакване. (Тълкуването на „здание от Бога“ (2Кор.. 5:1), спомената по-горе като отнасяща се както към междинното състояние, така и към възкресеното
тяло, подкрепя идеята за неделимо есхатологично очакване. Относно този откъс, като и в другите откъси, обсъждани в тази глава, вижте също Karel Hanhart, The
Intermediate State in the New Testament (Franeker: Wever, 1966).

В същото време, Библейското учение за междинното състояние е от огромно значение. Вярващите,
които умират, са „мъртви в Христос“ (1Сол. 4:16); независимо от това, дали живеят или умират, те
принадлежат на Господа (Рим.14:8). Нито живот, нито смърт, нито което и да е друго нещо в цялото
създание, ще ги отдели от любовта на Бога в Христос Исус. (Рим. 8:38-39).
Това учение трябва да ни донесе велико успокоение. В съответствие с описанието в 2Кор. 5:6-8,
нашият сегашен живот всъщност е да бъдем далече от Господа, един вид пътуване. А за християнинът
смъртта е пристигане у дома. Тя е краят на пътуването; тя е връщане в нашия истински дом.

Глава 10
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Очакване на Второто идване
В центърът на нашето обсъждане на „космическата есхатология“ e Второто идване на Христос.
Христос дойде да постави началото на своето царство, но той ще дойде отново, за да установи докрай
царството си. Както видяхме, Божието царство е настоящо в един смисъл, но е бъдеще в друг смисъл. Сега
ние живеем между двете идвания. Ние гледаме назад в миналото към Първото идване на Исус и гледаме с
очакване за неговото обещано завръщане. Очакването на Второто идване на Христос е най-важната част на
есхатологията на Новия Завет – всъщност, тя е толкова важна, че вярата на църквата на Новия Завет е
ръководена от това очакване. Всяка книга в Новия Завет ни насочва към връщането на Христос и ни
призовава да живеем по такъв начин, че да бъдем винаги готови за това връщане.
Тази нота звучи повтарящо се в Евангелията. На нас ни е казвано, че Човешкият син ще дойде отново
с ангели в славата на своя Отец (Мат. 16:27); Исус казал на Първосвещеника, че той ще види Човешкия син,
седящ от дясната страна на Всесилният и идещ с небесните облаци (Марк 14:62). Исус често казвал на
слушателите си да наблюдават за неговото връщане, понеже той ще дойде изненадващо (Мат. 24:42, 44;
Лука 12:40). Той говорил за благословията на онези слуги, които той ще установи, че са верни при неговото
идване (Лука 12:37, 43). След като описал някои от знаците, които ще предшестват идването му, Господ
казал: „А когато тези неща започнат да се случват, погледнете нагоре и изправете главите си, защото
вашето изкупление наближава“ (Лука 21:28 – мой превод). И в прощалната си проповед Исус казал на
учениците си, че след като напуснел земята, той ще се върне отново, за да ги вземе при себе си (Йоан 14:3).
Подобно нещо се казва и Деяния на апостолите. Ангелът казал на учениците, които гледали как Исус се
възнася в небето: „Този Исус, който беше възнесен от вас в небето, ще дойде така, както го видяхте да
отива на небето“ (Деян. 1:11). А Павел ни информира, че и на жителите на Атина той е казал, че Бог един
ден ще съди света чрез Човекът, когото Той е възкресил от смъртта, Господ Исус Христос (Деян. 17:31).
Писмата на Павел разкриват страстното му съзнаване за близостта и сигурността на връщането на
Господа: „Защото вие самите знаете добре, че денят на връщането на Господа ще дойде като крадец
нощем“ (1Сол. 5:2 – мой превод); „Господ е близо“ (Фил. 4:5). Павел призовава коринтияните да бъдат
предпазливи, когато осъждат, понеже Господ идва: „Затова не обявявайте присъда преждевременно,
преди Господ да дойде, който ще извади на светло нещата, които сега са скрити в тъмнина“ (1Кор. 4:5).
В Тит 2:13 той описва християните като като тези, които „очакваме нашата благословена надежда,
явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ (мой превод). В Рим. 8:19 Павел ни
казва, че даже „творението очаква със силен копнеж откриването на Божийте синове“ (мой превод).
Тази разумна оценка за очакването се среща и в другите писма. Авторът на Евреи казва, че „Христос,
като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, не за да се занимава
с греха, а да спаси онези, които пламенно Го очакват“ (Евр. 9:28 – мой превод). Яков продължава в
хармония с това, когато казва: „Укрепете сърцата си, защото идването на Господа наближи“ (Як. 5:8 –
мой превод). Петър подчертава както сигурността на завръщането на Господа, така и несигурността
относно времето, когато ще стане това: „И когато се яви Водачът на пастирите, вие (презвитерите) ще
получите неувяхващия венец на славата“ (1Пет. 5:4); „но Господният ден ще дойде като крадец“ (2Пет.
3:10). Йоан призовава читателите си да пребивават в Христос, с цел когато Той се появи, те да имат
увереност (1 Йоан 2:28); по-късно той потвърждава, че когато Христос се появи отново, ние ще бъдем като
Него, защото ще Го видим такъв, какъвто Той е (1Йоан 3:2).
Подобно силно усещате за очакване на връщането на Господа отеква в цялата книга Откровение:
“Ето, Той идва с облаците и всяко око ще Го види“ (Откр. 1:7 – мой превод). Исус казва на църквата във
Филаделфия: „Аз идвам скоро, дръж здраво това, което имаш, за да не ти грабне никой венеца“ (3:11 –
мой превод). И в Откр. 22:20, последният стих в Новия Завет, ние четем: „Онзи, който свидетелства за
тези неща, казва: „Наистина Аз идвам скоро.“ Амин! Ела, Господи Исусе“ (мой превод)
Същото пълно с радост чувство на очакване на завръщането на Христос трябва да е характерно днес
за църквата на Исус Христос. Ако този вид очакване вече не съществува, тогава има нещо радикално
погрешно. В една притча на Исус, неверният слуга казва в сърцето си: „Господарят ми се забави“ (Лука
12:45). Има най-различни причини за загубата на това чувство на очакване. Може би днес църквата е
завладяна от материални и светски тревоги, поради което интересът към Второто идване избледнява зад
сцената. Може би мнозина християни вече не вярват в буквалното връщане на Христос . Или може би
мнозина, които наистина вярват в буквалното връщане, са избутали това събитие засега в далечното бъдеще,
поради което те вече не живеят с очакване на това завръщане. Каквато и да е причината, загубата на
радостно и пълно с живот очакване на Второто идване на Христос е знак за най-сериозно духовно
заболяване на църквата. Въпреки, че може да има различия между нас по различни неща в есхатологията,
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всички християни трябва пламенно да очакват завръщането на Христос и трябва да живеят ежедневно в
светлината на това очакване.
Съгласяваме се тогава, че църквата трябва да живее в светлината на това очакване, но когато
започнем да питаме кога ще се случи Второто идване на Христос, ние се изправяме пред проблем. Това е
проблемът на така нареченото „забавяне на връщането на Христос.“ Според изследователите на Новия
Завет, които говорят за такова забавяне, Исус, Павел и цялата ранна църква са очаквали връщането на
Христос да се случи много скоро. Обаче изглежда очевидно, според думите на тези изследователи, че
Христос и Павел са направили грешка, тъй като той не дошъл скоро – всъщност той все още не се е върнал.
Тогава това е нашият проблем: „Защо Христос е предсказал своето ранно връщане и защо той все
още не се е върнал?“
Алберт Швайцер (1865-1945 – елзаски теолог, органист, писател, лекар и философ ) пръв формулирал изразът
„забавянето на връщането на Христос.“ (The Quest of the Historical Jesus, p. 358). Според неговите твърдения, изложени попълно в „Допълнението“ на книгата, самият Исус очаквал Второто идване да се случи и есхатологичното
царство да дойде, преди учениците да са били завършили своите обиколки по градовете на Израел (виж
Мат. 10:23). Според Швайцер, когато учениците се върнали и това не се случило, Исус разбрал, че е
направил грешка – и това било първото „забавяне на връщането на Христос.“ Тогава Исус започнал да
мисли, че той е трябва да донесе царството чрез своето собствено страдание и смърт. Но той сгрешил даже
в това и така умрял като човек, който изцяло бил лишен от илюзиите си.
Швайцер представя гледната точка, която станала известна като „последователна есхатология“, която
е поддържана и от германския теолог Фриц Бури и от швейцарския теолог Мартин Вернер. (F. Buri, Die Bedeutung der
N.T. Eschatologie für die Neuere Protestantische Theologie (Zurich, 1935); M. Werner, The Formation of Christian Dogma (Naperville: Allenson, 1957)) . Съгласно тази
школа за мислене, Исус грешел не само за времето за Второто идване, но и за цялото изложение на
есхатологията, в което той поставил Божието царство. Казано съвършено ясно, според тях, това, което се
случило в живота на Исус показва, че няма да има никакво Второ връщане, нито бъдещо есхатологично
царство. За тези теолози, цялата история на Християнството се превръща в изваждане на есхатологията
от Християнството. Вместо да живее в кратък междинен период между двете идвания на Христос,
църквата сега гледа на себе си като на една дълга линия на историческо продължаване. Според Вернер,
вакумът създаден от забавянето на Второто идване сега е запълнен с историята на Християнската догма. (G.
C. Berkouwer, Return, p. 70. For an illuminating analysis of the problem of the delay of the Parousia, see his entire chapter, “Crisis of Delay?”, pp. 65-95. For a more detailed
discussion, see H. Ridderbos, Coming, pp. 444-527).

Сега ние не очакваме никакво Второ връщане на Христос; тази идея,
взаимствана от юдейските апокрифни писания, не е интегрирана в Християнската вяра и следователно
трябва просто да бъде изоставена.
Други скорошни теолози, по-малко крайни от споменатите по-горе, наистина очакват Второто идване
на Христос, но твърдят, че Исус е направил грешка, когато е предсказал ранното си връщане. Оскар Кулман
(1902-1999 – лутерански теолог, виден участник в екоменическото движение ) е член на тази група. Както видяхме,
въпреки че подчертава фактът, че великата медиана в историята вече се е дошла, той наистина очаква
връщането на Христос. Но той твърди, че очакването на ранната църква за близостта на това връщане (че
това ще стане в период от десетилетия, а не на столетия) е било „грешка на перспектива“ – на виждането на
правилното съотношение, която може да бъде обяснена „по същия начин, по който обясняваме
прибързаните предсказания за края на войната, след като вече сме убедени, че решителното сражение
вече се е случило.“ (Time, pp. 87-88).
Друг теолог, който твърди същото, е Вернер Кюмел ( 1905-1995 – германски теолог, професор), който казва,
че Исус е направил грешка относно датата на връщането си: „Исус не само обявил с доста общи думи
бъдещото идване на Божието царство, но казал, че то е наближило. Нещо повече...той подчертавал това
толкова конкретно, че ограничил датата на „идването“ до продължителността на живота на
поколението на неговите слушатели...Съвършено ясно е, че това предсказание на Исус не се е реализирало
и следователно е невъзможно да твърдим, че в това отношение Исус не е направил грешка. “ (Promise and
Fulfillment, trans. Dorothea M. Barton (Naperville: Allenson, 1957), p. 149).
По тази причина проблемът, който виждаме тук е, дали Христос наистина е предсказал, че ще дойде
отново в рамките на живота на едно поколение и ако е така, защо това предсказание не се е осъществило?
Самият израз „забавяне на Второто идване“ подсказва, че има някаква грешка в пресмятането. Дали
наистина е имало такова забавяне? Дали апостол Павел също е очаквал Христос да се върне до края на своя
живот? И Павел ли е направил грешка? Дали цялата ранна църква е живяла с погрешната представа, че
Второто идване ще се случи в рамките на няколко десетилетия?
Преди всичко друго, ние ще погледнем към проблема, като видим как той е описан в Синоптичните
евангелия. Както току-що казахме, множество скорошни изследователи на Новия Завет тълкуват някои
твърдения на Исус като подсказващи, че той ще се върне в рамките на едно поколение.
В началото на нашето обсъждане трябва да видим, че в Синоптичните евангелия за написани три вида
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изказвания за бъдещето на царството: (1) Има три изказвания, в които изглежда, че говорят за предстоящо
връщане; (2) има друга серия от изказвания, които говорят за забавяне, а не за предстоящо връщане и (3)
има още една група изказвания и притчи, които подчертават несигурността на датата на Второто идване. (G.
E. Ladd, A Theology of the New Testament, pp. 206-208) . После ще разгледаме подробно тези текстове. Обаче, докато сме още на
тази тема, очевидно е, че да говорим само за изказванията от група (1) и да пренебрегнем другите две групи
би означавало да станем виновни за грубо опростяване на обсъждането.
Нека сега да изследваме всяка от тези групи на откъсите.
Трите текста, за които се казва, че ни поучават, че връщането на Христос ще стане в рамките на
поколението, което е живяло тогава, са следните: Марк 9:1 (и паралелни текстове Мат. 16:28; Лука 9:27);
Марк 13:30 (и паралелни текстове Мат. 24:34; Лука 21:32); и Мат 10:23. Това са трудни текстове и ние ще
трябва да ги разгледаме внимателно. Но преди да направим това, трябва да кажем, че по време на
апокалиптичната си проповед, Исус казал ясно: „А за онзи ден или час (времето на Второто идване) никой
не знае, нито даже ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец“ (Марк 13:32; виж Мат. 24:36). Ако
тези думи изобщо означават нещо, те означават, че самият Христос не е знаел денят или часът на своето
връщане. Ние може да не сме сигурни как това твърдение може да бъде съгласувано с божествената
природа на Христос или с всезнанието на Синът, но не може да има никакво съмнение относно това, което
той казва тук. Тогава, ако самият Христос според собственото му признание, не е знаел часът на
неговото връщане, никакви други негови изказвания не могат да бъдат тълкувани като показващи точното
време на това връщане. А това се отнася и за трудните откъси, за които току-що говорихме. Настояването,
че тези откъси изискват Връщане в рамките на поколението на онези, които са били съвременници на Исус,
е в очевидно противоречие с неговото собствено отричане, че знае времето на своето връщане.
В Марк 9:1 се казва: „И той (Исус) им каза: „Истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които
няма да вкусят смъртта, докато не видят Божието царство, дошло със сила“ (мой превод). Паралелният
текст в Лука завършва с думите, „докато не видят Божието царство“ (Лука 9:27), а паралелният текст в
Матей завършва така: „докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си“ (Мат. 16:28).
Както може да се очаква, тълкуванията на този откъс се различават много. Има някои коментатори,
които твърдят, че тук Исус говори за своето Връщане и тук думите му предсказват, че връщането ще стане,
още докато са живи някои от слушателите му. (Werner Kümmel, op. cit., p. 17; O. Cullmann, Salvation, pp. 211-14). Поради основания,
посочени по-горе, това тълкуване трябва да бъде отхвърлено. Други тълкувания предлагат, че може би тук
Исус говори за своето преобразяване, придружено с изливането на Светия Дух, което е следващото
събитие, записано в Синоптичните евангелия. (Alfred Plummer, Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 1960; orig. pub. 1909), on Matthew 16:28; C. E.
B. Cranfield, Mark (Cambridge: Univ. Press, 1959), ad loc.; H. Berkhof, Meaning, p. 75; W. Lane, Mark (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), ad loc).
Друга, доста разпространено становище е, че Исус говори за своето възкресение, придружено с
изливането на Светия Дух, което ще се случи след това; (John Calvin, Harmony of the Evangelists, trans. W. Pringle (Grand Rapids:
Eerdmans, 1957), II, 307; F. W. Grosheide, Mattheüs, 2nd ed. (Kampen: Kok, 1954), on Matthew 16:28; R. V. G. Tasker, Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), on Matthew
16:28; W. Hendriksen, Mark (Grand Rapids: Baker, 1975), ad loc) .

Някои от онези, които подкрепят това становище, го свързват
специално с Рим. 1:4: „обозначеният Божий Син в сила, според Духът на светостта, чрез Неговото
възкресение от смъртта“ (мой превод).
Подобно на това е и становището на Нед Стонхауз: Исус говорел за своята свръхестествена дейност
като възкресеният Господ, установявайки своята църква. (The Witness of Matthew and Mark to Christ (Philadelphia: Presbyterian Guardian,
1944), p. 240). Има и други, които разбират думите на Исус като отнасящи се за такива изявявания на Божието
царство, като Петдесятница, осъждането на Йерусалим или мощното разпространение на евангелието сред
езическия свят. (J. A. C. Van Leeuwen, Markus (Kampen: Kok, 1928), ad loc.; F. F. Bruce, New Testament History (New York: Doubleday, 1971), p. 197).
А има и изследователи, които тълкуват този откъс като сочещ към унищожаването на Йерусалим и
изгонването на евреите от Палестина след това и по този начин подготвящ пътя за формирането на новия
Израел, състоящ се както от юдеи, така и от езичници. (R. C. H. Lenski, Mark (Columbus: Wartburg, 1946), ad loc.; N. Geldenhuys, Luke, on
Luke 9:27; S. Greijdanus, Lucas (Kampen: Kok, 1955), on Luke 9:27).
Според мен, най-приемливото тълкуване на този труден откъс е тълкуването, предложено от Херман
Ридърбос (1909-2007 – холандски теолог, преподавал повече от 40 години Новия Завет като професор в Свободния университет
в Амстердам.). Въпреки, че неговото становище съвпада с много от становищата, посочени по-горе, той отива
много отвъд тях. Преди да се заеме с тълкуването на обсъждания откъс, в книгата си Coming of the Kingdom
– „Идването на Божието царство,“ той посочва, че има две линии с предсказанието на Исус за неговото
бъдеще: едната, която посочва към неговата смърт и възкресение, а другата, която посочва към неговото
финално връщане в слава и че тези две линии не трябва да бъдат разделяни, а да бъдат запазвани заедно.
(Pp.461-68). Относно Марк 9: 1 и паралелните откъси в Синоптичните евангелия той прави следния коментар:
(1) ние не можем да премахнем Второто идване от очакването, изразено в следните думи: „докато
не видят Божието царство, дошло със сила“ или „докато не видят Човешкия Син, идващ в царството
Си“ (Мат. 16:28). Защото има ясно отношение към Второто идване в предишния контекст в текстовете
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и на трите евангелия и е невъзможно да бъдат тълкувани думите на Исус като нямащи нищо общо с
неговото връщане в слава.
(2) Обаче е също толкова несъстоятелно да казваме, че тези думи не сочат към нищо друго освен
към Второто идване. Между времето, когато Исус е казал тези думи и Второто идване щяло да се случи
великото събитие на възкресението. В това възкресение Човешкият Син също ще дойде в царско величие
(виж Мат. 28:18).
(3) Обаче в умовете на учениците, възкресението на Христос и неговото Второ идване са били
свързани заедно. Очевидно те мислели, че възкресението на Христос нямало да се случи в последния ден
(виж Марк 9:9-11).
(4) Следователно, думите на Христос, с типичният пророчески ракурс (Коментар: Ракурс: положение на
изобразяван предмет в перспектива от определена гледна точка. Д.Пр.), свързват заедно неговото възкресение с
неговото Второ идване. Той предсказал, че много хора, които са били живи, когато той изрекъл тези
думи, ще бъдат свидетели на неговото възкресение, което в един смисъл е идване на Божието царство
със сила.
(5) Възкресението на Христос ще бъде последвано от неговото Второ идване по начин, който той
не е обяснил напълно. Възкресението на Христос ще бъде гаранцията за сигурността на Второто идване.
(Ibid., pp. 503-507. See also pp. 519-21).
Сега започваме разглеждането на вторият от разглежданите откъси - Марк 13:30: „Истина ви казвам:
Това поколение няма да премине, докато не се сбъднат всички тези неща.“ (мой превод) Паралелните
текстове в Мат. 24:34 и в Лука 21:32 са буквално същите като Марк 13:30.
И в този случай отново, мненията на изследователите са разделени в тълкуванието. Основният
проблем е свързан с изразът „това поколение“ и с думите „докато не се сбъднат всички тези неща.“
Относно „това поколение“ има две възможности: това може да се отнася за поколението на хората, които са
живели по времето, когато Исус е казал тези думи или може да бъде разбирано в качествен, а не във
времеви смисъл, за да опише или юдеите или непокорните невярващи от времето, в което Христос е казал
тези думи, до времето на неговото връщане.
Сред изследователите, които подкрепят първото тълкувание на „това поколение“ са Оскар Кулман и
Вернер Кюмел – и двамата вярват, че думите всичко това, споменати от Исус, включват и Второто идване,
и поради това говорят за „сигурна грешка на перспективата“ от страна на Исус. (Cullmann, Salvation, pp. 214-15; W. Kummel,
op. cit., pp. 59-61). Тъй като това разбиране на думите на Исус предполага, че той е посочил дата за своето
връщане, а в текстът на стих Марк 13:32 (и Мат. 24:36) Исус ясно казва, че той не знае денят и часът на
своето връщане – това тълкуване трябва да бъде отхвърлено.
Други изследователи, които твърдят, че „това поколение“ означава поколението на съвременниците на
Исус считат, че „всички тези неща“ означава унищожението на Йерусалим и страданията, които ще
придружават това унищожение, въпреки че се съгласяват, че унищожението на Йерусалим е символ на
унищожението на света. (Calvin, Harmony of the Evangelists, III, 151-52; Plummer, Matthew, on Matthew 24:34; Geldenhuys, Luke, on Luke 21:32; R. A. Cole,
Mark (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), ad loc.; Lane, Mark, ad loc).
Има и трета група изследователи, които споделят същото становище за значението на „това
поколение“ и твърдят, че „всички тези неща“ са знаци за краят на света, описан в Марк 13:5-23, с
изключение на самото Второ връщане; по тази начин те твърдят, че съвременниците на Исус ще видят
всички тези предварително обявени знаци за идването на Христос, но няма да видят самото идване. (Theodor
Zahn, Matthäus, 3rd ed. (Leipzig: Deichert, 1910), on Matthew 24:34; Cranfield, Mark, ad loc.; Ladd, Presence, pp. 320-21).
Сред изследователите, които считат, че „това поколение“ има качествен а не времеви смисъл е
Фредерик Грошайде (1881-1972 – холандски теолог, професор по Нов Завет ), който мисли, че „това поколение“ се
отнася за човечеството като цяло и че то ще остане до Второто идване. (Grosheide, Mattheüs, on Matthew 24:34).
Други, по същият начин считайки, че „всички тези неща“ включва и Второто идване, тълкуват „това
поколение“ като отнасящо се за юдеите, които ще продължат да съществуват до последния ден. (Julius Schniewind,
Mark, in Das Neue Testament Deutsch, 9th ed. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960; orig. pub. 1936), pp. 139-40; W. Hendriksen, Matthew (Grand Rapids: Baker, 1973), on
Matthew 24:34).

А още по-друга група по същия начин разбира „това поколение“ като отнасящо се за юдеите, които
ще продължат да съществуват до последния ден, но подчертават не възможността за тяхното спасение, а
тяхното непокорство и даже отхвърлянето на Месията; по този начин пророчеството служи като сигурно
предупреждение, а не като надежда за бъдещи непокорства към Божията благодат. Тази група от
изследователи попада в две класи: класата на тези, които твърдят, че „всички тези неща“ са предварителни
знаци за краят, без да се включва самото Второ идване. (Van Leeuwen, Markus, ad loc.; Felix Flückiger, Der Ursprung des Christlichen
Dogmas (Zurich: Evangelischer Verlag, 1955), pp. 115-17).
Когато се опитваме да стигнем до заключение за тълкуването на трудния откъс Марк 13:30, ние
трябва да помним две неща. Първо, целта на Исус, с която той е произнесъл тези думи не е, за да каже
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точната дата на своето връщане (виж Марк 13:32). Второ, изглежда субективно и неоснователно да се
натрапва какъвто и да е вид ограничение в думите „докато не се сбъднат всички тези неща“ – тъй като
такова ограничение прави Исус да казва „ докато не се сбъднат някои от тези неща.“ Въпреки че е вярно,
че разговорът, описан в Марк 13 се е случил по повод на едно предсказание за унищожаването на храма
(ст.2), самият разговор включва в себе си предсказанието на такива случки, като слухове за войни,
земетресения и глад (ст.8), проповядването на евангелието на всички народи (ст.10), преследване заради
евангелието (ст.12-13), страдания „каквито не е имало от началото...и никога няма да има“ (ст.19 – мой
превод), предзнаменования на небето (ст.24) и идването на Човешкия Син в облаци с голяма сила и слава
(ст.26). Когато по-късно в разговора (ст.30) Исус казва: „Това поколение няма да премине, докато не се
сбъднат всички тези неща,“ всяко разбиране на тези думи, че те изключват някои от току-що споменатите
неща, изглежда нелогично.
Поради това аз стигам до заключението, че чрез „всички тези неща“ Исус има предвид всички
есхатологични събития, които той току-що е изброил, включително връщането му на небесните облаци. По
този начин той казва, че всички тези неща сигурно трябва да се случат – въпреки че небето и земята ще
отминат, тези думи безпогрешно ще бъдат изпълнени.
Тогава какъв смисъл влага Исус в „ това поколение“? Трябва да кажем, че думата „поколение“ (genea),
както обикновено е употребявана в Синоптичните евангелия, може да има както качествено, така и времево
значение. „Това поколение“ трябва да бъде разбирано, че е свързано с времето, но винаги има критичен
смисъл за качеството. Така четем за „прелюбодейно“ поколение (Марк 8:38) или за „нечестиво“ поколение
(Мат 12:45; Лука 11:29), или за „нечестиво и прелюбодейно“ поколение (Мат. 12:39; 16:4), или за
„невярващо и извратено“ поколение (Мат. 17:17, виж. Лука 9:41; Марк 9:9 – мой превод). (F. Büchsel, “genea,” TDNT, I,
663). Ние можем да намерим аналогия в употребата на този израз в Мат. 23:35-36. Там Исус показва на
вероотстъпниците сред юдеите, че върху тях ще дойде „цялата праведна кръв, пролята на земята, от
кръвта на невинния Авел до кръвта на Захария,“ добавяйки, „Истина ви казвам, всичко това ще дойде
върху това поколение.“ Тук „това поколение“ не може да бъде ограничено, че се отнася само до юдеите,
живели по времето, когато Исус е казал тези думи, защото контекстът както за греховете в миналото (ст.35),
така и за бъдещите грехове „Затова Аз ви изпращам пророци и мъдреци и книжници, някои от които вие
ще убиете и разпънете, а други ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град“ (ст.34).
Тогава, чрез „това поколение“ Исус има предвид непокорните, вероотстъпниците и невярващите
юдеи, такива каквито те са се изявили в миналото и ще продължават да разкриват себе си в бъдещето . Това
невярващо и зло поколение, въпреки че сега те отхвърля Христос, ще продължат да съществуват до денят на
неговото връщане и тогава те ще получат присъдата, която заслужават.
Тълкувано по този начин, твърдението на Исус идва като логично заключение на разговорът, който
започнал с обявяването на предстоящото разрушаване на Йерусалим (Коментар: Което се е случило през 70 г. н.е.,
когато римските войски, предвождани от император Тит завзели града и той заповядал разрушението да бъде тотално, и камък
върху камък на не остане. Това е исторически факт. Д.Пр.), като наказание за упорството на Израел. (Flückiger, op. cit., p. 117.
See also Ridderbos, Coming, pp. 500-503; cf. p. 535 n. 127. Cf. two other passages which convey the same basic thought: Matthew 23:39 and 26:64).

Третият от така наречените „неизбежни откъси“ е Мат. 10:23, който няма подобен откъс в другите
Синоптични евангелия: „Когато ви гонят от един град, бягайте в другия; защото истина ви казвам, вие
няма да обходите всички градове на Израел, докато дойде Човешкия Син“ (мой превод).
Както може да се очаква, има голямо различие в мненията относно смисълът на този откъс.
Тълкуването на Алберт Швайцер, известно като „последователна есхатология,“ трябва да бъде отхвърлено,
понеже то е свързано с една представа за Исус, според която той завършил живота си като заблуден и лишен
от илюзиите си човек. (See below, pp. 291-92).
Други изследователи разбират думите „вие няма да обходите всички градове на Израел“ като
отнасящи се за проповедническата мисия на дванадесетте ученици по градовете на Израел (която мисия
продължила по-дълго време, отколкото само обиколката, описана в Мат. 10), а думите „докато дойде
Човешкия Син“ като отнасящи се до Второто идване. И понеже Второто идване не се случило в
определеното от Исус време, тези изследователи не се притесняват да кажат, че това е доказателство за
грешка, направена или от Матей (Plummer, Matthew, ad loc) или от самият Исус. Cullmann, Salvation, pp. 216-18; Kummel, Promise and
Fulfillment, pp. 61-64). Това становище трябва да бъде отхвърлено, понеже то внушава, че Исус е определил дата
на своето връщане – точно това нещо, което самият той е казал, че не може да направи (виж Мат. 24:36).
Други изследователи, въпреки че се съгласяват, че „вие няма да обходите всички градове на Израел“
означава проповядване на учениците на Исус пред юдеите през целият период на тяхното апостолско
служение, твърдят, че „докато дойде Човешкия Син“ трябва да бъде тълкувано като означаващо не Второто
идване, а някакво събитие в близкото бъдеще: или появата на възкресения Христос пред учениците с
Великата заповед (Tasker, Matthew, ad loc) или напредък на евангелието, което разкрива царуването на Христос, (Calvin,
Harmony of the Evangelists, I, 456-58), или разрушаването на Йерусалим. Lenski, Matthew, ad loc).
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А други изследователи са убедени, че думите „докато дойде Човешкия Син“ означават нищо помалко от връщането на Христос на небесни облаци. Но тяхното становище се различава от становището на
Плъмър, Кюмел и Кулман в това, че не ограничават значението на думите „обходите всички градове на
Израел“ само до проповядването на дванадесетте ученици и се придържат към по-малко либерално и побуквално разбиране на тези думи, като описващи нещо, което ще продължава до Второто идване . Обаче
тези учени се различават помежду си относно точното тълкуване на този израз. Херман Ридърбос настоява,
че думите „обходите всички градове на Израел“ не се отнасят за мисията, а до бягството на учениците;
според него тук Исус предрекъл, че въпреки че онези, които донасят евангелието, ще бъдат гонени до
самият край на света, винаги ще има място, където те могат да отидат. Ridderbos, Coming, pp. 507-510; see also his commentary on
Matthew, 2nd printing (Kampen: Kok, 1952), II, 205-207) . Обаче Грошайде, Шниевид и Лад считали, че тези думи се отнасят за
мисионерската работа. Грошайде смита, че тук учениците са представители на цялата църква; за него
откъсът означава, че църквата е длъжна да продължава да проповядва евангелието до връщането на Исус –
за Грошайде „градове на Израел“ означава местата, където живеят хора, които въпреки, че формално са
християни, всъщност са отчуждени от Бога. (F. W. Grosheide, De Verwachting der Toekomst van Jezus Christus (Amsterdam: Van Bottenburg, 1907),
pp. 89-93; see also his commentary on Matthew, ad loc). А Шниевид и Лад разбирали думите „обходите всички градове на
Израел“ като описващи продължаващата мисия на църквата за евангелизирането на Израел до Второто
идване, в резултат от която много евреи ще бъдат спасени. (Julius Schniewind, Matthäus, in Das Neue Testament Deutsch, 9th ed. (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1960; orig. pub. 1936), pp. 130-31; Ladd, Theology of the New Testament, pp. 200-201).
Когато се опитваме да стигнем до заключение за значението на този откъс, трябва да си спомним, че
указанията на Исус към учениците му, така както са записани в Мат. 10 включват думи, отнасящи се до
техните бъдещи дейности след неговото възнесение, (E.g., what is said in verses 16-22), и даже твърдения, които ще
бъдат приложими и от членовете на неговата църква през цялата ѝ история. (E.g., what is found in verses 24-25, 26-39).
Трябва да бъзе запомнено това, което е казано по-горе за този пророчески ракурс, (See above, p. 114, in connection
with Mark 9:1): говорейки на учениците си Исус често свързвал заедно събитията от близкото бъдеще със
събитията от много по-далечното бъдеще, както често правели пророците от Стария Завет. Иначе казано,
това, което казал тук Исус за преследването в близкото бъдеще , може да се отнася и за Божийте хора в
далечното бъдеще.
Помнейки тези неща, ние можем да разбираме текста на Мат. 10:23 като отнасящо се за нас, първо, че
църквата на Исус Христос трябва не само да продължава да е загрижена за Израел, но и да продължава
занася там евангелието до датата на Второто идване, (Наличието на държавата Израел днес, както и наличието на евреи на много места
по света показва, че това пророчество продължава да бъде изпълнявано. Наистина е удивително, като се има предвид обема на страданията, потисничеството и
опитите за пълното му унищожаване, което еврейския народ е трябвало да преживее през цялата му история)

и Израел да бъде обект за
евангелизиране. Това означава, че в бъдещето, така както е било и в миналото, огромен брой евреи ще
продължават да отхвърлят евангелието; за тях връщането на Христос ще означава не спасение, а осъждане.
(В този смисъл откъсът носи съобщение, което е подобно на съобщението в Марк 13:30). Дотогава, докато противопоставянето на
евангелието ще продължава, преследването на хората, донасящи евангелието, ще продължава. Но ще
продължава и обръщането на евреи към християнската вяра до денят на Второто връщане, защото Бог ще
продължава да събира своите избрани хора сред израелтяните. (It will be noted that, on this interpretation, Matthew 10:23 confirms the
thought that the continued evangelization of Israel is one of the signs of the times (see below, pp. 139-47). Schniewind, in fact (Matthäus, p. 131), ties in these words of Jesus with the
hope for the conversion of Israel expressed by Paul in Romans 11 ).

Следователно, трите „заплашителни откъси“ не трябва да бъдат
разбирани като учещи за връщането на Христос в рамките на един човешки живот на съвременниците му.
Сега продължаваме, за да разгледаме друга група откъси в Синоптичните евангелия, които ни учат, че
Второто идване може да се случи след много време. Записани са конкретни твърдения на Исус, които
показват, че някои неща задължително трябва да се случат, преди връщането на Христос. Например, в Мат.
24:14 Исус казва: „И това евангелие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, като
свидетелство към всички народи; и тогава ще дойде краят“ (мой превод). Думите „и тогава“ (на гръцки,
kai tote) подсказва, че трябва да измине период от време, преди Второто идване – вероятно много дълъг
период от време. За същият ефект говорят и думите на Исус, изречени в къщата на Симон Прокаженият,
когато бил помазан от анонимна жена: „Защото вие винаги имате сиромаси с вас и когато искате, можете
да им направите добро; но вие не винаги ще имате Мен...И истина ви казвам, когато евангелието е
проповядвано по целия свят, това което тя (жената) направи, ще бъде разказвано в спомен за нея“ (Марк
14:7, 9 – мой превод). Тези думи подсказват, че ще има период от време, когато Исус ще липсва на
учениците, през който период евангелието ще бъде проповядвано по целия свят.
Друго изказване на Исус, което ни говори за „забавено“ (Аз използвам думата „забавено“ тук просто за да покажа вървежа на
времето, а не че предполагам че е имало грешно пресмятане на времето ) идване, е в Марк 13:7: „А когато чуете за войни и слухове за
войни, не се тревожете; това трябва да се случи, но все още не е краят“ (мой превод).
Няколко от притчите на Исус съобщават подобна мисъл. Лука ни запознава с „Притчата за десетте
слуги“ със следните думи: „Той (Исус) продължи (да говори) и каза една притча, защото беше близо до
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Йерусалим и защото те предполагаха, че Божието царство ще се яви веднага“ (Лука 19:11 – мой превод).
Смисълът на притчата, която разказва за един благородник, който отишъл в далечна страна и после се
върнал, за да уреди сметките със слугите си е, че може да измине дълъг период от време преди връщането
на Господа. За същия ефект говори и Притчата за талантите, която ясно формулира същия смисъл: „Сега,
след дълъг период от време, господарят на тези слуги дойде и уреди сметките с тях“ (Мат. 25:19 – мой
превод).
В същата глава се намира и „Притчата за десетте девици,“ която включва добре известните думи:
„Докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и те заспаха“ (Мат. 25:5). Смисълът и на тази
притча е свързан със забавянето на младоженецът и с поведението на девиците по време на забавянето.
Подобен е смисълът и на „Притчата за верните слуги“ (Лука 12:41-48). Когато един от тези слуги
казва: „Господарят ми се забави“ (ст.45), той се изявил като зъл и неверен, но внушението е, че наистина ще
има „забавяне“. В друг случай Исус казал, че въпреки, че гостите на сватбата не постят, докато
младоженецът е с тях, ще дойдат дни, когато младоженецът ще бъде взет от тях и тогава те ще постят
(Марк 2:19-20).
И още нещо, сред притчите в Мат. 13, следните притчи предполагат вероятността за продължително
време преди краят - „Притчата за житото и плевелите“ (подсказваща, че вярващите ще живеят дълго време
сред невярващите), „Притчата за синапеното зърно“ (подсказваща, че малка група, събрана сред юдеите с
течение на времето ще преобладава толкова мощно, че никаква съпротива против суверенитета на Господа
няма да съществува. (On the meaning of these three parables, see Ladd, Theology of the New Testament, pp. 95-100). Въз основата на
изказванията и притчите, които току-що разгледахме, ние можем да стигнем до заключението, че Исус със
сигурност оставил място за възможността Второто му идване да не се случи в обозрим период от време.
Обаче в Синоптичните евангелия има и трепа група откъси, които подчертават несигурността относно
времето на Второто идване. Ние вече разгледахме Марк 13:32 (и Мат. 24:36): „А за онзи ден или час
(времето на Второто идване) никой не знае, нито даже ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.“
Исус завършва „Притчата за десетте девици,“ за която току-що споменахме, с думите: „Затова бдете,
защото не знаете нито деня, нито часа“ (Мат. 25:13 – мой превод). Един откъс от Марк подчертава
несигурността на времето, когато ще се случи Второто идване: „Внимавайте, бдете; защото не знаете
кога времето ще дойде...Затова бдете – защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта
ли или в полунощ, или когато запеят петлите, или сутринта – да не би да дойде внезапно и да ви намери
заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!“ (Марк 13:33-37 – мой превод).
В друг случай Исус използва метафората на слуги, които очакват завръщането на техния господар:
„Нека кръстът ви да е препасан и свещниците ви да са запалени, и да сте като хора, които очакват да се
върне господарят им у дома от сватбеното празненство, за да могат да му отворят веднага, щом дойде и
почука (Лука 12:35-36 – мой превод). Малко по-късно в същата притча Исус използва илюстрацията на
идването на крадец: „Но знайте, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, щеше
да е буден и не би позволил в къщата му да бъде проникнато. Вие също трябва да сте готови; защото
Човешкият Син ще дойде в час, в който не очаквате“ (Лука 12:39-40 - мой превод; виж Мат. 24:43-44).
От тези притчи ние научаваме, че никой не може да знае точната дата на Второто идване. То ще се
случи в час, който ние не очакваме. Обаче самата неочакваност на Второто идване означава, че ние сме
длъжни винаги да бдим за него. Самият Исус посочва сигурни знаци са своето идване, както ще видим в
следващата глава. Следователно, бдителността за неговото идване означава готовност – ние винаги да сме
готови за връщането на Христос. Лад има полезен коментар за това: „Думата, преведена като „бдете“ в
тези няколко стиха (като тези, които току-що цитирахме) не означават „търсете, внимавайте,“ а
означават: „бъдете будни.“ В нея не се говори за интелектуално поведение, а за морално качество на
духовна готовност за връщането на Господа. „Вие трябва да сте готови“(Лука. 12:40). Несигурността
за времето на Второто идване означава, че хората трябва да бъдат духовно будни и готови да
посрещнат Господа, когато той дойде.“ (Ibid., p. 208. Note that, according to the Parables of the Talents and the Pounds, the best way to be ready for
the Lord’s return is to be using our gifts faithfully in the Lord’s service) .
Илюстрацията на крадеца, която използва Исус също подчертава току-що направеният извод.
Изглежда изцяло несъвместимо да сравняваме идването на Исус с идването на крадец. Но целта на
сравнението е точно неочакваността на идването на крадеца. Човек никога не знае, кога крадец може да
проникне в къщата му; следователно, човек трябва да вземе някои предпазни мерки. По подобен начин,
понеже никога не знае кога ще се върне Христос, човек винаги трябва да живее в готовност за неговото
връщане.
Нека сега да обобщим какво научихме от Синоптичните евангелия за очакването на Второто идване.
Ясно е, че Исус не е определил дата за връщането си; следователно, ние не трябва да говорим за грешка
или „грешка в перспективата“ от негова страна. Разбира се е възможно някои от неговите ученици или

63

64
последователи да са разбрали погрешно, че той е определил дата за Второто идване. Всъщност, апостол
Йоан ни дава пример за такова погрешно разбиране: „Петър се обърна и видя, че след тях върви ученикът,
когото Исус обичаше...Когато го видя, Петър каза на Исус: „Господи, а за този човек какво ще кажеш?“
Исус му каза: „Ако волята ми е той да остане, докато аз дойда, теб какво те засяга? Върви след Мен!“
Изказването се разнесе сред братята, че този ученик нямало да умре; обаче Исус не му каза, че този
ученик няма да умре, а „Ако волята Ми е той да остане, докато аз дойда, теб какво те засяга?“ (Йоан
21:20-23 – мой превод).
Очевидно е имало вярващи по онова време, които са мислели, че Исус е казал, че ще се върне преди
Йоан да е умрял. Но самият Йоан твърди, че Исус не е казвал такова нещо. Ако е възможен такъв вид
грешка, е възможно някой, който е чул казаното от Исус, погрешно да е изтълкувал думите му да означават,
че той е определил точна дата на своето Второ идване, но както видяхме, Исус не е казвал това.
Но Исус е учел, че през времето на живота на слушателите му той ще дойде в царска слава (Мат.
16:28); тези думи се отнасят за неговото възкресение, което ще бъде встъпление и гаранция за неговото
Второ идване. По този начин Исус учел за сигурността на неговото Второ идване, без да ни казва, кога
точно ще стане това. Някои от твърденията му оставят място за изминаването на значителен период от
време преди неговото връщане. Но понеже точното време на Второто идване е неизвестно, се изисква
постоянна бдителност. Тази бдителност не означава пасивно очакване, а изисква старателна употреба на
дарбите ни в служба на Христовото царство.
Сега насочваме вниманието си към въпроса за очакването на Второто идване в писмата на Павел. Със
сигурност е вярно, че „очакването на идването на Господа и това, което придружава това идване, е един от
най-основните и мощни мотиви за проповядването на Павел. (Ridderbos, Paul, p. 487).
Павел не само посвещава отделно обсъждане на тази тема, но и често се позовава на Второто идване
на Христос в някои случаи, докато обсъжда нещо друго. Защото за Павел, надеждата за Второто идване на
Христос, е една от отличителните черти на християнина.
Но сега ние отново задаваме въпросът за времето на Второто идване в писмата на Павел. Както вече
казахме по-горе, някои изследователи считат, че Павел е учел, че Второто идване ще се случи в рамките на
едно поколението или даже преди самия той да умре, но очевидно той е грешил.
Дали това е правилен анализ на писмата на Павел?
Трябва да съгласим с Ридърбос, че е трудно да се съмняваме, че не само древната християнска църква,
но и Павел в писмата му, които са достигнали до нас, не е пресметнал дългите векове на продължаващо
развитие на редът в днешния свят. (Ibid., p. 489. Though the translation has “did not make allowance for,” I believe that the words “did not figure on” more
accurately reproduce the original at this point: “geen rekening heeft gehouden“) . Със сигурност откъси като следващите потвърждават тази
оценка: „Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато ние повярвахме; нощта премина,
денят наближи“ (Рим. 13:11-12); „Искам да кажа, братя, че определеното време намаля много; от сега
нататък, нека тези, които имат съпруги, да живеят така, като че нямат“ (1Кор. 7:29 – мой превод);
„Господ е близо“ (Фил. 4:5).
Значителен брой изследователи на Новия Завет твърдят, че има промяна в мисленето на Павел по тази
тема. Твърди се, че в своите първи писма той очаквал по-бързо Второ идване – всъщност, толкова бързо, че
той очаквал че все още ще бъде жив, когато Господ се върне. Но се твърди, че в по-късно написаните си
писма той вече нямал такова очакване; вместо това той предчувствал, че ще умре, преди връщането на
Христос и че Второто идване ще се случи някога по-късно. Някои от тези изследователи даже говорят, че по
този начин Павел коригирал по-ранната си грешка. Нека да разгледаме някои от тези становища.
Според Алберт Швайцер, в началото Павел очаквал бързо Връщане на Христос, но когато тези
очаквания се доказало, че са илюзия, Павел преподавал, още от първите си писма, че вярващите участват в
смъртта на Христос и във възкресението по тайнствен начин и така можело да се каже, че те са в Христос.
(Следователно, Швайцер не проследил тази промяна в мисленето на Павел в различните му писма; той счита, че тази промяна се е случила преди Павел да е написан
най-първите си писма).

Още през 1930 Герхард Вос описал становищата на изследователите по неговото време, които
считали, че Павел е преминал от по-ранното очакване, че Второто идване ще се случи още докато е жив,
към промяна на вярването си относно възкресението, повлияно от по-късната му убеденост, че той ще умре
преди Второто идване. (G. Vos, Pauline Eschatology, pp. 174-75. Unfortunately, Vos does not indicate which scholars held this view ). В книга,
публикувана за пръв път през 1946, Оскар Кулман твърдял че, докато в 1Сол. 4:15 Павел казал, че той все
още ще бъде жив, когато Христос се върне, в по-късните си писма (2Кор. 5:1 и Фил. 1:23) той твърдял, че
Второто идване ще се случи след смъртта му. (Time, p. 88. Cullmann adds that, despite this change, Paul’s hope suffered no loss, since the center of
that hope lay in the first coming of Christ which had already occurred).
Тази твърдяна промяна в мисленето на Павел била по-цялостно описана от Чарлз Харолд Дод. Според
Дод, в 1Сол. – най-ранното му писмо, Павел вярвал, че Второто идване ще стане толкова скоро, че
потвърдил, че „ние“ (имайки предвид не само себе си, но и вярващите в Солун) ще срещнем Господа във
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въздуха (1Сол. 4:17). (C. H. Dodd, New Testament Studies (Manchester: Manchester Univ. Press, 1953), p. 110).
В 1Кор., написано няколко години по-късно, Павел изразил увереността, че той и поне някои от
вярващите в Коринт, все още ще бъдат живи при Второто идване. (Ibid., p. 110). Обаче след 1Кор. ние вече не
чуваме Павел да говори за това убедено очакване. В 2Кор., написано скоро след 1Кор., той изразява
мисълта, че вероятно той ще умре преди Второто идване. В следващите си писма мисълта за незабавното
връщане на Господа увяхва. Сега писмата са посветени на етически призиви и на сегашното ни участие в
Христос; по този начин има един вид трансформиране на есхатологията в мистицизъм. (Ibid., pp. 110-13. Интересно е
да отбележим, че Дод тук тълкува казаното във Фил. 4:5, „Господ е близо“ като нямащо никакво есхатологично значение, а е само просто описание на близостта на
Господа до хората, които го призовават (стр.112) .Други

мисленето на Павел.

тълкуватели намерили доказателство от този вид за промяна на

(H. J. Schoeps, Paul, trans. Harold Knight (Philadelphia: Westminster, 1961), pp. 103-104; Martin Dibelius, Paul, ed. W. G. Kummel, trans.

Frank Clarke (Philadelphia: Westminster, 1953), pp. 109-110; Berkhof, Meaning, p. 77).

Какво трябва да кажем за това? Изглежда доста очевидно, че Павел наистина очаква връщането на
Христос да стане много скоро. Всъщност, изглежда логично да вярваме, че самият Павел се надявал все още
да бъде жив по това време. Но това не означава, че Павел не е оставил никаква друга възможност за датата
на Второто идване нито пък, че той е възприел думите „в рамките на това поколение“ като дата за Второто
идване да бъдат част от неговото авторитетно учение. Павел не е проявявал интерес към определянето на
дати; голямата му грижа е била да преподава сигурността на връщането на Христос и на важността НИЕ
винаги да бъдем готови за това връщане. Да казваме, че Павел се е надявал да бъде все още жив при
Второто връщане е едно нещо; но да казваме, че той категорично е преподавал, че Второто идване ще се
случи преди неговата смърт е съвсем друго нещо! (Ridderbos, Paul, p. 492).
Спорът, че Павел е променил мисленето си за времето на Второто идване в периода от ранните му
писма до късните му писма също е неоснователен. Поради едно нещо, в 1Сол., което се предполага че
свидетелства за ранната позиция на Павел, той вече се наслаждава на възможността, че някои вярващи,
включително той самият, е възможно на умрат преди връщането на Господа: „Защото Бог не ни е
предопределил за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря заради нас,
така че, дали сме живи или умрели, да живеем заедно с Него“ (1Сол. 5:9-10). Освен това Павел не дава
никакъв признак в 2Кор. (където се твърди, че той изобразява своята променена по-късна позиция), че е
променил начинът си на мислене след написването на 1Кор. (където се твърди, че той описва
първоначалната си позиция).
А какво да кажем за стиховете, където е употребено местоимението „ние“ в 1Сол. и 1Кор.? В 1Сол.
4:17 Павел пише за Второто връщане: „После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с
тях (онези, които току-що са били възкресени от смъртта) в облаците да посрещнем Господа във въздуха...“
И в 1Кор. 15:51-52, говорейки за това, което ще се случи, когато Христос се връща, Павел казва: „Не всички
ще умрем, но всички ще бъдем променени...Защото тръбата ще затръби и мъртвите ще бъдат възкресени
нетленни, и ние ще бъдем променени“ (мой превод). Дали тези откъси предават убедеността, че Павел
очаква да е все още жив, когато Христос се върне? В тях не се съдържа нищо от този вид. Те изразяват
възможността, че Павел и някои от читателите му може все още да са живи, а не увереността. В тези
стихове Павел пише за онези, които все още ще бъдат живи по времето на Второто връщане, за разлика от
тези, които ще бъдат умрели по това време. Всеки вярващ от времето на Павел до наши дни би могъл да
използва подобен език, без да внушава, че той е сигурен, че все още ще бъде жив, когато Христос се върне.
(See ibid., pp. 490-92; cf. also Berkouwer, Return, pp. 92-93).
Също е ясно, че Павел преподава невъзможността да се пресметне датата на връщането на Христос.
Ридърбос казва това така: „Човек със сигурност трябва да взема изцяло предвид, че според Павел, липсва
всякаква възможност за изчисляването на датата на Второто идване...“ (Paul, p. 492).
За доказване на това, ние трябва да видим, че Павел, както и Исус, оприличава идването на
Господният ден с идването на крадец: „Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като
крадец нощем. Когато хората казват: „Има мир и безопасност,“ тогава ще дойде внезапно унищожение
върху тях, така както родилните болки идват върху бременна жена и няма да има никакво изплъзване. Но
вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви изненада този ден като крадец“ (1 Сол. 5:2-4 – мой превод).
Както видяхме, смисълът на метафората с крадеца, е да покаже несигурността при определянето на
датата на Второто идване. Когато Павел добавя, че читателите му не са в тъмнина и следователно,
Господният ден не би трябвало да ги изненада като крадец, той казва, че ако човек винаги е духовно готов за
връщането на Господа, той няма да бъде разтревожен от това връщане, въпреки че то ще стане в неочаквано
време.
Пол Миниър (1906-2007 – американски методистки теолог, професор и плодовит автор, виден деец на екоменизма. )
предлага друго подразбиране във фигурата на крадеца: крадецът има намерение да ви направи по-беден.
Ако една от основните ценности на човека са „съкровищата на земята,“ за които Исус говорил веднъж в
Мат. 6:19, тогава връщането на Христос наистина ще направи този човек по-беден, тъй като това, което е
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било ценно за него, ще бъде унищожено. Но ако човекът е събирал „съкровища на небето“ и се се стремял
към „нещата, които са горе,“ тогава връщането на Христос няма да бъде равностойно на идването на
крадец, понеже това връщане ще направи такъв човек по-богат, отколкото е бил преди. Следователно,
фигурата на крадеца подчертава както несигурността при определянето на времето на Второто идване, така
и нуждата от постоянна духовна готовност за връщането на Господа. (Paul Minear, Christian Hope and the Second Coming
(Philadelphia: Westminster, 1954), pp. 135-36. Note that the figure of the thief is also found in II Peter 3:10, Revelation 3:3, and Revelation 16:15) .
Сега, като обобщение на това, което научихме от Павел за Второто идване, трябва да е ясно, че не
трябва да го обвиняваме за това, че е направил грешка при определяне времето на връщането на Христос.
Подобно на Исус, Павел казвал, че въпреки че времето на Второто идване е неопределено, фактът на това
идване е сигурен. Вярващият трябва да живее в постоянно радостно очакване на връщането на Христос;
въпреки че не знае кога точно ще стане това, той трябва винаги да бъде готов за него.
Изключително показателно е обаче, че въпреки че авторите на Новия Завет не се опитват да определят
точната дата на Второто идване, те наистина често говорят за близостта на това идване. Павел често е
превел това. Ние вече говорихме за 1Кор. 7:29, който говори за краткостта на останалото време; Рим.13:11,
който казва, че денят е наближил; и Фил. 4:5, в който Павел казва, че Господ е близо. В допълнение можем
да кажем, че в Рим. 16:20 Павел казва, че Бог скоро ще смаже Сатана под краката на хората си. В същият
дух авторът на Евреи пише: „Защото още много малко време и ще дойде Този...и няма да се забави“ (10:37).
Яков ни казва не само, че идването на Господа е наближило (5:8), но и че Съдията вече „стои пред
вратите“ (5:9). Петър казва, че краят на всичко е наближил (1Пет. 4:7). И книгата Откровение започва с
твърдението, че нейната цел е „да покаже на неговите (Божийте) слуги какво трябва скоро да се случи“ (1:1
– мой превод); тя завършва с потвърждението: „Онзи, Който свидетелства за тези неща казва: „Наистина,
Аз идвам скоро“ “(22:20 – мой превод).
Такъв вид твърдения не могат да бъдат тълкувани като опити да се определи дата за Второто идване.
За авторите на Новия Завет, близостта на Второто идване не е толкова хронометрична близост, а е близост
на „историята на спасението.“ В предишна глава на книгата ние отбелязахме, че според Новия Завет,
благословиите на настоящата епоха са залог и гаранция за идването на по-големи благословии. (See above, pp. 2021). Първото идване на Христос е гаранция за неговото Второ идване. Понеже Второто идване на Христос е
сигурно, в този смисъл то винаги е близо. Ние вече вкусихме силите, радостите и привилегиите на „времето
на края“ и поради това очакваме с надежда жадно завършването на изкуплението на Христос. Понеже сме
вкусили първите плодове на Духът, ние сме по-ревностни да се наслаждаваме на това, което е складирано за
нас. Следователно, първоначалната есхатология и бъдещата есхатология се намират близо заедно в
мисленето на вярващият. Първата не само гарантира втората, но понеже първата вече е дошла, втората вече
е близо в очакването на вярващият. (On this point see also Berkouwer, Return, pp. 94-95; Ridderbos, Paul, pp. 492-97; Cullmann, Time, pp. 87-88; Berkhof,
Meaning, p. 77).
Има един откъс в Новия Завет, който изглежда говори точно за сигурно забавяне на Второто идване –
2Пет. 3:3-4. Но в този случай подигравателните са тези, които говорят за забавяне: „Подиграватели ще
дойдат в последните дни с подигравки, вървящи след своите собствени страсти и ще казват: „Къде е
обещанието за Неговото идване? Защото откакто са починали бащите ни, всички неща продължиха
така, както бяха от началото на създанието“ (мой превод). Иначе казано, този въпрос не е зададен от
разтревожени вярващи, а от присмехулници, които се опитват да дискредитират Божието Слово.
Отговорът на Петър е забележителен: „Но не пренебрегвайте един факт, възлюбени, че за Господа
един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Господ не забавя това, което е обещал,
както някои се отнасят към забавянето, а се въздържа към вас, не желаейки никой да загине, а всички да
стигнат до покаяние“ (ст. 8-9 – мой превод). Същността на отговора на Петър е следната: Бог не отлага
връщането на Христос, все едно че е забравил обещанието си, а обмислено изчаква, за да разкрие по подобър начин любовта си, състраданието си и снизхождението си към грешниците. Гръцката дума
употребена тук makrothymei и означава да имаме търпение или да бъдем дълготърпеливи. Чрез забавянето
на връщането на Христос, Бог създава възможност за разкаяние и за превръщането на грешниците във
вярващи хора, тъй като Той не иска никой да загине!
Следователно, вместо да говорим за забавяне, ние трябва да благодарим на Бога за демонстрацията на
неговата любов и да бъдем още по-старателни за занасянето на евангелието при онези, които може все още
да не са чули за него.(On this passage see Berkouwer, Return, pp. 78-79, 122-24).
Пълно с живот очакване на Връщането на Христос трябва да се намира днес в църквата, както се е
намирало и в ранната църква. Какво е значението на това очакване? Критиците на Християнството често
обичат да казват, че това очакване води до непродуктивен вид духовност – пасивно очакване на бъдещия
живот и до пренебрегване на нашите отговорности в сегашния свят. Вярно ли е това? Според Библията –
не! Херман Ридърбос, пишейки за проповядването и учението на Павел, казал следното: „Есхатологичният
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мотив, съзнанието, че идването на Господа е наближило, има не негативно, а позитивно значение за
живота в сегашното време. Тя не прави отговорността за този живот да е условна, а по-точно я
повишава.“ (Paul, p. 495). Това, което той казва за Павел, може да бъде казано за целия Нов Завет.
Какво казват авторите на Новия Завет за практическото значение на очакването на Второто идване за
вярата и за живота?
Най-често срещано е подчертаването, че нашето очакване на връщането на Господа трябва да служи
като стимул за свято живеене. Така ние чуваме Павел да ни казва в Рим. 13, че близостта на връщането
трябва да ни мотивира да събличаме делата на тъмнината и да се обличаме с доспехите на светлината, да не
задоволяваме прищявките на плътта, а поведението ни да е подобаващо на живеенето в светлината (ст.1214). В Тит 2:11-13 Павел казва, че нашето живеене в периода между двете идвания на Христос означава, че
ние трябва да отхвърляме светските страсти и да живеем разумен, праведен и благочестив живот в
сегашния свят.
В първото си писмо Петър ни казва, че основавайки надеждите си изцяло на благодатта, която идва
към нас при откровението на Христос, означава за нас да се стремим усърдно към самоконтрол, подчинение
и святост (1Пет. 1:13-15). А във второто си писмо той казва следното за идването на Господа: „ И така,
понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, като
очаквате и копнеете за идването на Божия ден...“ (2Пет. 3:11-12). Апостол Йоан, в първото си писмо,
след като ни казва, че когато Христос се появи в слава, ние ще бъдем като него, добавя „И всеки, който има
тази надежда в Него, очиства себе си така, както Той е чист“ (1Йоан 3:2-3).
По различни други начини нашето очакване на Второто идване трябва да влияе върху качеството
на нашето живеене. Бъдещото появяване на нашия Господ трябва да ни мотивира да бъдем верни на
работата, която Бог ни е дал, както това е направил Тимоти (1Тим. 6:14). Ако продължаваме да пребиваваме
в Христос, ние ще бъдем уверени и няма да бъдете посрамени пред него, когато той се появи (1Йоан 2:28).
Осъзнаването, че когато Господ дойде, той ще разкрие намеренията на сърцата ни подсказва, че ние не
трябва предварително да говорим осъдително за хората (1Кор. 4:5). Да бъдем верни и мъдри управители на
това, което Господ ни е поверил да се грижим за него – това е друг начин за демонстриране, че ние сме
готови за връщането на Господа (Лука 12:41-48).
Смисълът в Притчите за десетте девици и за талантите е, че готовността за връщането на Христос
означава да работим усърдно за него с талантите и способностите, които той ни е дал (Мат. 25:14-30; Лука
19:11-27). А в светлината на описанието на Последния съд в Мат. 25:31-46, най-добрият начин, за да бъдем
подготвени за Второто идване е постоянно да показваме любов към тези, които са братя на Христос.
Следователно, нашето очакване на връщането на Господа трябва да бъде постоянен подтик да живеем
за Христос и за неговото царство и за де стремим към нещата, които са горе, а не към нещата, които са на
земята. А най-добрият начин да търсим нещата, които са горе, е да бъдем заети в служба на Господа тук и
сега.

Глава 11

Знаците на времето
Общоприето изразът „знаците на времето“ е използван, за да опише някои случки или ситуации, за
които е казано, че предхождат или сочат към Второто идване на Христос. От тази гледна точка, основната
ориентация на тези знаци е към бъдещето и по-точно, към събитията, свързани с Второто идване.
Трябва да бъде казано обаче, че само един единственият текст в Библията, в който е използван
изразът „знаците на времето“ се отнася основно не към онова, което все още е бъдеще, а към това, което
Бог е направил в миналото и го разкрива в настоящето: „Вие знаете как да разтълкувате изгледа на
небето, но не можете да разтълкувате знаците на времето“ (Мат. 16:3 – мой превод).
Гръцките думи, които са използвани тук са ta smeion kairos. Въпреки че думата smeion може да има
различни значения, тук вероятно означава „даден от Бога многозначителен знак за това, което Бог е
направил, прави или предстои да направи.“ (A. A. Jones, “Sign,” in The New Bible Dictionary (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), p. 1185). Думата
kairos, която обикновено означава „момент във времето“ или „период от времето,“ тук трябва да се отнася
до период от Божията дейност, която довела хората, на които Исус е говорил (фарисеите и садукеите) до
решение да повярват в Него, но които очевидно не са направили това. Фарисеите и садукеите току-що
помолили Исус да им представи доказателство, че Той е Месията, като им „покаже знамение от небето.“
(ст.1). Исус им отговорил с думите на ст.3, цитирани по-горе. Той ги укорил, че не са способни да различат
знаците, които Месията предсказал чрез пророците, които наистина били сред тях. Исус вече показал на
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Йоан Кръстител какви са били някои от тези знаци: „Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени са
очиствани и глухи прочуват, мъртви са възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието“ (Мат.
11:5). Въз основата на тези „знаци на времето,“ юдейските лидери би трябвало да разберат, че с идването на
Месията се е случило великото, решаващо събитие в историята . Техният отказ да разпознаят тези знамения,
е бил тяхното осъждане.
Вярно е разбира се, че „знаците на времето,“ за които е говорил Исус, също сочат и към бъдещето.
Ако тези лидери продължели да отказват да признаят, че Исус е Месията, бъдещо осъждане очаква както
тях, така и хората, които вървят след тях. Но основното предназначение на „ знаците на времето“ не е да
сочат към бъдещето, а към онова, което се е случило в миналото и към това, което се случва в настоящето.
Един от проблемите, който ще трябва да разгледаме във връзка със „знаците на времето,“ както
традиционно те са били разбирани, е следният: „Ако тези знаците сочат към определени събития, които
трябва да се случат, преди Исус да дойде отново, как ние можем винаги да бъдем готови за това
връщане? Разглеждането на тези знаци не е ли придружено от опасността да отбутваме връщането на
Христос в далечното бъдеще, с цел повече да не е нужно да се грижим винаги да сме готови? Липсата на
страстно очакване на Второто идване сред мнозина от днешните християни не се ли дължи на прекомерното
подчертаване на „знаците на времето“? Ще трябва да признаем наличието на този проблем, преди да
разгледаме тези знаци.
Обаче, преди да направим това, ние трябва да разгледаме някои погрешни разбирания за „знаците
на времето .“
Едно от тези погрешни разбирания е да си представяме, че тези знаците на времето се отнасят
единствено за краят на времето, т.е. да считаме че те са свързани единствено с периодът, предшестващ
Второто идване и нямат нищо общо с вековете, предшестващи Второто идване. Че това е погрешно
разбиране на знаменията е очевидно, на първо място, от казаното от Исус в Мат. 16:3, където знаците на
времето ясно се отнасят към миналото и настоящето, а не към бъдещето. Очевидно е и от факта, че както
Исус, така и Павел говорят за тези знаци, когато разговарят със съвременниците си. Със сигурност, когато
говорели за знаците на времето, думите на Исус и Павел не са били насочени само към водачите на техните
слушатели или читатели! В така наречената „Беседа на Елеонският хълм“ или „Малкият апокалипсис,“
записана в Мат. 24, Марк 13 и Лука 21, Исус дава поредица от знаци, които са имали своето първоначално
изпълнение по времето на разрушаването на Йерусалим; тъй като този разговор е илюстрация за принципа
на пророческият ракурс обаче, знаците, споменати в него ще трябва да получат по-нататъшното си
изпълнение по времето на Второто идване. Междувременно, всички знаци на времето, описани в Новия
Завет характеризират целия период между Първото и Второто идване на Христос, и всяко десетилетие от
този период. (See Berkouwer, Return, pp. 238, 244-46). Следователно, знаците на времето призовават църквата да бъде
постоянно бдителна.
Друго погрешно разбиране на тези знаци е, да си ги представяме само като ненормални,
драматични или катастрофални събития. Въз основата на такава представа, която притежава влечение
към погрешната гледна точка, която току-що разгледахме, знаците са считани, че са ефектни тълкувания на
нормалният ход на историята, които неустоимо привличат вниманието към самите тях. Но ако знаците за
Връщането на Христос са от такъв вид, как можем ние постоянно да бъдем бдителни ? Самият Исус
предупредил против това разбиране на знаците, когато казал: „Божието царство не идва със знаци, за да
бъде забелязано; нито пък те ще кажат: „Ето, тук е!“ или „Там е!“ защото, ето, Божието царство е
сред вас“ (Лука 17:20-21 – мой превод). Коментарът на Беркууер е право в целта: „Думите, които използва
Исус, очевидно не са насочени срещу виждането на знаците, а са насочени против този вид очакване на
Царството, което е ориентирано към ефектното и необикновеното и по този начин – пренебрегващо
елемента на личното решение.“ (Ibid., p. 248. See also pp. 236, 250-51).
Подходящо е тук да кажем още едно предупреждение. Ефектните знаци са специално свързани с
царството на Сатаната; поради това те могат да бъдат доста измамни. Казано е, че идването на
„беззаконният“ ще бъде придружено с „всякаква сила, лъжливи знаци и чудеса“ (2Сол. 2:9 – мой превод). А
за звярът, излязъл от земята, описан в Откр. 13 е казано, че той „извършва големи знаци, даже прави огън да
слиза от небето на земята пред погледа на хората; и чрез знаците, които му беше позволено да прави в
присъствието на (първия) звяр, той измамва живеещите на земята“ (ст. 13-14 – мой превод).
Следователно, вместо да търсят ефектни знаци, Божийте хора трябва да бъдат бдителни и да разпознават
знаците за връщането на Христос най-вече в тези процеси в историята, които са лишени от грандиозност и
привлекателност. Не се отрича, че може да има катастрофални знаци, като земетресения, но да ограничим
знаците само до категорията на необичайното и ненормалното, е грешка.
Трето погрешно разбиране на знаците на времето е опитът да ги използваме като начин да
определим точната дата на връщането на Христос . Такива опити са правени в цялата история на
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Християнството. Например, през 1818, след период от 2-годишно изследване на Библията, Уилям Милър
стигнал до заключението, че Христос ще се върне в период от 21.03.1843 и 21.03.1844. (Hoekema, The Four Major Cults,
pp. 89-90). Обаче самият Христос осъжда всички такива опити, когато ни казал, че никой не знае нито денят,
нито часът на неговото връщане, нито даже Синът (Марк 13:32; Мат. 24:36). Ако самият Христос не знае
денят, кои сме ние, че да се опитваме да знаем повече от Христос ? Знаците на времето ни говорят за
сигурността на Второто идване, но не разкриват точната му дата. (See Berkouwer, Return, pp. 256-59).
Четвърто погрешно разбиране на знаците стига до връхната точка в опитът да се създаде точен
график за бъдещите събития. Този опит е характерен за многото есхатологично ориентирани сектантски
движения; (See, e.g., The Four Major Cults, pp. 67-74, 137-43, 295-326) и продължава да бъде отличителна черта на някои видове
Диспесационализъм (dispensationalism) (Коментар: За подробности - вижте в Интернет. Д.Пр.) (Cf., e.g., this statement by Hal
Lindsey, a dispensationalist writer: “They [the Hebrew prophets] predicted that as man neared the end of history as we know it there would be a precise pattern of events which
would loom up in history”; The Late Great Planet Earth (Grand Rapids: Zondervan, 1970; 42nd printing, 1974), p. ii) .

Но, както Чарлз Ходж ( 1797-1878 –
е написал преди много години, не това е целта
на библейското пророчество: „Първото нещо, което трябва да бъде разгледано (при тълкуването на
пророчество) е истинската цел на пророчеството и как това може да бъде проверено и потвърдено.
Пророчеството е много различно от историята. Неговата цел не е да ни даде познание за бъдещи
аналогии на това, което историята ни дава за миналото.“ (Systematic Theology, III, 790). Като илюстрация на
твърдението си Ходж казва, че в Стария Завет са дадени много пророчества за Първото идване на Христос,
но никой не е знаел кога точно тези пророчества ще бъдат изпълнени до действителното идване на Христос :
„Христос наистина е бил цар, но такъв цар светът никога не бил виждал и никой човек не е очаквал; Той
бил свещеник, но е бил единственият свещеник, който някога е живял, в чиято енория самият Той е бил
жертвата; Той установил царство, но царството му не било от този свят.“ (Ibid., p. 791).
Някой може да отговори, че причината, поради която много от съвременниците на Христос не са
разпознали, че той е Онзи, който е изпълнил пророчествата на Стария Завет за Месията е била, че те не са
успели да погледнат към него с очите на вярата . Това наистина е вярно. Но също е вярно, че много от онези,
които не успели да повярват в Христос са имали трудности във виждането как той е изпълнил
предсказанията на Стария Завет. Например, Йоан Кръстител, предшественикът на Исус, който преди това го
обявявал, че е обещаният Месия, по-късно започнал да има своите съмнения. След като попаднал в
затвора, Йоан изпратил учениците си при Исус за да го попитат: „Ти ли си Онзи, Когото трябва да дойде
или ще трябва друг да очакваме? (Мат. 11:3 – мой превод).
Защо сега Йоан има своите съмнения? Защото той си е представял, че Месията, който е обявявал, че
идва е Някой, който ще отсече безплодните дървета и ще изгаря плявата с неугасващ огън (Мат. 3:10,
12), а сега Йоан чувал, че Исус не върши нито едно от тези неща. Исус отговорил, като обърнал вниманието
към своите изцерителни чудеса и към своето проповядване на евангелието (благовестието) на бедните (ст. 45), което Исая пророкувал, че ще върши Месията (Ис. 35:5-6; 61:1). Йоан очаквал, че при Първото си идване
Исус ще изпълни отсъждащите дейности, които той ще изпълни при Второто си идване; докато не
получил коригиращото съобщение на Исус, Йоан не успявал да разбере, че изцерителните и
проповядващите дейности на Месията трябва да бъдат извършени по времето на Първото му идване. Иначе
казано, Йоан объркал Първото идване на Христос с неговото Второ идване; въпреки, че вярвал, че всички
пророчества на Стария Завет за Месията ще бъдат изпълнени, той не разбрал правилно начинът по който
те ще бъдат изпълнени.
Ако вярващи като Йоан Кръстител са можели да имат проблеми от този вид с представата си за
Първото идване на Христос, каква гаранция имаме ние, че вярващите няма да имат подобни затруднения с
предсказанията за Второто идване на Христос? Ние сме уверени, че всички предсказания за връщането на
Христос и за края на света ще бъдат изпълнени, но не знам точно как те ще бъдат изпълнени.
Както Ридърбос, така и Беркууер били много критични към това, което те наричат „репортерска
есхатология“ – опитът да разбираме есхатологичните предсказания на Библията като даващи ни един вид
„описание на репортер на новини“ на точният ред на събитията в края на времето. Според Ридърбос,
опитът да съставим такъв ред на събитията въз основа на описанието в Библията е злоупотреба с Библията.
(Ridderbos, Paul, p. 528) . Според Беркууер, вярването, че есхатологичното обявяване на Новия Завет е предназначено
да даде повече или по-малко описателен разказ на бъдещите събития, се основава на сериозно погрешно
разбиране на целта на такова обявяване. (Berkouwer, Return, p. 243. See also pp. 246-47).
Всъщност, опитите да създадем такива описания на бъдещето, често пъти не улучват истинската цел
на авторите на Библията. Беркууер казва: „Представа за това, което нарекохме „репортерска
есхатология“ може да изглежда, че предоставя адекватен отговор на теорията за закъснението на
Второто идване на Христос, но нейните отрицателни ефекти често пъти не са разбирани. С
прекомерното фокусиране във войната, в хаотичния феномен на историята, несигурността влиза вътре в
нас и сърцевината на истинското обявление на есхатологията е изгубвана.“ (Ibid., p. 256. See also K. Rahner, “The
презвитериански теолог, директор на семинарията в Принстън, САЩ )
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Hermeneutics of Eschatological Assertions,” in Theological Investigations, IV, ET 1966, pp. 323ff) .

След като разгледахме някои погрешни разбирания на „знаците на времето,“ сега трябва да попитаме:
Как ние трябва да мислим за тези знаци? Каква е тяхното правилно предназначение ? Първо ще обсъдим
най-общо „знаците на времето“; а чак след като направим това, ще разгледаме поотделно различните знаци.
1. Въпреки че ние обикновено считаме, че „знаците на времето“ сочат към бъдещето, те преди
всичко друго сочат към онова, което Бог е направил в миналото. Това, както видяхме по-горе, е бил
основният смисъл на „знаците на времето,“ за които Исус говорил в Мат. 16:3: „Вие знаете как да
разтълкувате изгледа на небето, но не можете да разтълкувате знаците на времето“ (мой превод).
Знаците на времето разкриват, че великата победа на Христос е била спечелена и че следователно в
историята се е случила решителна промяна. Те разкриват, че Бог работи сега в света и е зает с
изпълнението на своите обещания и с осъществяването на окончателния завършек на изкуплението. (Ridderbos,
Coming, pp. 522-23). Те разкриват основният смисъл на историята: Господ царува и изработва своите намерения.
(See above, Chapter 3).
Следователно, разпознаването на знаците на времето има важно отражение върху ежедневното ни
поведение. Това разпознаване означава „да се възползваме максимално от времето, защото дните са
лоши“ (Еф. 5:16 – мой превод). В Рим. 13 Павел призовава читателите си да показват, чрез качеството на
своя живот, че те знаят „колко е часът?“ според Божия часовник: „Освен това, вие знаете колко е часът, че
часът вече е настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото
когато първо повярвахме; нощта отдавна отмина, денят наближи. Тогава нека да съблечем делата на
тъмнината и да облечем доспехите на светлината; нека поведението ни да е подобаващо за през деня“
(ст.11-13 – мой превод)
2. Освен това знаците на времето сочат към краят на историята, по-конкретно към Връщането
на Христос. Както вече видяхме, тези знаци не ни казват точното време, когато Христос ще се върне и кога
ще се случат събитията, придружаващи неговото връщане, но те ни уверяват, че тези неща със сигурност ще
се случат. Повече от веднъж Исус е използвал изрази като „и тогава ще дойде краят,“ след като те са
показали какви ще бъдат някои от тези знаци (Мат. 24:14, 29,30). Павел казал на солунците, че „този ден
няма да дойде, освен ако (коментар: или „след като“ Д.Пр.) отстъпничеството дойде първо и
беззаконникът е разкрит“ (2Сол. 2:3 – мой превод).
Следователно, знаците на времето сочат и напред. Но те сочат напред въз основата на онова, което Бог
вече е направил в миналото. Есхатологичното проповядване носи свидетелство за бъдещето, от гледната
точка на спасението, което вече е дошло. (Berkouwer, Return, p. 249).
Следователно, знаците на времето сочат както към миналото, така и към бъдещето. Те подчертават
напрежението „вече – все още не,“ в което живее сега църквата на Новия Завет: ние вече се наслаждаваме
на светлината на победата на Христос, наслаждаваме се на първите плодове на Духът, ние сме нови
създания в Христос – но ние все още не сме това, което ще бъдем и поради това очакваме страстно славното
връщане на нашия Господ. (See above, Chapter 6).
3. Знаците на времето разкриват продължаващото в историята противопоставяне между
Божието царство и силите на злото. Според притчата на Исус за плевелите, житото и плевелите израстват
едно до друго, докато дойде жътвата в края на света. Това означава, че ние можем да очакваме, че борбата
между силите на Бога и силите на Сатаната ще продължава през цялата история на света. Знаците на
времето продължават да свидетелстват за тази борба. Някои от знаците, по-конкретно, знакът на
проповядването на евангелието пред народите, показва, че силата на Бога работи в света и че неговото
царство расте. Обаче други знаци, като присъствието на антихристиянски сили, растежът на
вероотстъпничеството и беззаконието, и повтарящото се случване на войни и слухове за войни, са признак
за присъствието на силите на злото. По този начин знаците на времето разкриват постоянното присъствие
както на благодатта и дълготърпението на Бога , така и на Божият гняв. Иначе казано, тези знаци ни казват,
че Онзи, когото очакваме, ще дойде както като Спасител, така и като Съдия. (On this point, see K. Dijk, Het Einde der Eeuwen
(Kampen: Kok, 1952), pp. 123-24).
4. Знаците на времето ни призовават да вземем решение. Исус упрекнал съвременниците си,
защото те не разпознавали правилно знаците на времето. Чрез тези знаци Бог продължава да призовава
хората да вярват в неговия Син, за да бъдат спасени. Следователно, за невярващият, който не се нуждае от
знаците на времето, те служат само да увеличават неговото осъждане. Но въпреки, че невярващите
пренебрегват знаците на времето, вярващите обръщат внимание на тях. Когато те правят това, за тях
знаците се превръщат в приливи на радост: те са признаци, че Господ е на своя трон и че неговото връщане
е наближило. (Ibid., pp. 116,131).
Следователно, даже когато види неприятни знаци (като вероотстъпничество, фалшиви пророци и
лъже-Христос-и, преследване и нещастие), вярващият не е обезкуражен. Защото той знае, че силите на

70

71
антихриста винаги са под Божия контрол и никога не могат да победят крайната цел на Бога. Освен това
той знае, че даже тези неприятни знаци трябва да бъдат очаквани и са признаци, че Връщането на Христос
наближава.
5. Знаците на времето призовават за постоянна бдителност. Както видяхме, както Исус, така и
Павел показаха, че някои неща задължително трябва да се случат преди Второто идване на Христос. Освен
това и двамата ни учат, че точното време на Второто идване, е неизвестно. Тогава това означава, че се
изисква постоянна бдителност за Второто идване на Христос. Поради това няма никакво противоречие
между наблюдаването на знаците на времето и постоянната готовност; самата природа на знаците изисква
такава бдителност. Както Исус е казал: „Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият
Господ“ (Мат. 24:42).
По-рано беше казано, че едно от погрешните разбирания на знаците на времето е да считаме, че те се
отнасят точно за последното време. От разглеждането на смисълът на знаците на времето, което току-що
направихме ще бъде очевидно, че тези знаци са присъствали през цялата история на Християнството. Те
са присъствали по времето, когато е бил написан Новия Завет, присъствали са в следващите векове,
присъстват и сега. По този начин знаците на времето имат постоянно практическо значение за църквата на
Исус Христос. Често срещано е, особено в средите на диспенсационалисти да се казва, че Второто идване
на Христос е „предстоящо.“ Ако чрез „предстоящо“ се има предвид, че никакво непредсказуемо събитие не
трябва да се случи преди Връщането на Христос, тази представа ни създава затруднения – понеже, както
видяхме, Новия Завет ни учи, че определени неща трябва наистина да се случат преди Второто идване на
Христос.
Премилениалните диспенсационалисти разделят Второто идване на Христос на две фази. В първата
фаза, често наричана „идване за неговите светии,“ Христос грабва църквата от земята и я занася на небето
за „сватбата на Агнето.“ През следващите 7 години, всички общоприети климатични знаци ще се случат на
земята: „голямата скръб,“ появата на антихриста и т.н. След период от 7 години Христос се връща на земята
за втората фаза на своето Идване, „идване с неговите светии.“ В следващата глава 13 на книгата тази
представа за Второто идване ще бъде разгледана по-подробно и ще бъде критикувана. В момента е
достатъчно да кажем, че според тази представа, нито едно от предсказаните събития няма да се случи,
преди идването на Христос за неговите светии.
Както ще бъде показано по-късно, няма никаква солидна Библейска основа за разделянето на
Второто идване на Христос на тези 2 фази. Въпреки че знаците на времето наистина присъстват през цялата
история на Христовата църква, ще се окаже, че преди връщането на Христос някои от тези знаци ще
възприемат по-силна форма, отколкото са имали в миналото. Знаците ще станат по-ясни и ще се придвижат
към централна връхна точка. Вероотстъпничеството ще стане по-широко разпространено, преследването и
страданието ще се превърнат в „голяма скръб“ и силите на антихриста ще достигнат връхната си точка в
„беззаконникът.“ (Dijk, op. cit., p. 117). Както ще видим, когато разгледаме отделните знаци по-подробно, Библията
наистина сочи към такава финална кулминация на знаците на времето.
Да казваме обаче, че нито едно от предсказаните събития няма да се случи преди Връщането на
Христос, би означавало да кажем прекалено много. Ние трябва да сме подготвени за възможността,
Второто идване все още да е далече и Новият Завет оставя място за такава възможност . От друга страна да
твърдим със сигурност, че Второто идване все още е много далече, също е начин да кажем прекалено много.
Точното време на Второто идване е неизвестно за нас. Нито пък ние знаем как точно знаците на времето
ще се засилят. Тази несигурност означава, че ние винаги трябва да сме подготвени.
Следователно, вместо да казваме, че Второто идване е „предстоящо,“ нека да казваме че то е
„неизбежно.“ (Cf. Henry W. Frost, The Second Coming of Christ (Grand Rapids: Eerdmans, 1934), p. 170) . Със сигурност Второто идване ще
дойде, но ние не знаем точно кога ще дойде. Поради това трябва да сме в постоянно очакване и готовност за
връщането на Господа. Текстът на това мото изразява това добре:
„Живей така, все едно че Христос е умрял вчера, възкръснал е тази сутрин и ще се върне отново
утре.“

Глава 12
Отделните знаци
В предната глава разгледахме най-общо знаците на времето и стигнахме до някои заключения относно
тях. В тази глава ще разгледаме поотделно знаците на времето, така както са описани в Библията.
Въпреки че е трудно да се изработи систематичен преглед на тези знаци, (See Berkouwer, Return, p. 247), ще бъде
полезно да ги групираме според следните три заглавия:
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(1) Знаци, доказващи Божията слава
(1а) Обявяване на евангелието на всички народи
(1б) Спасяването на целият Израел
(2) Знаци, показващи противопоставянето на Бог
(2а) Скръб
(2б) Вероотстъпничество
(2в) Антихрист
(3) Знаци, показващи Божията присъда
(3а) Войни
(3б) Земетресения
(3в) Глад
По-рано беше казано, че знаците на времето разкриват както Божията слава, така и Божията присъда.
Божията благодат е изявена във възможността за спасение чрез Христос, достигаща до човечеството през
епохата между Първото и Второто идвания на Христос. Първите два знака, които ще бъдат обсъдени,
попадат под това заглавие.
Нека първо да разгледаме знакът на Обявяване на евангелието на всички народи . В Стария Завет има
очаквания за този знак. Пророците на Стария Завет вече предсказали, че когато дойдат последните дни,
Духът ще бъде излят върху всяка плът (Йоил 2:28) и че краищата на земята ще видят Божието спасение (Ис.
52:10). Исая предсказал, че Бог ще даде на своя слуга не само завет на хората, но и светлина на народите
(42:6) и че всяка твар ще види славата на Господа (40:5). А в Ис. 45:22 пише: „ Обърнете се към Мен и
бъдете спасени, всички земни краища!“ (мой превод). Такива откъси са били цитирани от апостолите,
когато искали да докажат, че евангелието е предназначено както за езичниците, така и за юдеите. В така
нареченото „Елеонско пророчество“ или „Беседа на Елеонския хълм,“ описана в Мат. 24, Марк 13 и Лука
24, която е наричана и „Малкият Апокалипсис,“ Христос ни учи, че евангелието трябва да бъде
проповядвано по целия свят, като свидетелство за всички народи, преди да са случи Второто идване: „И
това евангелие (благовестие) на царството ще бъде проповядвано по целия свят, като свидетелство за
всички народи и тогава ще дойде краят“ (Мат. 24:14; Марк 13:10).
Понеже на гръцки думата nations е предшествана от определителен член (pasin tois ethnesin), ние
можем преведем фразата като „за всички народи.“ Исус не казва, че и последният човек на земята трябва да
повярва в Него преди Второто идване, защото е очевидно от Библията, че такова нещо не е казано. Нито
пък Исус казва, че всеки човек на земята трябва да чуе евангелието, преди Той да дойде отново. Той казва,
че евангелието трябва да бъде проповядвано по целия свят като свидетелство, което призовава за вземане на
решение. Това евангелие трябва да се превърне в сила, която трябва да имат предвид народите по света.
Не се подразбира, че всеки член на всеки народ ще трябва да чуе евангелието, а че евангелието ще стане
толкова голяма част от живота на всеки народ, че то няма да може да бъде пренебрегнато. Евангелието
трябва да събуди вяра, но ако то е отхвърлено, това ще свидетелства против тези, които го отхвърлят.
Следователно, проповядването на евангелието на всяка нация ще подчертае отговорността на всяка нация,
относно отношението ѝ към евангелието. (On this point see W. Hendriksen, Matthew, on Matthew 24:14; R. C. H. Lenski, Matthew, ad loc., and Theodor
Zahn, Matthäus, ad loc).
Всъщност, мисионерското проповядване на евангелието пред всички народи, е отличителният и найхарактерен знак на времето. То придава на сегашната епоха нейния главен смисъл и цел. (Ridderbos, Coming, p. 382).
Периодът между Първото и Второто идвания на Христос, е най-доброто време за мисионерската дейност.
Това е времето на милостта, на благодатта, време, в което Бог кани и призовава всички хора да бъдат
спасени. Всъщност, във „Великата заповед“ този знак възприема формата на заповед: „Идете и създавайте
ученици измежду всички народи“ (Мат. 28:19). Обещанието, което следва, показва, че тази заповед за
мисионерство трябва да бъде изпълнявана през цялата тази епоха: „И ето, Аз съм с вас винаги, до края на
века“ (ст.20 – мой превод). (Cullmann, Time, pp. 161-63). Следователно, този знак на времето трябва да бъде велико
поощрение към мисии. Това възлага на всяко поколение след Петдесятница ясното задължение да занася
евангелието до всеки народ.
Този знак гледа както в миналото, така и в бъдещето. Той гледа към смъртта и възкресението на
Христос, като доказателство за Божието благодатно нахлуване в човешката история и като реална основа,
върху която сега може да бъде направено предложението на евангелието. Този знак гледа и в бъдещето към
Второто идване: „и тогава ще дойде краят.“ Но е важно да кажем, че този знак не ни прави способни да
определим точната дата на Второто идване на Христос. Кой може да бъде сигурен кога ще бъде
проповядвано евангелието като свидетелство на всички народи? За да дадем конкретен пример, никой не би
отрекъл, че евангелието на Божието царство е станало свидетелство, в гореспоменатия смисъл, за САЩ. Но
кой може да каже, че през това време евангелието е станало свидетелство за всеки народ, живеещ в
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континентите на Северна или Южна Америка? На колко езици и диалекти трябва да бъде преведена
Библията или части от Библията, преди да бъде достигната тази цел? Колко на брой хора от даден народ
трябва да бъдат евангелизирани, преди човек да каже, че евангелието е свидетелство за този народ?
Всъщност, кои хора влизат в състава на даден „народ“?
Ние трябва смирено да признаем, че единствено Бог ще знае кога този знак ще бъде изпълнен изцяло.
(Ibid., p. 166. Cf. Althaus, Die Letzten Dinge, p. 282; J. Schniewind, Matthäus, ad loc) . Фактът, че евангелието е проповядвано по целия свят е
знак, който ни уверява, че Христос е дошъл и че Той ще дойде отново. В периода между тези две идвания
църквата трябва да продължава да обявява вярно евангелието по света, знаейки, че мисионерството ще
продължи да бъде отличителна черта на епохата до Второто идване.
Сега обръщаме вниманието си към знакът на Спасението на целият Израел. В един смисъл,
продължаващото обявяване на евангелието пред Израел е само една от страните на знакът, който току-що
разгледахме, тъй като Израел със сигурност е включен сред „народите.“ Това, че евангелието трябва да
продължава да бъде занасяно в Израел до връщането на Христос, също се подразбира от думите на Исус
към учениците му, записани в Мат. 10:23: „Истина ви казвам, вие няма да обходите всички градове на
Израел, преди да дойде човешкия Син“ (мой превод). (See above, pp. 117-19). Обаче, тъй като Павел посвещава
специално внимание на проблема на спасението на Израел в Рим. 9-11, ние можем да маркираме спасението
на целият Израел като още един специфичен знак на времето.
В Рим. 11:25-26а Павел пише: „Братя, за да не се мислите за мъдри, искам да разберете тази
тайна: частично закоравяване сполетя Израел, (което ще трае), докато се достигне пълният брой на
(спасените) езичници, и така целият Израел ще бъде спасен...“ (мой превод). Сред тълкувателите на
Библията, становището за смисъла на края на този текст „и така целият Израел ще бъде спасен“ се
различава в много широк диапазон. Становищата могат да бъдат разпределени в три основни групи:
(1) Според мнението на много тълкуватели, тези думи означават, че народът на Израел като общ брой
(въпреки, че не е задължително да включва всеки един евреин) ще повярва в Господ Исус Христос, след
като всеобхватността на езичниците бъде събрана в Божието царство. Обаче вътре в тази гледна точка има
някои различия:
(а) Тълкувателите-диспенсационалисти свързват тяхното тълкуване на тези думи с една специфична
програма за бъдещето на Израел. Те считат, че след като църквата на езичниците бъде грабната от земята,
Бог отново ще обърне своето внимание към Израел. Тогава частичното втвърдяване на Израел ще бъде
премахнато и Израел, като народ, ще повярва в Господ Исус Христос, или точно преди Връщането на
Христос, или в моментът на Неговото връщане. След това Христос ще царува от трон в Йерусалим в
продължение на 1000 години над повярвалият в Него юдейски народ, сега събран отново в своето древно
отечество. (John F. Walvoord, The Millennial Kingdom (Findlay, Ohio: Dunham, 1959), pp. 167- 92; J. Dwight Pentecost, Things to Come (Findlay: Dunham, 1958), pp. 504507).
(б) Други изследователи от средите на „Хилядолетието,“ но не-диспенсационалисти в становищата
си, (По-нататък в тази книга ще намерите описание на различията между диспенсионализма и не-диспенсионализтите, „хилядолетници“) , също очакват
бъдещо обръщане на Израел към Господ Исус Христос като народ. (G. E. Ladd, Theology of the NT, pp. 561-63; J. Van Andel, Paulus’
Brief Aan de Romeinen (Kampen: Kok, 1904), pp. 225-27; Berkhof, Meaning, pp. 141-46; Cullmann, Time, p. 78) .
(в) Трета група изследователи, не попадащи в гореизброените групи, по подобен начин очакват
бъдещо обръщане на общия брой хора на Израел. (S. Greijdanus, Romeinen, ad loc.; Charles Hodge, Romans, ad loc.; W. Sanday and A. C.
Headlam, Romans (New York: Scribner, 1911), ad loc.; G. Vos, Pauline Eschatology, p. 89; Johannes Munck, Christ and Israel, trans. Ingeborg Nixon (Philadelphia: Fortress, 1967),
pp.132-37; John Murray, Romans, ad loc).

(2) Второто тълкуване на текста „и така целият Израел ще бъде спасен“ го разбира като отнасящо се
в цялата история до спасението в пълният му смисъл, т.е. отнасящо се не само за юдеите, но и за
езичниците. (J. Calvin, Romans, ad loc.; J. C. C. Van Leeuwen and D. Jacobs, Romeinen (Kampen: Kok, 1952), ad loc).
Според това тълкуване, значението на думите на Исус не е ограничено само за юдеите; и времето,
през което тази избрана група ще бъде отведена до спасението не е ограничено до края на историята или до
периода, предшестващ Второто идване.
(3) Трети вид тълкуване на смисъла на разглеждания текст го разбира като описващо довеждането до
спасение през цялата история на общия брой от избраните измежду юдеите. (Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, 4th
ed., IV, 649-52 (3rd ed., pp. 741- 46); L. Berkhof, Systematic Theology, pp. 698-700; W. Hendriksen, Israel in Prophecy (Grand Rapids: Baker, 1974), pp. 39- 52; Berkouwer, Return,
pp. 323-58; H. Ridderbos, Romeinen (Kampen: Kok, 1959), ad loc.; H. Ridderbos, Paul, pp. 354-61; O.Palmer Robertson, “Is There a Distinctive Future for Ethnic Israel in Romans

Това тълкуване се съгласява с
второто тълкуване относно смисъла на думите „целият Израел“ като не обозначаващи броят на юдеите,
които ще бъдат спасени накрая, а отнасящи се за общият брой на всички хора хората, които ще бъдат
спасени през цялата история. Но това тълкуване се различава от второто тълкуване по това, че то (третото
тълкуване) ограничава смисълът на думата Израел като отнасящо се само за юдеите.
Тълкуването на думите „и така целият Израел ще бъде спасен,“ което се отнася най-справедливо към
11?” in Perspectives on Evangelical Theology, ed. by K. S. Kantzer and S. N. Gundry (Grand Rapids: Baker, 1979), pp. 209-27).
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текста, даден в Библията, е третото тълкуване. Основанията за тази оценка ще станат ясни, когато
продължим да обсъждаме разглеждания откъс.
За да разберем Рим. 11:25-26а обаче, ние трябва първо да разгледаме внимателно неговия контекст.
Проблемът, който занимава Павел Рим. 9-11, е трудният проблем на неверието на Израел. Въпреки, че
самият Павел казва, че е „апостолът на езичниците,“ самият той е израилтянин. Следователно, фактът, че
повечето от сънародниците му израилтяни не отговарят с вяра на призива на евангелието, а го отхвърлят, му
причинява „голяма скръб и непрестанна мъка“ (Рим. 9:2). Поради това Павел страда толкова силно, че
казва, че би желал самият той да бъде отлъчен от Христос, ако това би спомогнало за довеждане до
спасението на юдейските му братя (ст.3). Въпросът, който го тревожи, е описан с най-остри думи в Рим.
11:1: „Тогава аз питам: „Отхвърлил ли е Бог своя народ?““ (мой превод)
В тези три глави (Рим. 9-11), Павел се бори да намери отговор на този труден въпрос. В Рим. 9 той
казва, че изглеждащото отхвърляне на Израел е незавършено. Тук отговорът на неговия въпрос се свежда до
следния извод: „защото не всички, които произлизат от Израел, са Израел“ (Рим. 9:6 – мой превод). По
този начин той казва: „Въпреки че е вярно, че много израилтяни са изгубени, истинските израилтяни не са
изгубени, а са спасени. Бог суверенно осъществява намерението си с онези, които са деца на обещанието.
Още от самото начало на историята на Израел е имало суверенно разграничаване сред Израел: Не
потомството на Исмаил, а потомството на Исаак е било наречено Авраамово потомство (ст. 7); не
Исав, а Яков е бил избран като онзи, в който заветното родословие щяло да бъде увековечено и в него
щели да бъдат изпълнени заветните обещания (ст.10-12).“
Останалата част на Рим. 9 подчертава две мисли:
(1) Бог не е несправедлив, когато дарява своята благодат върху един хора, а не върху други, понеже
неговата благодат е изцяло незаслужена от избраният;
(2) Въпреки това, тази суверенна дейност на Бога в историята не отменя отговорността на човека.
Когато в тази глава Павел се занимава с въпроса, защо толкова много юдеи не са били спасени в миналото,
неговият отговор е свързан с човешката отговорност: „Израел, който се стремеше към праведността,
която се основава на закона, не успя в изпълнението на този закон . Защо? Защото те не се стремяха чрез
вяра, а все едно, че законът се основава върху дела“ (Рим. 9:31-32 – мой превод).
В Рим.10 Парел продължава да показва, че отхвърлянето на значителна част от израилтяните от Бога
не е случайно, своеволно, деспотично и каприз. В тази глава той развива още по-нататък становището, че
израелтяните, които са изгубени, са отговорни за тяхното собствено неприемане на евангелието. „Понеже
пренебрегнаха праведността, която идва от Бога и се стремяха да създадат тяхна собствена, те не се
подчиниха на Божията праведност“ (Рим. 10: 3 - мой превод). Отново е подчертана мисълта, че Божият
начин на спасение не е път на вършенето на добри дела , а е път на вяра: „защото ако изповядаш с устата
си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ти ще бъдеш спасен“
(Рим. 10:9 – мой превод).
Следователно израелтяните, които отхвърлят Божият начин на спасение, чрез отказ да повярват, не
могат да обвиняват Бога за тяхната изгубеност, а трябва да обвиняват само себе си. Важността на
човешката отговорност е подчертана в последните стихове на тази глава чрез цитат от Ис. 65:2: „А за Израел
той (Бог) казва: „Простирах ръцете си по цял дън към народ непокорен и опак“ (Рим. 10:21).
Един стих в Рим. 10 заслужава специално внимание – ст. 12: „Понеже няма разлика между юдеин и
грък; същият Господ е Господ на всички и дарява богатствата си на всички, които го призовават“ (мой
превод). Тук Павел ни казва, че що се отнася до придобиването на спасението, няма разлика между юдеин и
грък. Ако това е така, бъдещ период от време, в който ще бъдат спасявани само юдеи или в който юдеите ще
бъдат спасявани по начин, който е различен от начинът, по който са спасявани гърците или езичниците, би
изглеждал неприемлив.
В Рим.11 Павел показва, че отхвърлянето на Израел от Бога нито е абсолютно по своя обхват, нито е
категорично като решение. (For these characterizations of Romans 9, 10, and 11, I am indebted to W. Hendriksen, Israel in Prophecy, p. 36) . В тази глава
Павел продължава да показва, по начин, който е предвиден в Рим.10:19, че отношението на Бога към юдеите
и отношението му към с езичниците са взаимно свързани. Рим. 11:1-10 отново обобщава идеите, които бяха
предварително развити: въпреки че изглежда, че Бог е отхвърлил хората си (юдеите), всъщност те винаги
са били и даже сега са избран остатък чрез благодатта - който вярва и е спасен (ст.5). Избраните сред
Израел придобиват спасение, докато другите сред тях са били закоравени (ст.7). Иначе казано, евангелието
е причинило двоен ефект върху израелтяните: някои са били спасени чрез него, а други са били закоравени.
Но в Рим. 11:11 Павел ни съобщава нова мисъл. Чрез престъплението на много израелтяни,
спасението е дошло при езичниците, за да подтикне израелтяните да ревнуват и завиждат. Иначе казано,
неуспехът на мнозинството от израелтяните да приемат Христос е бил използван от Бога, за да донесе
спасение на езичниците. Но спасението на езичниците на свой ред, сега е използвано от Бога, за да направи
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юдеите да ревнуват и завиждат и по този начин да ги върне обратно при него. (Тази мисъл не е напълно нова, тъй като тя
вече е била обявена във Втор. 32:21, текст, който е цитиран в Рим. 10:19: „ Аз ще направя да ревнувате тези, които не са народ, с глупав народ ще ви разгневя“ (мой
превод).

Ст. 12 ни запознава с разширението на тази мисъл: „А ако тяхното прегрешение значи богатство за
света и тяхната загуба – богатство за езичниците, колко по-големи богатства ще донесе тяхното
цялостно възстановяване.“ (мой превод) Тук думата „цялостно“ трябва да бъде разглеждана в
есхатологичен смисъл: т.е. целият брой на онези, които трябва да бъдат спасени до края на историята.
Тук думата „цялостно“ се различава от думата „остатък,“ употребена в ст.5; Божието обещание за Израел
все пак ще бъде изпълнено в спасението на целия Израел. По-нататък се казва, че спасението на целия
Израел ще донесе невъобразими богатства на целия свят. За същият ефект се говори и в ст.15: „Защото,
ако тяхното (на юдеите) отхвърляне означава примирение на света, какво ще означава тяхното
приемане, ако не оживяване на мъртвите.“ Тук „отхвърляне“ на Израел се различава от неговото
„приемане“; тук отново ние мислим за обръщането на много повече израелтяни, отколкото могат да бъдат
описани като малък „остатък.“ „Оживяване на мъртвите“ не означава буквално възкресение; тези думи
вероятно са използвани като метафори за описването на нашата щастливата изненада, когато юдеите, които
са били непокорни, се обърнат към Господа. Обаче не е нужно да ограничаваме това „приемане“ до един
период от историята в края на времето; приемането от Бога на всички повярвали израелтяни през цялата
история наистина е „оживяване на мъртвите“ и това ще става през цялата вечност.
Сега Павел продължава в Рим.11:17-24, за да разкаже метафората на маслиненото дърво. Юдейските
клони са били отсечени от маслиненото дърво, а езическите клони са били присадени към него; но ако
юдеите престанат да упорстват в тяхното невярване, юдейските клони могат да бъдат присадени отново към
маслиненото дърво. Това, което е забележително тук е, че Павел говори не за две, а само за едно
единствено маслинено дърво; юдеите и езичниците не само са спасявани по един и същи начин (чрез
вяра), но и също, когато са спасени, те стават част от един и същ жив организъм, който тук е наречен
маслинено дърво. Тук е изключена всяка мисъл за отделно бъдеще, за отделен вид спасение или за отделен
организъм на спасените юдеи. Тук тяхното спасение е описано като ставащо едно цяло с всички спасени
Божии хора, а не че има отделна програма за юдеите! Трябва също да бъде отбелязано, че Павел не казва, че
присаждането на юдейските клони трябва задължително да стане след присаждането на езическите клони;
няма никаква причина, поради която да изключим възможността както езическите, така и юдейските клони
да бъдат присаждани едновременно към маслиненото дърво.
Сега стигаме до текста на Рим:25-26а, който във NIV версията е преведен така: „Аз не искам да
бъдете неосведомени за тази тайна, братя, за да не бъдете самонадеяни: Израел преживя частично
закоравяване, докато целият брой на езичниците влезе (в спасението). И така целият Израел ще бъде
спасен...“ (мой превод).
„Тайна“ е нещо, което по-рано е било скрито, но сега е открито. Павел стигнал до разбирането на
един метод в Божият начин в отношението му към юдеите и езичниците: провалът на Израел довел до
спасението на езичниците, а спасението на езичниците мотивира юдеите да ревнуват и завиждат. Тази
взаимозависимост на спасението на езичниците и на юдеите е тайната, за която Павел говори тук – тайна,
която сега е била разкрита. С думите „за да не бъдете самонадеяни“ Павел предупреждава своите
читатели-езичници да не въздигат себе си над невярващите юдеи, т.е. езичниците-християни да не си
мислят, че са по-добри от невярващите юдеи, както той вече е обяснил това в стихове 18-24 .
Чрез думите „Израел преживя частично закоравяване“ Павел всъщност казва, че закоравяването,
което е попречило на много израелтяни да приемат евангелието, е съществувало в миналото, съществува
сега в настоящето, и ще продължи да съществува в бъдещето, е частично закоравяване. Поради тази
причина и в миналото юдеи са били спасявани, в настоящето са спасявани и в бъдещето ще бъдат
спасявани, до идването на края на времето.
Какво ни казва Павел чрез думите „целият брой“ или „целият брой на езичниците“? Както беше
казано и по-рано във връзка с обясняването на смисъла на думата „цялостно“ (ст.12), тук „целият брой на
езичниците“ трябва също да бъде разбиран в есхатологичен смисъл – общият брой на езичниците, които
Бог възнамерява да спаси. Когато този общ брой на езичниците бъде събран в Христос и в Божието
царство, това ще бъде краят на времето и краят на епохата. Трябва да бъде разбирано, че това събиране на
общия брой на езичниците няма да е еднократно събитие в края на времето, а е процес, който продължава
през цялата история на църквата. А как трябва да разбираме фразата „И така целият Израел ще бъде
спасен“? Както видяхме, Калвин считал, че тези думи се отнасят за спасението на общият брой на
избраните хора през цялата история - не само изсред юдеите, но и изсред езичниците. Трудността с
разбирането на тази фраза се дължи на следното: в откъсът Рим. 9-11 думата Израел се среща 11 пъти; във
всеки от 10-те случаи, освен в 11:26, тази дума е използвана, за да посочи недвусмислено, че тя се отнася за
юдеите, а не за езичниците. Тогава какво е основанието за приемането, че в Рим. 11:26 думата Израел има
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различно значение? Защо е трябвало Павел внезапно да премине от естественото значение на думата Израел
към по-широкообхватно символично значение? Да не би самата цел на текста Рим. 11:25-26а, е да каже
нещо както за юдеите, така и за езичниците?
Както също видяхме, по-разпространеното тълкуване разбира този откъс като сочещ към широкомащабно обръщане на народа на Израел или непосредствено преди или по времето на Връщането на
Христос, след събирането на пълният брой спасени езичници. Струва ми се, че има две доста основателни
възражения срещу това тълкуване на този откъс по този начин:
(1) Мисълта, че спасението на народа на Израел, както тук е описано, се случва само в края на
времето не се отнася справедливо към думата „целият“ в „целият Израел.“ Дали „целият Израел“ означава
само последното поколение на израелтяните? Това последно поколение ще бъде само една част от общият
брой на юдеите, които са живели на земята. Как е възможно една част, всъщност да бъде наричана „целият
Израел“?
(2) Текстът не казва: „И тогава целият Израел ще бъде спасен.“ Ако Павел е искал да ни съобщи тази
мисъл, той е можел да използва дума, която означава „тогава“ (като гръцките думи tote или epeita). Но той
използва думата hout s, която не означава последователност във времето, а начин и е превеждана като „така,
тъй, по този начин.“ Иначе казано, Павел не казва: „Израел преживя частично закоравяване, докато
целият брой на езичниците влезе (в спасението). И тогава (след като това се случи) целият Израел ще бъде
спасен.“ Павел казва: Израел преживя частично закоравяване, докато целият брой на езичниците влезе (в
спасението). И по този начин целият Израел ще бъде спасен.“
По кой начин? По начинът, който Павел е описал в по-ранната част на тази глава: (а) чрез неверието
на много израелтяни, спасението идва при езичниците; (б) чрез спасението на езичниците, израелтяните са
били мотивирани да ревнуват и завиждат. Това се е случвало в миналото, случва се сега и ще продължи да
се случва.
Следователно, аз тълкувам този откъс като означаващ, че Бог изпълнява обещанията си към Израел по
следния начин: Въпреки, че Израел и бил закоравен в неговото неверие, това закоравяване винаги е било и
ще продължава да бъде само частично закоравяване, но никога пълно закоравяване. Казано по друг
начин, Израел ще продължи да се обръща към Господа до Второто идване, докато същевременно ще
продължи да се събира в Христос общия брой на избраните езичници. И това е начинът да бъде спасен
целият Израел: не само последното поколение от израелтяните, а всички истински израелтяни от всички
поколения – всички онези, които не просто са произлизали от Израел, а са били Израел, както се казва в
Рим. 9:6. Друг начин на казване на същото е: „целият Израел“ в Рим. 11:26 означава общият брой на
избраните изсред Израел.
Следователно, спасението на целия Израел не се случва като еднократно събитие в края на времето, а
е процес, който продължава през цялата епоха между Първото и Второто идвания на Христос – всъщност,
от времето на призоваването на Авраам. Поради това,“целият Израел“ се различава от „избраният
остатък,“ за който се говори в Рим. 11:5, а е само сумата на общия брой на всички остатъци през цялата
история. (Представеното тук тълкуване е изцяло описано в Hendriksen, Israel in Prophecy, chapters 3 and 4).
Полезно да кажем, че това тълкуване е илюстрирано от следните две диаграми:

Първата диаграма илюстрира това, което Павел не казва, а втората – това, което той казва.
В подкрепа на това тълкуване могат да бъдат предложени следните допълнителни съображения:
(1) Основната цел на предишното обсъждане на Павел в Рим.11 е била да покаже, че Бог, който в
миналото преговарял почти изключително само с народа на Израел относно донасяне на спасението на
своите хора, сега вече преговаря както с юдеите, така и с езичниците, заедно. Тази цел е била поразително
показана чрез метафората на маслиненото дърво, на което естествените клони са били премахнати, някои
други клони са били присадени, а после някой от премахнатите естествени клони са били присадени отново
към дървото. Няма две маслинени дървета (едно за езичниците и друго за юдеите), а има само едно
маслинено дърво. Иначе казано, начинът, чрез който сега юдеите са спасявани, не трябва да бъде отделян
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от начинът, чрез който езичниците са спасявани, тъй като сега Бог преговаря с двете групи заедно. Да се
направи ст. 26 да се отнася за време за спасяване на юдеите, което ще бъде отделно от (защото е следващо
след спасението на езичниците), означава да се върви противно на главната посока на движението в Рим. 11.
(2) Събирането на целия брой на спасените езичници се извършва през целия период на историята, а
не само в края на времето. Защо би трябвало събирането на целия брой спасени юдеи да бъде правено по
различен начин?
(3) Стиховете след Рим. 11:26 подкрепят горното тълкуване. Съчетаният цитат от Ис. 59:20 и Ис. 27:9
(„И ще дойде Изкупител от Сион, Той ще премахне греховността от Яков; и това ще бъде Моят завет с
тях, когато отнема техния грях“ (мой превод), обичайно използван от авторите-диспенсационалисти за
Второто идване на Христос не е нужно да бъде тълкувано така, но придобива добър смисъл като описание
на Първото идване на Христос и отнемането на греха, което последва в това първо идване. (It is interesting to note that
even George Ladd, who is a premillennialist and who teaches a future conversion of Israel as a nation, admits this; see his Theology of the New Testament, p. 562) .
Всъщност, ако този цитат е бил използван, за да бъде описание на Второто идване на Христос, ние би
трябвало да очакваме пророкът да каже: „Изкупителят ще дойде от небето (а не „от Сион). Обаче е особено
забележително, че в Рим. 11:30-31, където обобщава разсъжданията в тази глава, Павел говори не за онова,
което ще се случи в бъдещето, а за това, което се случва сега, в настоящето: „Точно както вие
(езичниците), които някога бяхте непокорни на Бога, сега получихте милост, като резултат от тяхното
(на юдеите) непокорство, така те също (юдеите) станаха непокорни, за да могат и те също сега (Последното
„сега“ в текста не е преведено в повечето английски преводи. Обаче текстовото доказателство за неговото съществуване е много силно, тъй като то се намира в

да получат милост в резултат от
Божията милост към вас (езичниците) (NIV – мой превод).
Трябва да бъде добавено, че тълкуванието на Рим. 11:26а, което току-що представихме, не изключва
възможността за масово по обхвата си обръщане на юдеите към Християнството, а остава място за такава
възможност. Всъщност, защо да не може да има повече от едно масово по обхвата си обръщане на юдеите
към Християнството в бъдещето? В този откъс няма нищо, което да пречи на такова бъдещо обръщане или
на такива бъдещи обръщания, стига човек да не настоява, че откъсът сочи само към бъдещето или че описва
обръщане на Израел, което се случва, след като бъде събран целия брой спасени езичници в Христос.
Може също да бъде казано, че в миналото е имало мащабни обръщания на юдеи към Господа. Едно
такова обръщане се е случило през 1-я век от н.е., в което е основана юдео-Християнска църква. Другият
пример е по-скорошен – движението „Юдеи за Исус“ в САЩ. В разделът „Религия“ на списанието Time от
12.06.1972, в статия, озаглавена „Юдеи за Исус,“ е казано следното: „ U.C.L.A. Campus Rabbi Shlomo Cunin
изчислява, че броят на младите юдреи, които стават християни, възлиза на около 6000-7000 годишно.
California Jewish Christian Evangelist Abe Schneider съобщава, че е регистрирал по-голям брой
новоповярвали в Христос през последните 9 месеца, отколкото през предишните 23 години взети заедно. (P.
67). Ако такива мащабни обръщания на юдеи към Христос са се случвали в миналото, има ли някаква
причина те да не могат да се случат отново?
Знакът на спасението на целостта на Израел, ако е тълкуван по този начин, не ни прави способни да
определяме точната датата на Второто идване на Христос. Този знак ни казва, че юдеите ще продължат да се
обръщат към Християнството през цялата епоха между Първото и Второто идвания на Христос, когато ще
бъде събран целият брой. Следователно, в такива обръщания на юдеи ние трябва да виждаме знак за
сигурността на Връщането на Христос. А дотогава, този знак трябва да привързва сърцата ни към
спешността на мисията на църквата за евангелизиране на юдеите. В свят, в който антисемитизмът е широко
разпространен, нека никога да не забравяме, че Бог не е отхвърлил своите заветни хора от древността и че
той продължава да има свое намерение за Израел.
Нека да разгледаме знаците от следващата група (2), които показват противопоставянето на Бога:
страдание, вероотстъпничество и антихрист. Започваме с първият знак от тази група
(2а) Скръб – очевидно това е белег за противопоставяне на Божието царство от неговите врагове. Този
знак фактически вече е бил предсказан от пророците на Стария Завет – както от Йеремия, така и от Даниил:
„Горко ми! Защото онзи ден е велик, няма подобен на него: той е даже времето на страданието на Яков;
но той ще бъде избавен от него“ (Йер. 30:7 – мой превод).
„И ще настане време на страдание, каквото не е имало, откакто народ съществува до онова време;
но в онова време твоят народ ще бъде спасен, всеки, чието име бъде намерено записано в книгата“ (Дан.
12:1b – мой превод).
В току-що цитираните стихове, бъдещото „ време на страдание“ е свързано конкретно с Израел. Дали
това означава, че бъдещото изпитание предсказано тук, се отнася само за народа на Израел е въпрос, който
ще разгледаме по-късно.
Когато питаме какво ни учи Новия Завет за знакът на страданието, ние първо трябва погледнем към
така наречената „Беседа на Елеонския хълм“ – есхатологичната проповед на Исус, намираща се в Мат. 24:3двата най-стари оригинални текстове на гръцки, и двата написани през 4-я век - Ватикатският и Синайският)
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51, Марк 13:3-37 и Лука 21:5-36. Този откъс е много труден за тълкуване. Неговата трудност се дължи на
това, че някои части от проповедта очевидно се отнасят до предстоящото разрушаване на Йерусалим
(Коментар: Изпълнението на това предсказание се изпълнило през 70 г.н.е., когато римската армия, водена от император Тит
завладяла Йерусалим и стриктно изпълнила заповедта му разрушението на Храма да бъде такова, че камък върху камък да не
остане. Д.Пр.), а други части от пророческата проповед на Исус се отнасят до събития, които ще придружават

Неговото Второ идване в края на времето.
Обстановката, в която е произнесена тази беседа е следната: когато учениците показали на Исус
сградите на Храма, той отговорил: „Казвам ви, тук няма да остане камък върху камък, който да не бъде
съборен“ (Мат. 24:2 – мой превод). А когато после Исус седнал на Елеонския хълм, учениците отишли при
него и казали: „Кажи ни кога ще стане това и какъв ще бъде знакът за Твоето идване и за краят на века“
(виж ст.3). Обърнете внимание, че в описанието на тази беседа в Мат.24, за разлика от описанията в Марк и
Лука, въпросът на учениците е свързан с две теми (1) кога ще се случи това? (буквално, този неща; гръцката
дума е tauta) – очевидно отнасящо се до разрушаването на Храма, което Исус току-що бил предсказал; (2)
какъв ще бъде знакът на твоето идване (гръцката дума е parousia) и за краят на века? - отнасящо се за
Второто идване на Христос. Следователно, можем основателно да стигнем до заключението, че беседата ще
се занимава и с двете теми.
Обаче, когато четем описанието на беседата, ние установяваме, че думите на Исус по две теми са
преплетени; думите, отнасящи се за разрушаването на Йерусалим (символизирано чрез разрушаването на
Храма) са смесени заедно с думи, които се отнасят за края на света – до толкова голяма степен, че понякога
е трудно да се определи, дали думите на Исус се отнасят за едното или за другото, или и за двете . Очевидно
методът на преподаване, използван тук от Исус, е методът на пророческия ракурс, в който за събития,
които са отдалечени далече напред във времето и други събития, които ще се случат в близкото бъдеще, се
говори така, като че ли те са близо едно до друго. Този феномен е сравняван с това, което се случва, когато
човек гледа към далечни планини; планински върхове, които реално се намират на много километри
разстояние един от друг, могат да бъдат виждани като намиращи се много близо един до друг.
Такъв пророчески ракурс е характерен за пророците от Стария Завет. Ние видяхме примери за тази
характеристика в гл. 1 на тази книга. Йоил добавя към предсказанието си за изливането на Светия Дух
подробности относно чудеса на небесата, които няма да бъдат изпълнени до Второто идване на Христос.
Исая вижда разрушаването на Вавилон и последният Господен ден така, все едно че те се случват в един
ден на Божие посещение. И описанието на Захария на Господният ден се отнася както за денят на съд над
Юда в близкото бъдеще, така и финалната есхатологична катастрофа. (See above, pp. 8-11).
Следователно, в „Беседата на Елеонския хълм“ Исус обявява събития, които ще се случат в далечното
бъдеще, в близка връзка със събития, които ще се случат в близкото бъдеще. Описанието на разрушаването
на Йерусалим, което ще се случи в близкото бъдеще (Коментар: Само около 40 години след тази беседа. Д.Пр. ), е
модел на края на света; оттук идва и преплитането на двете събития. Поради това този откъс не описва
единствено разрушаването на Йерусалим или само краят на света; той описва и двете събития – понякога
даже неща, отнасящи се за второто събитие, изглеждат като отнасящи се за първото.
Трябва да бъде направен още един коментар. В тази беседа Исус изглежда, че описва събития,
свързани с Второто му идване, от гледната точка на хората на Израел и на живота в Юдея. Обаче тези
детайли не трябва да бъдат разбирани със стриктна буквалност. Херман Ридърбос има да ни каже някои
полезни неща за това: „...Пророкът рисува бъдещето в цветове и контури, които взаимства от света,
който му е познат, т.е. от собствената си околна среда...Ние виждаме, че пророците рисуват картината
с палитрата на своя собствен житейски опит и представят картината в рамките на собствения си
географски хоризонт. Това се изявява в пророците на Стария Завет по всякакви начини. И по наше мнение,
това е също обяснението на описанието на Исус на бъдещето. Той се придържа най-близо до Стария
Завет и не само липсва подреждането на събитията във времето, според тяхното случване, но и
географската ориентираност за мястото, в което ще се случат есхатологичните събития, е ограничена
до някои места в полята на Юдея или до градове на Израел.“ (Ridderbos, Coming, p. 525).
Това обсъждане ни помага да отговорим на въпросът, зададен по-рано. Въпреки че скръбта,
страданието, преследването и изпитанията, предсказани тук са описани с думи, отнасящи се за Палестина и
за юдеите, те не трябва да бъдат тълкувани, че са валидни само за юдеите. Исус описал бъдещите събития с
думи, които трябвало да бъдат разбираеми за неговите слушатели, с думи, които имат местна етническа и
географска окраска. Обаче на нас не ни е позволено да използваме тези предсказания само за юдеите, или че
мястото на тяхното случване е само в Палестина.
В „Беседата на Елеонския хълм“ Исус говори за скръбта като за знак на времето, който трябва да бъде
очакван от неговите хора през целия период между Първото и Второто идвания на Христос. Така например,
той казва в Мат. 24:9-10: „Тогава ще ви предадат да мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички
народи заради Моето име. И тогава мнозина ще отпаднат и ще се предават един друг, и един друг ще се
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мразят“ (мой превод). Но тъй като в следващият контекст (ст.14) Исус предсказал, че евангелието на
царството ще бъде проповядвано по целия свят - проповядване, което ще продължи до краят – е очевидно,
че мъките и скръбта, за които е говорено по-рано, не се ограничават само до периода точно преди Второто
идване на Христос.
Други твърдения на Исус показват, че той предвидил страдание и скръб, подготвени за хората му в
бъдещето. Думите му по тази тема от Проповедта на планината са добре познати: „Блажени са онези, които
са гонени заради праведността, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте вие, когато ви ругаят и
ви гонят, и говорят лъжливо всякакво зло против вас заради Мен. Радвайте се и се веселете, защото е
голяма наградата ви на небето, понеже така хората гониха пророците, които бяха преди вас“ (Мат. 5:1012 – мой превод).
В така наречената „Беседа в Горната стая,“ описана в Евангелието на Йоан, Исус казал: „ Ако гонеха
Мен, те ще гонят и вас“ (Йоан 15:20); „В света имате скръб, но дерзайте, Аз победих света“ (Йоан
16:33). Твърдения от този вид показват скръбта като постоянен или повтарящ се знак на времето. Но освен
това, в „Беседата на Елеонския хълм“ ние виждаме, че Исус говори за финална скръб, която е подготвена за
хората му – скръб, в сравнение с която страданията, придружаващи разрушението на Йерусалим, ще бъде
само едно предвкусване. Забележете повишаването на напрежението в следното описание: „Защото тогава
ще има голяма скръб (thlipsis megal ), каквато не е имало от началото на света досега, каквато няма и
никога няма да има. И ако онзи дни не бяха съкратени, никой човек нямаше да бъде спасен; но заради
избраните (хора на Бога), онези дни ще бъдат съкратени“ (Мат. 24:21-22 – мой превод). Въпреки, че
оформянето на тези думи видимо има юдейски аромат („Молете се вашето бягане да не се случи през
зимата или в съботен ден“ (ст. 20 – мой превод), думите „ няма и никога няма да има“ и споменаването за
съкращаването на онези дни на скръбта заради избраните показва, че Исус предсказва скръб, която е
толкова голяма, че ще надмине всяка друга подобна скръб, която може да се е случила преди нея.
Иначе казано, тук Исус гледа отвъд скръбта, приготвена за юдеите по време на разрушаването на
Йерусалим, към финална скръб, която ще се случи в края на века. Защото според ст. 29 и 30 Исус
продължава предсказанието си за да покаже, че тази „голяма скръб“ ще предшества непосредствено
неговото Второ идване: „Веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее и луната няма да даде
светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще бъдат разклатени; тогава ще се яви на
небето знакът на Човешкият Син и тогава всички племена на земята ще заплачат и ще видят Човешкия
Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава“ (мой превод).
Тогава стигаме до извода, че знакът на скръбта не е ограничен да бъде виждан само в края на времето,
а е характерен за целия период между двете идвания на Христос. Поради постоянната съпротива на света
към Божието царство, християните трябва да очакват да живеят в условия на скръб и преследване от един
или друг вид през цялата тази епоха. Обаче въз основата на думите на Исус в Мат. 24:21-30 ще изглежда, че
това ще бъде също и финална, върховна скръб, точно преди връщането на Христос. Тази скръб в основата
си няма да се различава от по-ранните скърби, които християните е трябвало да изстрадат, а ще бъде
засилена форма на тези по-ранни скърби.
В думите на Исус няма никакви индикация, че голямата скръб, която той предсказва, ще се отнася
само за юдеите и че езичниците-християни или църквата за разлика от юдеите, няма да се налага да
преминават през тази скръб. Тази гледна точка (че езичниците-християни няма да преминат през голямата
скръб) обикновено е разпространявана от диспенсационалистите, но няма никакво потвърждение в
Библията. Защото както вече видяхме, ако скръбта, понасяна от християните ще продължава през цялата
тази епоха, поради каква причина финалната голяма скръб ще се отнася само за юдеите? Каква логика има
да се ограничи ефектът на страданието и то да не се отнася за избраните християни-езичници , заради които
дните на това страдание ще бъдат съкратени (Мат. 24:22), а то да се отнася само за избраните юдеи? Понататък Исус не говори ли за събранието на избраните „от четирите ветрове, от единия край на небето до
другия“ ((Мат. 24:31) и това не означава ли, че тук той има предвид всички верни Божии хора, а не само
избраните юдеи? (По-нататък в книгата ще бъде казано повече относно тази тема, когато обсъдим така нареченото „грабване“).
Знакът на скръбта, подобно на другите знаци на времето, които вече разгледахме, не ни прави
способни да определяме с точност датата на Второто идване на Христос. Божийте хора трябва да страдат
през цялата тази епоха; трудно е да се каже кога ще се случи тази голяма скръб. Възможно е за някои
християни „голямата скръб“ вече да е започнала. Уилям Хендриксен (1900-1982 – американски пастор, професор и
ерудиран теолог) счита, че „голямата скръб“ не е задължително да идва по едно и също време по целия свят и
че може би вече има християни, които са преследвани заради вярата си в държави, управлявани от
християнски правителства. (The Bible on the Life Hereafter (Grand Rapids: Baker, 1959), p. 127).
Във всеки случай, този знак ни кара да сме бдителни. Когато християните страдат или са преследвани,
това трябва да бъде разбирано като знак на наближаващото връщане на Христос. Въпросът е, дали вярата
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ни е достатъчно силна, за да издържи на страданието?
Вторият знак на времето, който показва опозицията на Бога и на неговото царство е знакът на
вероотстъпничеството. Преди да разгледаме съответните стихове в Новия Завет, трябва да кажем, че
вероотстъпничеството в епохата на Новия Завет често пъти е било предричано в Стария Завет. Всъщност,
Стария Завет документира една тъжна поредица от вероотстъпничество от службата на Бога. Още по
времето на скитането в пустинята са се случвали толкова мащабни отстъпления от вярата, че едно цяло
поколение израелтяни умрели в пустинята, без да им бъде позволено да влязат в Обещаната земя. В епохата
на Съдиите вероотстъпничеството следвало едно след друго в почти монотонна рутина. Последвалата
история както на северното, така и на южното царства, както е разказана в историческите и пророческите
книги на Стария Завет, е лишено от илюзии описание на нарастващо вероотстъпничество, което довело
накрая до изселването и на двете царства.
Обаче в Новия Завет ние намираме предсказания както за продължаващо, така и за повтарящо се
вероотстъпничество, което ще предшества Второто идване на Христос. В „Беседата на Елеонския хълм“ ние
чуваме Христос да говори за вероотстъпничество в следните думи:
„И тогава мнозина ще отпаднат (ще се дръпнат назад) и ще се предават един друг, и един друг ще се
намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже беззаконието е
умножавано, любовта на повечето хора ще охладнее“ (Мат. 24:10-12).
„Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, и ще показват големи знамения и чудеса, така
че да заблудят, ако е възможно, и избраните“ (Мат. 24:24).
Тъй като, както видяхме в тази беседа, Исус говори както за предстоящото разрушаване на
Йерусалим, така и за края на времето и често пъти говори ту за едното, ту за другото – ние можем да
стигнем до заключението, че тези думи описват отстъпленията от вярата, свързани и с двете току-що
споменати събития. Следователно е ясно, че вероотстъпничеството е един от „знаците на времето.“
Но е ясно от останалата част на Новия Завет, че вероотстъпничеството не е ограничено само за края
на времето. Защото авторът на Евреи говори на съвременниците си, които са се отказали от вярата си (6:6)
или са отхвърлили презрително Божия Син (10:29), а Петър описва онези хора, които, след като са избягали
от светските мръсотии чрез познаването на Христос, отново са се заплели в тях и са победени (2Пет. 2:20).
Апостол Йоан тъжно коментира за някои хора „които излязоха от нас, но не бяха от нас“ (1Йоан 2:19).
В писмото си до Тимоти, Павел специално свързва отстъплението от вярата с последните дни или с
последните времена:
„Сега Духът ясно казва, че в идващите времена (hysterois kairois) някой ще отстъпят от вярата“
(1Тим. 4:1 – мой превод).
„Но разбери това, че в последните дни (eschatais h merais) ще настанат усилни времена. Защото
човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите
си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи,
неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повечето обзети от сладострастие, отколкото от
страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отричащи силата му“ (2Тим. 3:1-5 – мой превод).
Обаче, както видяхме по-рано (в гл. 2), изрази като „последните дни“ обикновено са използвани от
авторите на Новия Завет не за периода непосредствено преди Второто идване на Христос, а за целият
период между Първото и Второто идвания. Следователно, в светлината на откъсите, цитирани по-горе ние
можем да кажем, че вероотстъпничеството е знак, който се среща през цялата сегашна епоха.
Има обаче един специален откъс в Новия Завет, който недвусмислено сочи към отстъплението от
вярата, което се случва непосредствено преди Второто връщане. Сега се обръщаме към 2Сол. 2:1-3:
„Относно Второто идване на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране да се срещнем с него,
ние ви умоляваме, братя, да не загубвате бързо здравия си разум, или да бъдете смущавани било от дух или
от слово, или от послание, претендиращо, че е изпратено от нас, което твърди, че денят на Господа е
дошъл. Не позволявайте никой да ви измамва по никакъв начин; защото този ден няма да дойде, ако първо
не дойде непокорният (или вероотстъпникът; на гръцки apostasia) и не бъде разкрит беззаконният“ (2:1-3 –
мой превод).
Изглежда очевидно, че солунците са считали, че „денят на Господа“ или Второто идване на Христос
вече е в процес на идване. (See Ridderbos, Paul, p. 511 n. 68; cf. A. Oepke, “enist mi,” TDNT, II, 544 n. 2) . В съответствие с това, мнозина
от тях престанали да работят и живеели в безделие (2Сол. 3:11). Поради това Павел трябвало да ги смъмри,
посочвайки им, че някои неща със сигурност трябва да се случат, преди да се случи Връщането на Христос:
ще има огромно отричане от вярата и беззаконният ще бъде разкрит.
Думата apostasia, - отстъпление от вярата, произлиза от глагола aphist mi, който, когато е използван
като непреходен, означава „да отпадна, да отстъпя назад“ или „да стана вероотстъпник.“ Така, както тази
дума е използвана в 2Сол. 2:3, тя е предшествана от определителен член - „вероотстъпникът“ или
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„непокорният.“ Както определителният член, така и твърдението, че това случване трябва да предхожда
Второто идване на Христос показват, че това, което е предсказано тук, е финалното и върховно
вероотстъпничество пред краят на времето. Трябва обаче да бъде отбелязано, че това вероотстъпничество
ще бъде усилено и върховно състояние на непокорство , което вече е започнало, понеже в 2Сол. 2:7 Павел
казва: „Защото тайната на беззаконието вече действа.“ Следователно, можем да видим аналогия между
този знак и знакът на скръбта: и двата са очевидни през цялата сегашна епоха, но достигат до връхната си
точка и до финалната си форма, точно преди идването на Христос.
Фактът, че този знак е наречен „отпадане“ или „вероотстъпничество“ означава, че това ще бъде
непокорство и бунт против Християнската вяра, такава каквато е била чувана или изявявана. Следователно
можем да предполагаме, че тези, които отпадат, ще бъдат поне външно, свързвани с Божийте хора.
Вероотстъпничеството ще се случи вътре в редиците на членовете на видимата църква. Тези, които са
истински вярващи няма да отпаднат (Йоан 10:27-29; 1Пет. 1:3-5), но мнозина, които са направили (само)
външно изповядване на вярата, ще отпаднат.
Както е и с другите знаци на времето, и този знак няма да ни направи способни да определим точно
датата на Връщането на Христос. Със сигурност е имало вероотстъпничество в църквата още от времето на
написването на Новия Завет; безспорно е, че сега в църквата има вероотстъпничеството. Когато днес в
много европейски държави, държави, които от векове знаят евангелието, хората на тълпи стоят далече от
църквата – със сигурност това е вероотстъпничество. Когато мнозина така наречени християнски лидери,
както в Европа, така и в Америка, отричат основополагащи учения на Библията, като телесното възкресение
на Христос и въпреки това твърдят, че са християнски теолози – със сигурност това е вероотстъпничество.
Когато проповедници проповядват митове, а не факти; когато проповядват философия на екзистенциализма
(Коментар: Видни негови представители са Сьорен Киркегор, Фьодор Достоевски, Жан Пол Сартр и Фридрих Ницше. Д.Пр. ),
вместо християнска теология; когато проповядват хуманизъм, а не истината на евангелието – със сигурност
това е вероотстъпничество.
Но въпреки това, кой ще каже точно кога и как ще дойде вероотстъпничеството? То може да дойде
много скоро или да дойде след много години – ние винаги трябва да сме готови и да се молим за благодатта
да продължаваме да се държим здраво за вярата.
Трябва да кажем, че знакът на вероотстъпничеството е свързан с появяването на беззаконният. Видно
е от думите на Павел в 2Сол. 2, че голямото вероотстъпничество ще придружава непокорството на
беззаконният: „докато първо не дойде непокорството и не бъде разкрит беззаконният“ (ст.3 – мой превод).
Павел събира тези две в едно и предполага, че беззаконният ще се появи от вероотстъпничеството.
Изглежда, че след това самото вероотстъпничество ще се засили чрез появата на беззаконният: „ Идването
на беззаконният чрез дейността на Сатаната ще бъде придружено с всякаква сила и с лъжливи знаци и
чудеса, и с всякаква порочна измама за онези, които погиват, защото те отказаха да обичат истината и
така да бъдат спасени“ ст. 9-10 – мой превод). Следователно можем да очакваме това финално
вероотстъпничество да стане по-лошо, след появата на беззаконният.
Третият и най-поразителен знак на противопоставянето на Бога е знакът на антихриста. Както е и с
предишните два знака, този знак също има свои предшественици в Стария Завет. Повечето от тези
предшественици се намират в книгата Даниил. Така например, там се говори за „малкият рог“ във
видението на Даниил на четирите звяра. „Той ще говори думи против Всевишния и ще изтощава светиите
на Всевишния, и ще замисли да промени времената и законите“ (7:25). Въпреки че е имало пълно
изпълнение на това предсказание в делата на Антиох IV Епифан, (наричан „Лудият“, 215-164 пр.Хр.),
сирийски цар, който щял да потиска юдеите и да отмени техните закони през 168 пр. Хр. (виж 1Мак.1:49),
много коментатори виждат в тези думи предвкусващо описание на антихриста, за който се говори в Новия
Завет.
Ако описанието на Павел в 2Сол. 2 е портрет на антихриста, както считат много коментатори, ние
можем наистина да видим много аналогии между този човек и фигурата, описана в Дан. 7:25. И двамата
говорят против Всевишния, и двамата изтощават (или потискат - NIV) светиите на Всевишния. Още поизразителни и ярки са думите в Дан. 11:36, които се срещат в описанието на „северния цар“: „Царят ще
действа според волята си, ще въздига себе си и ще величае себе си над всеки бог, и ще говори поразителни
неща против Богът на боговете“ (мой превод).
Въпреки че е широко прието, че описанието в Дан.11: 20-39 се отнася за Антиох IV Епифан, който
щял да оскверни храма в Йерусалим и ще изисква да му се покланят като бог, мнозина коментатори са
съгласни, че думите в ст. 36 се отнасят не само за Антиох IV Епифан, а и за антихриста. Всъщност, Едуард
Йънг твърди, че това описание се отнася само за антихриста. (The Prophecy of Daniel (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), pp. 246-48).
Има два откъса в книгата на Даниил, които говорят за „мерзост, която докарва запустение“ или
„причинява запустение“ (според превода на NIV). Единият от тях се намира в описанието на Антиох
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Епифан в гл.11: „От него ще се появят сили и ще осквернят храма и крепостта, и ще премахнат вечната
жертва. И ще поставят мерзостта, която докарва запустение“ (Дан. 11:31 – мой превод).
Другият откъс се намира в гл. 12: „И от времето, когато беше премахната вечната жертва и бъде
поставена мерзостта, която докарва запустение, ще има хиляда двеста и деветдесет дни (12:11).
„Мерзостта, която докарва запустение,“ за която се говори в тези откъси, е разбирана от повечето
коментатори като отнасяща се за оскверняването на храма в Йерусалим, извършено от Антиох Епифан.
Антиох наистина осквернил храма, като го посветил на гръцкият бог Зевс; той премахнал постоянно
горящото жертвоприношение, замествайки го, както и другите юдейски жертвоприношения с езически
жертвоприношения (включително с принасянето на заклана свиня); всъщност, той поставил езически олтар
върху олтара на горящото жертвоприношение (виж 1Мак. 1:45-46, 54; 2Мак. 6:2). Самият израз, използван в
превода Септуагинта на току-що цитираните откъси от Даниил bdelygma er m se s (буквално „мерзост на
запустение“) се намира в гръцкия оригинал на 1Мак. 1:54. Във RSV версията на превод на Библията 1Мак.
1:54 е преведена така: „Сега, на петнадесетия ден на Кислев (третият месец но гражданската година и
деветият месец на църковната година), в сто четиридесет и петата година (пр. Хр.), те сложиха
оскверняващо жертвоприношение върху олтара на всеизгарящото приношение“ (мой превод).
Важно е сега да кажем, че нашият Господ се позовава на тези откъси от Даниил в така наречената
„Беседа на Елеонския хълм“: „Затова, когато видите запустяващото жертвоприношение (bdelygma tes er
m se s), изречено от пророкът Даниил, стоящо на светото място...нека онези, които са в Юдея, да бягат в
планините“ (Мат. 24:15-16 – мой превод; Марк 13:14). Когато Исус казал тези думи, оскверняването на
храма от Антиох Епифан вече се било случило. Но въпреки това, Исус казал: „Когато видите това, бягайте в
планините.“
Очевидно е щяло да има второ изпълнение на това пророчество за запустяващото жертвоприношение,
в допълнение към онова, което вече се било случило, когато Исус изрекъл тези думи. Това второ изпълнение
щяло да се случи по време на разрушаването на Йерусалим през 70 г н.е., когато римският император Тит и
неговите легиони влезли в светият град със знамена, на които бил изобразен образа на императора – образ,
пред който римляните се покланяли като на бог по онова време. Когато юдеите видели това „запустяващо
жертвоприношение,“ те трябвало да си спомнят думите на Исус и да бягат в планините.
Обаче, както видяхме по-горе, в „Беседата на Елеонския хълм“ Исус говори както за предстоящото
скорошно разрушение на Йерусалим, така и за края на епохата, като първото ще бъде образецът за
следващото. Следователно, можем да очакваме, че ще има и трето изпълнение на пророчеството за
„запустяващо жертвоприношение,“ предсказано от Даниил. Това финално изпълнение ще дойде в края на
епохата и в него се ще включва и антихриста, който според 2Сол. 2:4 ще превъзнася себе си „ против всеки
така наречен бог или обект на преклонение, така че той да седи в Божия храм и да обявява себе си, че е
Бог“ (мой превод).
Ние заключаваме, че учението на Новия Завет за антихриста наистина има предшественици в Стария
Завет и както Антиох Епифан, така и Тит са били фигурите на антихриста, който е трябва да дойде. Има
още един аспект на учението на Библията за антихриста, който излиза на предно място: въпреки че ще има
върховен антихрист в края на времето, може да има негови предшественици или очаквания за антихрист,
преди той да се появи.
Всъщност, Исус също описва някои предшественици на антихриста, когато в същата „Беседа на
Елеонския хълм“ казва на учениците си за кого се отнасят току-що казаните му думи: „ Тогава, ако ви каже
някой: „Ето, тук е Христос!“ или „Там е!“ - не вярвайте на това. Защото ще се появят лъжехристи
(pseudochristoi) и фалшиви пророци (pseudoprophtai), които ще покажат големи знаци и чудеса, така че да
заблудят, ако е възможно, даже избраните“ (Мат. 24:23-24 – мой превод).
Думата „лъжехристи“ предполага, че тук са описани измамни хора, представящи се за самия Христос
(Коментар: Самият аз си спомням, че преди около 25-30 години у нас дойде един руснак от Сибир, който твърдеше, че е Христос.
Даже го показаха по телевизията в предаване на Кеворкян, заедно с един професор от Семинарията в София, който за мое
удивление не можа да го опровергае, въпреки че дължеше Библия в ръцете си. Д.Пр. ) - обърнете внимание на даже по-

ясното описание в Мат. 24:57 „Защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: „Аз съм Христос...““
Допълнителният детайл е, че тези измамници, представящи се че са Христос, ще „ покажат големи знаци и
чудеса,“ за да заблудят хората, изглежда че тук Исус е изпреварвал описанието на Павел на антихриста, че
той ще е някой, който ще дойде с „лъжливи знаци и чудеса“ (2Сол. 2:9) Посредством такива лъжливи
чудеса, тези фалшиви претенденти, че са Христос ще се опитват да отклонят даже истински вярващите хора
от истинския Христос.
Думите на Исус предполагат, че такива фалшиви „Христоси“ ще се срещат през целия период между
Първото и Второто идване на Христос. Всъщност ние можем без особени затруднения да намерим примери
за такива самозванци в днешния свят. Независимо, че твърдят, че са Христос, те със сигурност са
„антихристи.“ Но понеже Христос говори за тях в множествено число, ние можем да гледаме на тях като на
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предшественици на финалния антихрист, който все още не е дошъл.
Какво казва Новия Завет за самият антихрист? Думата „антихрист“ (antichristos) се среща само в
писмата на Йоан (1Йоан 2:18, 22; 4:3, 2Йоан 7). Значението на гръцката представка anti е „вместо“ или „на
мястото на.“ (Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 72). На това основание антихрист означава „заместител
на Христос“ или „съперник на Христос.“ Обаче, понеже в Новия Завет антихристът е обрисуван като заклет
противник на Христос, ние можем да комбинираме двете представи: антихристът е както съперник на
Христос, така и противник на Христос. (Alexander Ross, The Epistles of James and John (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), p. 170).
В 1Йоан 4:2-3 думата „Антихрист“ очевидно е употребена в безличен смисъл: „По това познавайте
Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; а всеки дух, който не
изповяда Исус, не е от Бога. Това е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега той вече е в
света.“ Главната ерес, срещу когото се е борил Йоан в първото си писмо, е зараждащият се гностицизъм.
Една от грешките на ранните гностици е била тяхното отричане на действителното телесно въплъщение на
Христос. Тъй като те считали, че материята е зло (Коментар: Въпреки че тя е създаден от Бога и самият Бог е казал, че
всичко, което е създадено от него, е добро. Д.Пр.) според тях Бог не би могъл да влезе в истинско човешко тяло и
поради това Христос е имал само привидно (or docetic) тяло, докато е бил на земята. Според Йоан, това е
ерес, която е била толкова смъртоносна, че премахвала сърцевината на евангелието. Ако Христос не беше
придобил истинска човешка природа с истинско човешко тяло, тогава човекът нямаше да има истински
Посредник и за нас нямаше да е направено никакво изкупление и ние щяхме да продължаваме да бъдем в
греховете си. Поради тази причина Йоан казва, че отричането, че Христос е дошъл в плът (т.е. отричането,
че е придобил истинско човешко тяло), е духът на антихриста. Трябва да бъде казано, обаче, че Йоан говори
тук в безлична форма.
Йоан изразява същата мисъл по по-личностен начин в 1 Йоан 2:22: „Кой е лъжецът, ако не онзи,
които отрича, че Исус е Христос? Това е антихристът (ho antichristos), който се отрича от Отца и от
Сина“ (мой превод). Тук антихристът е представян като личност, тъй като е използван определителният
член заедно с думата. (Коментар: Т.е. правилният превод е антихристът, а не антихрист. Д.Пр.) Но той е представян
като личност, който вече е присъствал по времето на Йоан – всъщност, антихристът е олицетворение на
група от личности. Ереста, която тук е наречена антихристиянство, поставя непрекосима пропаст между
обикновеният човек Исус и божественият, докетик (привиден, илюзорен и следователно не-човек) Христос.
(Коментар: Тази представа е в основата на „Докетизма“, който е бил отхвърлен и обявен за ерес още на Никейският събор на
църквата през 325 год. Д.Пр. ) Същият ефект има и 2Йоан 7: „Защото много измамници излязоха в света, хора,

които не признават идването на Исус Христос в плът; такъв човек е измамникът и антихристът (ho
antichristos)“ (мой превод). Тук отново Йоан употребява личностната форма на думите – измамникът и
антихристът. И отново, както и в предишния случай, антихристът е обобщаваща дума, която е използвана,
за да опише много хора, които вярват в тази смъртоносна ерес – хора, които по времето, когато Йоан е
написал тези думи, вече са били в света.
Обаче в 1Йоан 2:18 авторът говори както за антихрист, който все още не е дошъл, така и за антихрист,
който вече е тук: „Дечица, последното време е; и така както чухте, че идва антихрист, така сега много
антихристи дойдоха; поради това ние знаем, че това е последното време“ (мой превод). Думите „така
както чухте, че идва антихрист“ показват, че Йоан наистина, задно с ранната християнска църква, очаква в
края на времето да дойде Антихристът. Вероятно Йоан е бил запознат с учението на Павел за беззаконният
в 2Сол. 2, послание, което е било написано много по-рано. Той би трябвало да е бил запознат и с ученията
за този бъдещ противник на Бога и на Христос, за който пише в Даниил и да е бил запознат с думите на
самият Христос. Поради това не е правилно да създаваме впечатлението, че Йоан не е очаква идването на
бъдещ антихрист в какъвто и да смисъл; в този откъс той напомня на читателите си за нещо, което те вече
знаят: „така както чухте, че идва антихрист.“ Но Йоан също вижда много антихристи в света по неговото
време: фалшиви учители, които отричат, че Христос е дошъл в плът на земята. Вие можете да наречете тези
фалшиви учители с името „предвестници, вестители“ на финалният антихрист.
Понеже Йоан вижда, че тези „много антихристи“ са вече в света, той стига до заключението, че ние
сега, в настоящата епоха, сме в „последното време.“ Поради това ние можем да очакваме да продължаваме
да намираме антихристиянски сили и личности във всяка епоха на църквата на Исус Христос до Второто
Му идване. Следователно, този знак на времето, както другите знаци, е знак, който маркира цялата епоха
между двете идвания на Христос и е знак, който е се отнася и за днешната църква. Длъжни сме постоянно
да бъдем бдителни и готови да се противопоставим на антихристите и на антихристиянските учения и
практики.
Като обобщение можем да признаем, че идеята за личността на бъдещ антихрист не е много изявена в
писмата на Йоан; той подчертава предимно антихристите и антихристиянските учения, които вече са
съществували по неговото време. Но все пак няма да е правилно да кажем, че в мисленето на Йоан не е
имало никакво място за идването на личността на бъдещ антихрист, тъй като Йоан все още очаква
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антихрист, който ще дойде.
Ние откриваме най-ясното учение в Новия Завет за бъдещият антихрист в писмата на Павел, в така
нареченият „малкият апокалипсис“ в 2Сол. 2. Въпреки че в този откъс не е използвана думата „антихрист,“
повечето коментатори, както споменахме, оприличават думата „беззаконният,“ употребявана от Павел, с
думата“антихрист,“ употребявана от Йоан. В 2Сол. 2:1-12 Павел казва на читателите си, мнозина от които
си представят, че Второто идване на Христос вече е започнало, че определени неща задължително трябва да
се случат, преди да да дойде „денят на Господа.“ Едно от нещата, които трябва да се случат предварително,
е голямото вероотстъпничество или непокорство, както видяхме по-горе. Друго събитие, на което сега ще
насочим вниманието си, е появата на „беззаконният.“ В този откъс са казани много неща за беззаконният:
(1) Той ще дойде от голямото вероотстъпничество или непокорство. Забележете как тези две неща
са свързани заедно в ст. 3: Не позволявайте никой да ви измамва по никакъв начин; защото този ден (денят
на Господа) няма да дойде, ако първо не дойде непокорният и не бъде разкрит беззаконният“ (мой превод).
(В много от ранните ръкописи е използвана фразата „човекът на греха“ (виж преводите KJ и ASV. Обаче в още по- ранните ръкописи е използвана
думата“беззаконният“).

(2) Той ще бъде личност. Описанието, дадено в тази глава не може да се отнася към нещо друго, освен
за определена личност. Той е наречен „беззаконният,“ синът на погибелта (ст. 3), онзи, който се
противопоставя (ho antikeimemos) и въздига себе си против всеки така наречен бог или обект на
преклонение (ст. 4). Казано е, че той седи в Божия храм, че сега нещо го възпира и че той ще бъде разкрит в
неговото време (ст. 6). После е казано, че Господ Исус ще го убие с духа на устата си (ст. 8). Въпреки, че
Павел казва, че “тайната на беззаконието вече действа“ (ст. 7) в света по неговото време, той ясно
предсказва идването на финален беззаконен, преди да дойде денят на Господа. Независимо, че някои
коментатори казват, че ние трябва да четем написаното от Павел в светлината на написаното от Йоан, а
други настояват, че трябва да правим точно обратното, аз вярвам, че ние трябва да вземаме предвид и двата
текста. (Note the position of G. C. Berkouwer (Return, chap. 9) and the reply to it by H. Ridderbos (Paul, pp. 508-21). Whereas Berkouwer states, “There is no reason to posit
with certainty on the basis of the New Testament that the antichrist as portrayed there is a person of [at] the end of history” (Return, p. 271), Ridderbos insists that Paul’s teaching in
II Thessalonians 2, particularly his statements about the “restrainer,” compel us to believe that there will be a future personal antichrist) .

Няма съществено
противоречие между тези два подхода, понеже както вече видяхме, Йоан предоставя възможността за
идването на финален антихрист, а Павел казва, че силите на антихриста вече действат в света (ст. 7).
(3) Беззаконният ще бъде обект на обожествяване и преклонение. Той не само ще се противопоставя
на всичко, което е наричано Бог и на което вярващите са се покланяли, но даже „той седна в храма на Бога,
обявявайки себе си, че е Бог“ (мой превод) (ст. 4). Иначе казано, той ще се противопоставя на всички форми
на богослужение, освен на богослужението на самия него, което той ще изисква и налага чрез сила. Изразът
„той седна в храма на Бога“ не трябва да бъде разбиран като означаващ, че още веднъж ще има буквален
юдейски храм по времето на Връщането на Христос, нито пък като предполагащ, че беззаконният ще се
появи в църквата, която е Новозаветният двойник на храма на Стария Завет. Този израз може би е най-добре
разбиран като апокалиптично описание на присвояването на почитта и преклонението, което е правилно да
бъдат отдавани единствено на Бога. Херман Ридърбос обяснява това така: „Да седне в храма е божествено
качество, това е присвояване за себе си на божествена почит.“ (Paul, pp. 520-21). Не е нужно да казваме, че
изискването хората да му се покланят като на бог от страна на беззаконният, ще включва сурови
преследвания на верните хора на Бога, които ще отказват да изпълнят това изискване. Тогава това ще бъде
„голямата скръб“, която е предсказана от нашия Господ. Иначе казано, върховното усилване на скръбта,
което е един от знаците на времето, ще съвпада с появата на беззаконният.
(4) Беззаконният ще използва лъжливи чудеса (ст. 9) и заблуждаващи учения (ст. 11) за да напредва
в своето начинание. Що се отнася до чудесата, той ще дойде с „лъжливи чудеса, знаци и удивления“ (ст. 9,
NIV). Тук можем да кажем, че той ще изглежда като някакъв заместник или съперник на Христос, който
подражава даже на чудесата на Исус и по този начин измамва много хора. Тези знаци и чудеса произлизат от
желанието на беззаконният да лъже и се дължат на работата на Сатаната (ст. 9). Нещо повече, така като
Христос е бил учител, учител ще бъде и беззаконният – само че той ще преподава измамата и лъжата, а не
истината (ст. 10-11). Следователно, в тази фигура можем да видим кулминацията на човешкото
противопоставяне на Бога. Ридърбос обобщава описанието на Павел по следния начин: „Този човек не е
просто някакъв превъзходен безбожник, а....в неговия образ човешката враждебност към Бога стига до
есхатологично откровение...Фигурата на беззаконният е ясно подразбирана като финален есхатологичен
двойник на човекът Исус Христос, който е бил изпратен от Бога да разруши делата на Сатаната.“ (Ibid., p.
514).
(5) Беззаконният може да бъде разкрит, само след като бъде премахнато това, което възпира
неговото разкриване. Тук е озадачаващо, че за това възпиране е говорено както в безлична, така и в лична
форма: „вие знаете какво го възпира сега“ (ст. 6 – мой превод); „Онзи, който сега възпира“ (ст. 7 – мой
превод). Имало е голямо обсъждане за да се определи коя е възпиращата сила.
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Някои коментатори казвали, че Римската империя е било възпиращия (безлична) или поредица от
императори (лична). (E.g., E. Stauffer, New Testament Theology, trans. J. Marsh (London: SCM Press, 1955; orig. pub. 1941), p. 84; J. A. C. Van Leeuwen, Paulus’
Zendbrieven aan Epheze, Colosse, Filemon, en Thessalonica (1926), p. 432; O. Betz, “Der Katechon,” New Testament Studies (1963), pp. 284ff) . Това е доста
неправдоподобно, понеже много от римските императори са искали самите те да бъдат почитани като
богове и поради това би трябвало те да бъдат съюзници, а не възпиращи антихриста.
Други коментатори твърдели, че това, което възпира антихриста, е проповядването на евангелието на
всички народи. (В тази група са Джон Калвин, Оскар Кулман, Йоханес Мънк и Хендрик Беркхоф) . Една от трудностите с тази гледна
точка е, че тя предполага, че идва време, през което проповядването на евангелието ще престане. Трета
група коментатори твърдят, че възпиращата сила е „силата на ефективното и добре подредени човешко
управление.“ (W. Hendriksen, I and II Thessalonians (Grand Rapids: Baker, 1955), pp. 181-82; cf. C. J. Ellicott, St. Paul’s Epistles to the Thessalonians (London, 1880), ad
loc). Обаче проблемът с тази гледна точка е, че беззаконният, така както е описан тук, не е преди всичко
политическа фигура, която би могла да бъде да бъде възпряна чрез политическа сила, а е бил измамник,
действащ в областта на религията.
Диспенсационалистите обикновено твърдят, че възпиращият е Светия Дух; (The New Scofield Reference Bible, ed. C. I.
Scofield (New York: Oxford Univ. Press, 1967), pp. 1294-95 n. 1; Walvoord, Kingdom, p. 252; Pentecost, Things to Come, p. 296) , но ако това наистина е така,
няма никакъв шанс, че ще има време, в което Бог ще бъде отстранен, за да престане да възпира антихриста
(ст.7). Може би е по-безопасно да кажем, че ние не знаем кой е този, който възпира беззаконният. Обаче
споменаването от Павел на беззаконният показва, че разкриването на личността, описана тук няма да се
случи, докато този възпиращ, който и да е той, не бъде отстранен. (On the question of the restraint of the man of lawlessness, see
Ridderbos, Paul, pp. 521-26, and Hendriksen, I and II Thessalonians, pp. 179-83).
(6) Беззаконният ще бъде окончателно унищожен от Христос при неговото Второ идване: „И тогава
ще бъде открит беззаконният и Господ Исус ще го убие с дъха на устата си и ще го унищожи чрез
появяването си, и идването си“ (буквално – „чрез появяването на идването си“) (ст. 8 – мой превод) Иначе
казано, въпреки че появата на беззаконният ще донесе неописуеми страдания на църквата, хората на Бога
няма от какво да се страхуват, тъй като Христос ще го унищожи. Следователно, господстващата настройка
на мисленето на църквата относно антихриста трябва да е оптимизъм, а не песимизъм.
А що се отнася до личността на антихриста, много коментатори в миналото са считали, че той е някой
от римските императори. В тази връзка често пъти е бил споменаван Нерон; след неговата смърт някои хора
считали, че Нерон ще бъде възкресен, за да бъде антихристът на края на времето. В периода на
Реформацията много коментатори, включително Лутер и Калвин твърдели, че папата в Рим и самата папска
структура е била антихристът. В по-скорошно време антихристът е бил оприличаван с такива диктатори,
като Сталин и Хитлер.
Беркууер казва, че когато хората в миналото оприличавали отделни личности като антихриста, те не
грешели изцяло, понеже е имало демонстрации на антихристиянство в мисленето и действията през цялата
история на църквата. (Return, pp. 281-82).
По-рано отбелязахме, че е имало предшественици на антихриста и че ще продължава да има такива
предшественици. Но все пак Библията наистина ни учи, по-конкретно в 2Сол. 2, че ще има финален,
върховен антихрист, когото Христос ще унищожи при Второто си идване.
Като обобщение ние стигаме до заключението, че знакът на антихриста, подобно на другите знаци на
времето, е присъствал през цялата история на църквата. Даже можем да кажем, че всяка епоха предоставя
своя собствена конкретна форма на аптихристиянска дейност. Но ние очакваме засилване на мощта на
този знак при появата на антихриста, малко преди Връщането на Христос. И този знак няма да ни направи
способни да определим точно датата на Връщането на Господа. Ние просто не знаем как ще се появи
антихриста, нито в каква форма ще бъде това появяване. В нашето време на бърза промяна, такава личност
би могла да се появи много скоро. А дотогава ние винаги трябва да бъдем бдим за присъствието на
антихристиянските сили, движения и лидери в нашето собствено време, понеже един от продължаващите
знаци е, че ние живеем „между времената.“
След като разгледахме знаците на времето, които са доказателство за Божията благодат и онези знаци,
които показват опозицията на Бога, нека накрая да разгледаме знаците, които показват Божията присъда:
войни, земетресения и глад. Ние намираме, че тези неща са споменати от Исус в „Беседата на Елеонския
хълм“: „И ще чуете за войни и слухове за войни; но внимавайте да не сте разтревожени; понеже това
трябва да се случи, но това още не е краят. Защото народ ще се повдигне против народ; и царство
против царство; и на различни места ще има глад и земетресения. Но всичко това ще бъде само началото
на страданията (или родилните болки, NIV; Gk. Dinn) (Мат. 24:6-8 – мой превод).
Подобно твърдение намираме и в аналогичните откъси: Марк 13:7-8 и Лука 21:9-11. Всъщност, Лука
добавя думата „големи“ към земетресения и споменава за епидемии, както и за глад. Понеже тези знаци са
споменати в есхатологичната беседа на Исус, ние трябва да считаме, че те са включени в общата категория
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на „знаците на времето.“ Но за тях трябва да бъде направен следните коментари:
(1) И тези знаци имат своите предшественици в Стария Завет. Фразата „ народ ще се повдигне
против народ; и царство против царство“ е цитат от Ис. 19:2 и 2Лет. 15:6. Земетресенията са често
споменавани в Стария Завет в текстовете, където се описва нахлуването на Бога в историята: Съд. 5:4-5; Пс.
18:7 и 68:8; Ис. 24:19, 29:6, и 64:1. Пророчества за глад се намират в Йер.15:2 и Йез. 5:16-17; 14:13.
(2) Тези знаци са доказателство за Божията присъда. Това не означава, че хората, които страдат или
загиват вследствие на нещастия като войни, земетресения или глад, са обозначени като специални обекти на
Божия гняв; спомнете си думите на Исус относно хората, върху които е паднала Силоамската кула (Лука
13:4). Но това означава, че знаците, които сега разглеждаме, са демонстрация на факта, че сегашният свят
е прокълнат от Бога (Бит. 3:17) и че Божият гняв е постоянно разкриван от небето против греховността и
порочността на хората (Рим. 1:18). Тези знаци са постоянно напомняне, че „Съдията стои пред вратата“
(т.е. - скоро ще дойде) (Як. 5:9).
(3) Стриктно казано, тези знаци не са знаци за краят. Защото Исус казва ясно за тези знаци, че
когато те се случат, хората му не трябва да бъдат разтревожени, защото „ това още не е краят“ (Мат. 24:6).
Към същият ефектът са насочени и думите в края на ст. 8: „всичко това ще бъде само началото на
родилните мъки“ (NIV). Тук използваната фраза е станала стандартно описание в равинската литература на
страданията, предшестващи Месианското избавление, arch dinn,“родилни болки“ (на Месията). (W. Lane, Mark, p.
458). Иначе казано, когато се случват войни, земетресения и глад, ние не трябва да считаме, че връщането
на Христос ще стане много скоро. Тези знаци „сочат съм краят и предоставят залог, че той ще
дойде.“(Ibid).
(4) Подобно на другите знаци, тези знаци също са характерни за целия период между първото и
второто идвания на Христос. Те са симптоми, че Христос изработва своето намерение в историята. Когато
те се случат ние не трябва да се страхуваме, а да ги приемаме като родилни болки при раждането на подобър свят. В тази връзка, обърнете внимание на думите на Павел в Рим. 8:22: „Ние знаем, че цялото
творение стене, както в болките на раждането на дете досега“ (NIV). Вторият глагол, използван тук,
syndinei, произлиза от същия корен като думата dinn („родилни болки“), използвана в Мат. 24:8. (Коментар: В
българският превод на Библията е преведена като „страдания.“ Д.Пр.) Следователно можем да кажем, че стенанието на
творението, описано в Рим. 8 също е един от знаците на времето.

Глава 13
Природата на Второто идване
В една от предишните глави разгледахме въпроса за очакването на Второто идване. Сега
продължаваме, за да обсъдим природата на Второто идване на Христос.
Първо ще разгледаме въпроса, дали Второто идване е едно единствено събитие или е разделено на две
фази. Претрибулационият диспенсационализъм (Коментар: Диспенсационализмът е теологичен подход към Библията, който разделя
святата история на голям брой ограничени епохи или разпределения, във всяко от които Бог общува с хората по различен начин. За последният от тези начини е
казано, че ще бъде 1000-годишно царуване на Христос на земята. Претрибулационизмът е становище, че църквата ще бъде грабната и отнесена на небето преди

говори за 2-фазно връщане на Христос, разделено от 7-годишен
период между двете фази. Първата фаза на Второто идване е наричано „грабване“ (или „претрибулационно
грабване“), а втората фаза, по време на която Христос ще установи своето 1000-годишно царство, е
наречена „негово връщане.“ Въпреки че по-подробното обсъждане на претрибулационият
диспенсационализъм ще бъде отложено за по-късно, сега е нужно да разгледаме въпроса за 2-фазното
връщане. Становището на претрибулационият (преди „голямата скръб“) диспенсационализъм (Въпреки, че някои
„голямата скръб,“ която предшества хилядолетието. Д.Пр.)

диспенсационалисти имат различни становища за връзката между грабването и скръбта (някои от тях считат, че грабването ще стане по време на периода на
голямата скръб, а други – след края на периода на голямата скръб), преобладаващото становище е, че грабването на църквата и отнасянето й на небето ще стане

за тази тема е формулирано в New Scofield Bible (Коментар: Популярно издание на
Библията от Скофийлд в САЩ, отпечатано през 1909 и 1917 год, придружено с коментари, графици и обяснителни бележки и
използвано от студентите по богословие. Д.Пр. ) по следния начин: „Първата фаза на Връщането на Христос ще
преди периода на „голямата скръб)

бъде така нареченото грабване,

(Въпреки, че думата „грабване“ не се среща в английският превод на нашите английски преводи на Библията, тя

което ще се случи в някой момент. По
това време Христос не е изминал целия път от небето до земята, а само част от този път. В този момент ще
се случи възкресението на верните вярващи. (Някои диспенсационалисти твърдят, че вярващите от времето на Стария Завет също ще бъдат
произлиза от латинският превод „Вулгате“ на Библията, в която в 1Сол. 4:17 се говори за „грабване.“),

възкресени в това време; обаче други диспенсационалисти твърдят, че вярващите от времето на Стария Завет няма да бъдат възкресени преди края на периода на
“голямата скръб,“ едновременно с възкресението на светиите, които са умрели в периода на “голямата скръб“ see New Scofield Bible, p. 1250 n.) .

След това
възкресение вярващите, които по това време все още са живи, внезапно ще бъдат трансформирани и
прославени. След това ще се случи грабването на всички Божий хора: възкресените и трансформирани
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вярващи ще бъдат грабнати в облаците, за да посрещнат във въздуха идващият Господ. Това тяло от
вярващи, наречено църква, сега отива на небето с Христос, за да празнува с него в продължение на 7 години
сватбата на Агнето. (NSB, pp. 1372, 1293, 1161, and 1162).
През този 7-годишен период, докато църквата остана на небето, на земята ще се случат много
събития:
(1) Сега започва периода на скръбта, предсказан в Дан. 9:27, като втората част на този период е
наречен „голямата скръб.“
(2) Антихристът (или „звярът излязъл от морето“) сега започва своето жестоко царуване – царуване,
което достига връхната си точка в изискването хората да му се покланят и да го величаят като Бог.
(3) Сега върху жителите на земята, към която спада и не-спасената част от църквата са връхлетени от
страшни присъди.
(4) Избран брой израелтяни сега ще бъдат спасени, заедно с неизброимо множество езичници.
(5) Царете на земята и армиите на звярът, и лъжливият пророк сега се събират заедно, за да нападнат
хората на Бога.
В краят на този 7-годишен период Христос ще се върне в слава, придружен от църквата. Тогава той
ще измине целия път надолу до земята. Той ще унищожи враговете си по време на Битката на Армагедон,
ще установи трона си в Йерусалим и ще започне своето 1000-годишно царуване. (NSB, pp. 1359, 1162, 1372).
Обаче не съществува никаква стабилна Библейска основа за становището, че Второто идване на
Христос трябва да бъде разделено на тези две фази. Две наскоро публикувани книги, написани от
изследователи на периода на 1000-годишното царуване, съдържат изчерпателна критика на теорията за 2фазовото идване на Христос: George E. Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids: Eerdmans, 1956), and Robert H.
Gundry, The Church and the Tribulation (Grand Rapids: Zondervan, 1973). (Cf. also Norman F. Douty, Has Christ’s Return Two Stages?
(New York: Pageant Press, 1956), and Alexander Reese, The Approaching Advent of Christ (Grand Rapids: Kregel, 1975; orig. pub. 1932). Both volumes give Scriptural arguments
against the theory of the twofold Second Coming).

Сред основанията, поради които теорията за 2-фазното Второ идване на Христос трябва да бъде
отхвърлена, са следните причини:
(1) Не може да бъде намерено нито едно доказателство в Новия Завет за 2-фазно Второ идване. За
обосноваване на тази теория са използвани думите гръцките думи parousia („присъствие“), apokalypsis
(„откровение“) и epiphaneia (появяване). Първо ще разгледаме думата parousia.
В 1Сол. 4:15 използва думата parousia за да опише това, което привържениците на обсъжданата
теория наричат „грабване.“ Но в 1Сол. 3:13 същата дума е използвана, за да опише „идването на нашия
Господ с всичките му светии“ (мой превод) (Коментар: В българския превод на Библията тази дума е „пришествие“
Д.Пр.) - втората фаза на връщането на Христос според разглежданата теория. Павел използва същата дума и
в 2Сол. 2:8, за да обозначи идването, при което Христос ще унищожи антихриста – нещо, което не е
предвидено да се случи според разглежданата теория преди втората фаза.
Обръщайки се да разгледаме следващата дума apokalypsis, ние установяваме, че Павел я използва в
1Кор. 1:7 за да опише това, което привържениците на разглежданата теория наричат „грабването“: „ като
чакате откриването (или откровението ASV) на нашия Господ Исус Христос.“ (Коментар: В българският
превод тук е използвана думата „явяването“ Д.Пр.). Но в 2Сол. 1:7-8 същата дума е използвана, за да опише това,
което привържениците на разглежданата теория наричат 2-ра фаза на Второто връщане: „...при
откриването (apokalypsis) на Господ Исус Христос от небето с ангелите на своята сила в пламтящ огън,
оповестяващ отмъщение на онези, които не познават Бога...(ASV).
Същото нещо е вярно и за третата дума epiphaneia. В 1Тим.6:14 тя се отнася за това, което
привържениците на разглежданата теория наричат „грабването“: „Заръчам ти ....да пазиш заповедта
неопетнена и безукорно до явяването (epiphaneia) на нашия Господ Исус” (мой превод). Но в 2Сол. 2:8
Павел използва същата дума, за да опише идването на Христос, по време на което Господ ще убие
беззаконният: „И тогава ще бъде разкрит беззаконният, когото Господ Исус ще унищожи чрез появата
(epiphaneia) на своето идване (ASV). Обаче това няма да се случи, според привържениците на
разглежданата теория, преди края на периода на „голямата скръб.“ Следователно, използването на тези
думи не предоставя каквото и да е основание за различието, което тези привърженици правят между двете
фази на връщането на Христос. (Though earlier pretribulationists used to call the first phase of the Second Coming the parousia and the second phase the
revelation or the appearing, most contemporary pretribulationists now acknowledge that the three words are used indiscriminately in the New Testament for what they regard as the
two phases of Christ’s return (see Gundry, The Church and the Tribulation, p. 158) .

(2) Текстовете в Новия Завет, които описват „голямата скръб“ не показват, че църквата ще бъде
преместена от земята преди започването на „скръбта.“ Както видяхме по-рано, Исус говори за „голямата
скръб“ в своята „Беседа на Елеонския хълм“, намираща се в Мат. 24. Но тук няма никакъв признак, че
църквата няма да е на земята, когато се случи тази „скръб.“ Всъщност Исус казва, че дните на тази скръб ще
бъдат съкратени заради избраните (ст.22) и няма никакво основание да вярваме, че избраните са само юдеи.
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Тук някой може да възрази, че Евангелието на Матей е било написано специално за юдеите, но подобни
думи са използвани и в Марк 13:20, в евангелие, което не е било написано, за да бъде четено от юдеите.
Привържениците на разглежданата теория понякога казват, че тук Матей не говори за църквата, защото той
не използва думата „църква“ в този стих. Но понеже Матей е използвал само 3 пъти думата „църква“ в
цялото си евангелие (веднъж в 16:18 два пъти в 18:17), тогава какво доказва липсата на тази дума в Мат.
24:22?
Обаче, в тази връзка, най-важното е споменаването на грабването на църквата в Мат. 24:31: „И Той
(Христос) ще изпрати ангелите Си със силен звук на тръба, и те ще съберат избраните Му от четирите
ветрове, от единия край на небето до другия“ (мой превод). Забележете аналогията между този стих и
описанието на грабването на църквата в 1Сол. 4:16-17: слизането на Господа, звукът на тръбата и
събирането на всички истински верни хора на Бога, които тук са наречени „избраните.“ Изглежда ясно, че
двата текста описват едно и също събитие. Но тук трябва да забележим, че описанието на грабването в Мат.
24 се случва след слизането на Господа при неговото Второ идване: „те ще видят Човешкия Син, идващ на
небесните облаци със сила и голяма слава; и Той ще изпрати ангелите Си“ и т.н. (ст.30-31 - мой превод).
Тук няма никакъв намек за грабването, за което говори обсъждана теория; всъщност, грабването на
църквата е описано, че се случва след „голямата скръб“ (виж Мат. 24:29).
По-рано видяхме, че описанието на Павел на разкриването на беззаконният в 2Сол. означава, че
появата на този човек ще стане причина за голямо преследване и скръб за хората на Бога. Целта на Павел в
тази глава е да предупреди читателите си, някои от които считали, че денят на Господа вече е дошъл (виж
2Сол. 2:2), че всъщност този ден няма да дойде, ако преди това не бъде разкрит беззаконният, заедно с
скръбта, която ще придружава появата на беззаконният. При това положение, каква е логиката в
предупреждението на Павел, ако тези вярващи ще бъдат преместени от земята преди скръбта?
Понеже църквата в Солун е била съставена предимно от вярващи езичници (виж Деян. 17:4), ние не
можем да кажем, че тук Павел пише само на юдеи-християни. Всъщност, началните думи на 2Сол. 2 ясно
показват, че събитията, описани в тази глава, които включват появата на антихристът и на голямата скръб,
ще предшестват грабването на църквата: „Относно идването на нашия Господ Исус Христос и нашето
събиране при него, ние ви молим, братя, да не се разклаща лесно вашия здрав разум или да се тревожите
от някое пророчество...казващо, че денят на Господа вече е дошъл. Не позволявайте никой да ви
заблуждава по какъвто и да е начин, защото този ден няма да дойде, преди да се случи непокорството и
беззаконникът не бъде разкрит...“ (2Сол. 2:1-3, NIV – мой превод). Интересно е да се отбележи, че
гръцката дума, която по-горе е преведена като „ нашето събиране при него“(episynag g ) е съществителна
форма на глаголът, използван за „грабването“ в Мат. 24:31: „те ще съберат избраните Му от четирите
ветрове, от единия край на небето до другия.“ Ясно е, че грабването на църквата, както е описано в този
откъс, няма да предшества, а ще стане след голямата скръб.
(3) Бележитият откъс от Новия Завет описващ грабването не ни учи, че то ще стане преди
„голямата скръб,“ която от своя страна ще предшества Второто идване на Господ Исус Христос. Сега се
обръщаме към този откъс – 1Сол. 4:16-17: „Понеже самият Господ ще слезе от небето с повелителен вик,
с гласът на архангел и със звук на Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат първи, после ние,
които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха;
и така ние ще бъдем винаги с Господа.“ (мой превод)
Този откъс ясно ни учи, че по времето на връщането на Господа, всички умрели вярващи ще бъдат
възкресени, а всички все още живи вярващи ще бъдат променени и прославени (виж 1Кор. 15:51-52); после
тези две групи ще бъдат грабнати да посрещнат Господа във въздуха.
Този откъс не ни учи, че след тази среща във въздуха Господ ще обърне посоката на движението си и
ще се върне на небето, вземайки възкресените и променени членове на църквата със себе си. Откъсът не
споменава нито една дума за това. Вярно е, че ст.17 завършва с думите „ и така ние ще бъдем винаги с
Господа.“ Но Павел не казва къде ще бъдем винаги с Господа. Идеята, че след като срещнем Господа във
въздуха, ние ще бъдем с него в продължение на 7 години на небето и след това – 1000 години във въздуха
над земята е чисто умозаключение и нищо повече. Вечното единство с Христос в слава е ясното учение на
този откъс, а не грабването преди „голямата скръб.“
Всичко това става още по-ясно, когато погледнем фразата „да посрещнем Господа във въздуха.“
Въпреки, че превода употребява инфинитива „да посрещнем,“ на гръцки тук има предложна фраза eis
apantsin. Apantsis е прилагателно име, което е било използвано по времето на написването на Новия Завет
за да опише публично официално посрещане, извършвано от някой град при посещението на важна
личност. Обикновено хората излизали извън града, за да посрещнат важният посетител и после се връщали
заедно с него в града. (Коментар: В Деян. 28:15 се казва, че християни от Рим отишли да посрещнат Павел до Апиевото
тържище (намиращо се на 50 км от Рим) и даже до Трите кръчми (намиращи се на 65 км от Рим). Д.Пр. ) (E. Peterson, “apantsis,” TDNT,
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I, 380-81).

Въз основа на аналогията, предавана от тази дума, всичко, което тук казва Павел е, че както
възкресените, така и променените вярващи са грабнати в облаците да посрещнат Господа, когато той се
спуска от небето, което означава, че след това радостно посрещане вярващите ще се върнат с него на земята.
Тази мисъл е потвърждавана, когато погледнем към други употреби на същата дума в Новия Завет.
Веднъж тя се среща в Деян. 28:15: „И братята там, когато чули за нас, дойдоха чак до Апиевото
тържище и до Трите кръчми, за да ни посрещнат (eis apantsin hmin)” (мой превод). Тези братя излезли от
Рим, за да посрещнат Павел и после се върнали с него в Рим. Другата употреба на думата се намира в Мат.
25:6, в Притчата за мъдрите и глупавите девици: (мой превод) „А посреднощ се чу вик: „Ето,
младоженецът! Излизайте да го посрещнете (eis apant sin)’.” Така както мъдрите девици в притчата
излизат да посрещнат младоженеца, така и вярващите ще бъдат грабнати, за да посрещнат идващият Господ.
Както девиците след това въврели заедно по пътя към сватбеното тържество, така и възкресените, и
променените вярващи, след като посрещнат Господа във въздуха, ще останат с Господа, когато той
продължава по пътя си към земята. Метафората на сватбеното тържество описва щастливо и любящо
общуване. Защо би трябвало да се счита, че това общуване може да се случи само на небето?
Възкресените и променените вярващи не принадлежат на небето, а на земята. Следователно,
сватбеното тържество на Христос и на неговите спасени хора ще се състои не на небето, а на новата земя.
(4) Второто идване на Христос включва както идване с неговите хора, така и за неговите хора.
Привържениците на разглежданата теория говорят понякога за двете фази на това „идване за неговите хора“
(сграбчването) и за „идването с неговите хора“ (връщането), със 7-годишен интервал между двете фази.
После разсъждението продължава по следния начин: Христос може да дойде единствено със светиите си
след като първо е дошъл за светиите си във фазата на грабването. След 7-годишно сватбено празненство на
небето, Христос може да вземе светиите си със себе си, когато се връща на земята, за да установи своето
1000-годишно царуване.
Трябва да бъде отбелязано, че 1Сол. 3:13 наистина говори за „идването на нашия Господ Исус с
всичките му светии.“ Ако приемем, както правят повечето от коментаторите, че тук „светии“ се отнася за
хора, а не за ангели, тук наистина имаме описание на връщането на Христос със спасените хора. Но сега
въпросът е, дали това непременно е различно идване от онова идване, което обичайно е наричано
„грабване.“ Най-известен откъс в Новия Завет, който описва грабването е 1Сол. 4:13-18. В стих 14, който е
част от този откъс, се казва: „Ние вярваме, че Исус умря и възкръсна отново и по същия начин вярваме, че
Бог ще доведе с Исус онези, които са починали в него (NIV – мой превод). Проблемът, който тревожел
солунците е, дали вярващите, които вече се умрели, ще пропуснат радостта от Второто идване на Христос.
Отговорът на Павел, описан в ст. 13-18 е, че те няма да я пропуснат, понеже умрелите в Христос първо ще
бъдат възкресени и след това, заедно с онези, които все още са живи, ще посрещнат Господ във въздуха.
В ст. 14 Павел казва, че „Бог ще доведе с Исус“ онези, които са починали в Христос. Какъв е смисълът
на фразата „доведе с Исус“? Павел и на други места ни учи, че умрелите вярващи сега са с Христос (виж
Фил.1:23 и 2Кор. 5:8). Когато Христос се върне, той ще доведе със себе си от небето онези вярващи, които
са умрели. Но това е казано не само в 1Сол. 3:13, а и в 1Сол. 4:14, в който се говори специално за
грабването. Следователно фразата „идване със светиите му“ не е отделена от неговото „идване за светиите
му“ при грабването. Връщането на Христос ще бъде и двете - „с“ и „за“ неговите светии. (For a helpful discussion of
these two passages, see Hendriksen, I and II Thessalonians (Grand Rapids: Baker, 1955), pp. 91-94, 111- 114. He suggests that the expressions “with all his saints” (I Thess. 3:13)
and “bring with Jesus” (I Thess. 4:14, NIV) have reference to the souls of the believing dead, which will immediately thereafter be united with their bodies in the resurrection. Cf.
Heidelberg Catechism, Q. 57; and Belgic Confession, Art. 37).

(5) Нито едно доказателство не може да бъде представено за 2-фазното идване от учението, че
„голямата скръб“ ще представлява изливане на Божия гняв върху света. Разсъждението на привържениците
на това учение е следното: Понеже по време на голямата скръб, когато Божият гняв ще се излее върху
непокорното човечество, църквата не би трябвало да бъде по това време на земята, тъй като църквата не
може да бъде обект на Божия гняв.
Вярно е, че църквата никога няма да бъде обект на Божия гняв, понеже Христос е понесъл Божия гняв
заради хората си, когато е бил разпънат на кръста. Но този факт не означава задължително, че църквата не
може да бъде на земята, когато е изливан Божия гняв по време на скръбта. Например, трябва да бъде
напомнено, че когато Бог изливал гнева си върху египтяните по време на „десетте напасти,“ хората на Бога,
въпреки че живеели в тази земя, били пощадени от напастите, които причинили страдания на египтяните.
Нещо повече, в Откр. 7 ние четем за поставянето на печат върху челата на слугите на Бога, за да не падне
Божия гняв върху тях (виж 9:4), когато този гняв пада върху другите. (За доказателството, че тук описаните 144000 като
запечатани, не се състоят само от юдейски остатък, а от цялата църква на земята, виж Hendriksen, More Than Conquerors, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker, 1940), pp.
133-35).

Обаче тук трябва да бъде казано още нещо. Защитата от Божия гняв не означава освобождаване от
гнева на човека. Както можахме да видим по-рано, църквата трябва постоянно да страда през период на
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скръбта; замислете се за думите на Исус в Мат. 24:9, изречени към неговите хора които ще живеят през
цялата настояща епоха: „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и вие ще бъдете мразени от всички
народи заради моето име.“ Ако мъките и скръбта са един от знаците на времето, поради каква логика
църквата не трябва да бъде на земята през финалната фаза на скръбта? Павел показва в 2Сол. 1:6-8, че
връщането на Христос ще означава освобождаване от скръбта за неговата църква и за неговите хора:
„...Понеже наистина Бог мисли, че е справедливо за отмъсти чрез страдание на онези, които ви
наскърбяваха и да даде почивка на нас с вас, които бяхте оскърбени, когато Господ Исус се яви от небето
със своите силни ангели в пламтящ огън, раздавайки отмъщение на онези, които не познават Бога и на
онези, които не се покоряват на евангелието на нашият Господ Исус“ (мой превод).
Следователно, ние стигаме до заключението, че няма никакво основание в Библията за теорията за 2фазовото Второ връщане, която разгледахме. Второто връщане на Христос трябва да бъде мислено и
разбирано като едно единствено събитие, което се случва след „голямата скръб.“ Когато Христос се върне,
тогава ще има голямо възкресение, както на вярващите, така и на невярващите. (Доказателство за учението за голямото
възкресение ще бъде предоставено по-долу, в гл. 17).
След възкресението, вярващите, които по това време все още са живи, ще бъдат променени и
прославени (1Кор. 15:51-52). Тогава ще се случи „грабването“ на всички вярващи. (Тук думата „грабване“ е поставена в
кавички, за да я направи различна от представата за грабването описана в разглежданата тук теория за предварителното грабване, което се различава от
„грабването“ след „голямата скръб“) .

Тогава вярващите, които са били възкресени, заедно с живите вярващи, които са
били променени, биват грабнати и издигнати в облаците за да посрещнат Господа във въздуха (1Сол. 4:1617). След това посрещане във въздуха, грабнатата църква продължава да бъде с Христос, докато той
продължава да се спуска към земята.
Сега продължаваме обсъждането, за да попитаме какво ни учи Библията за начинът на Второто
идване. Първо забелязваме, че това ще бъде лично идване: самият Христос ще се върне в собствената си
личност. Това ясно е казано, например в Деян. 1:11, където са записани думите на двама човека в бели
дрехи, които казали на учениците по време на Възнесението на Христос: „Галилеяни, защо стоите и
гледате към небето? Този Исус, който беше взет от вас на небето, ще дойде по същият начин, както вие
го видяхте да отива на небето“ (мой превод).
За същата последица говорят и думите в Деян. 3:19-21, изречени от Петър в храма: „Поради това се
покайте и се обърнете отново...за да дойдат освежителни времена от присъствието на Господа и Той да
изпрати определеният за вас Христос, Исус, когото небесата трябва да приемат, до времето за
установяването на всичко, което Бог е казал чрез устата на своите святи пророци от века“ (мой превод).
По същият начин Павел ни учи, че Христос лично ще се върне отново: „Защото нашето
гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос“ (Фил. 3:20).
Забележете също това, което той казва в Кол. 3:4: „Когато Христос, който е нашият живот, се яви,
тогава и вие ще се явите с Него в слава“ (мой превод).
От Новия Завет ние също научаваме, че връщането на Христос ще бъде видимо събитие. Свидетелите
на Йехова твърдят, че Христос се е върнал през 1914 год. по един невидим начин. (Let God Be True (Brooklyn: Watchtower
Bible and Tract Society, 1946; rev. in 1952), pp. 198-99; Make Sure of All Things (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1953; rev. in 1957), p. 321. See my Four Major
Cults, p. 297).

Но Откр. 1:7 несъмнено отхвърля всяка такава представа за невидимо Второто идване: „Ето, Той
идва с облаците и всяко око ще го види...“ (мой превод). В тази връзка вижте и Тит 2:11-13: „Защото се
появи (epephan) Божията благодат за спасението на всички хора, учеща ни да се отречем от безбожието
и от светските страсти, и да живеем спокоен, почтен и набожен живот в този свят, очаквайки нашата
блажена надежда, появяването (epiphaneian) на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос ...“
(мой превод).
Съществителното (epiphaneia) - появяването, една от трите най-често употребявани думи в Новия
Завет за Второто идване тук е „чифтосана“ с думата epephan, която е глаголната форма, произлизаща от
същата гръцка дума. Ако първото появяване на Христос, описано в началото на текста е било видимо –
което никой не си прави труда да отрича – употребата на родствената форма на глагола epiphain за Второто
идване на Христос доказва без съмнение, че Второто идване ще бъде видимо така, както е било видимо и
първото идване.
Трета отличителна черта на връщането на Христос е, че то ще бъде славно идване. Първото идване на
Христос е било идване в унижение. Исая вече бил предсказал това:
„(Той) нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той
беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал; и като човек, от когото
хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не Го счетохме“ (53:2, 3).
Павел също ни напомня, че когато първия път Христос дойде на земята, той „ се отказа от всичко,
вземайки формата на слуга“ и „смири себе си и стана покорен до смърт, даже до смърт на кръст“ (Фил.
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2:7, 8 – мой превод).
Но когато Христос дойде отново, той ще бъде различен. Той ще се върне в слава. Самият Христос ни е
казал това в „Беседата на Елеонския хълм“: „...И те ще видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци
със сила и голяма слава“ (Мат. 24:30 – мой превод).
Павел добавя още няколко подробности: „Понеже самият Господ ще слезе от небето с повелителен
вик, с глас на архангелът и с звукът на Божия тръба (1Сол. 4:16, NIV – мой превод).
Христос ще дойде отново за да бъде прославен в своите светии (1Сол. 1:10) и ние, които сме негови
хора, ще се появим с него в слава, когато той се върне (Кол. 3:4). Христос ще царува като славен победител,
Съдията на всички, Изкупителят и спасителят на цялото творение, Царят на царете и Господарят на
господарите (Откр. 19:16).

Глава 14
Важни представи за Хилядолетието
Книгата Откровение говори за някои хора, за които е казано, че ще живеят и ще царуват с Христос в
продължение на 1000 години (Откр. 20:4). Различаващите се тълкувания на този стих довели до
формирането поне на 4 важни представи за природата на хилядолетието или за царуването през
хилядолетието, за което се говори в този стих. (Думата „хилядолетие“ произлиза от латинските думи mille, означаваща „хиляда“ и annus,
означаваща “година.” Следователно, тази дума „хилядолетие“ означава „период от 1000 години.“ Прилагателното „хилядолетно“ се отнася за хилядолетието) .
Тези четири представи са амилениализъм, постмилениализъм, исторически премилениализъм и
диспенсационален премилениализъм. (An exposition and evaluation of these four views is found in a recent volume edited by Robert G. Clouse, The
Meaning of the Millennium (Downers Grove: Inter-Varsity, 1977). Each of four authors (George Ladd, Herman Hoyt, Loraine Boettner, and Anthony Hoekema) contributes a chapter
setting forth his view of the millennium. Each author also evaluates the other three views) .

В настоящата глава ще бъде представено кратко
описание и анализ на тези четири важни представи за хилядолетието.
Първо, започваме с амилениализъм. (Трите току-що споменати думи (амилениализъм, постмилениализъм и премилениализъм) трябва да
бъдат мислени като модификации на Второто идване на Христос. Следователно, думата „амилениализъм“ означава представата, че Второто идване на Христос ще
бъде без хилядолетие).

Думата амилениализъм не е много щастлива дума. Тя предполага, че привържениците на
амилениализма или не вярват, че ще има някакво хилядолетие или просто игнорират първите шест стиха от
Откр. 20, в които се говори за царуване в продължение на 1000 години. Нито едно от тези две
предположения не е правилно. Въпреки, че е вярно, че привържениците на амилениализма не вярват в
буквалното случване на 1000-годишното царуване на Христос на земята, което ще последва след
Връщането на Христос, самата дума амилениализъм не е точно описание на тяхната представа. Джей Е.
Адамс (1929 – 2020 - американски реформиран автор, доктор по богословие, автор на над 100 книги ), в книгата си „Времето
наближи“ (The Time is at Hand (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1970), pp. 7-11) , предположил, че думата амилениализъм трябва
да бъде заменена с изразът „осъществено хилядолетие.“ Този израз наистина описва по-точно представата,
отколкото думата амилениализъм, понеже привържениците на амилениализма вярват, че хилядолетието, за
което се споменава в Откр. 20, не е задължително да е в бъдещето, а сега е в процес на осъществяване.
Обаче изразът „осъществено хилядолетие“ е доста по-тромав и обемист, отколкото кратката приставката
„а.“ Поради това, въпреки недостатъкът и ограниченията на думата амилениализъм, аз ще продължа да я
използвам.
Привържениците на амилениализма тълкуват хилядолетието, споменато в Откр. 20:4-6 като описание
на сегашното царуване починалите вярващи с Христос на небето . Те разбират връзването на Сатаната,
споменато в първите три стиха на тази глава, че то всъщност се отнася за целия период между двете
идвания на Христос, въпреки че това връзване свършвало малко преди връщането на Христос. Те твърдят,
че Христос ще се върне след това 1000-годишно царуване на небето.
Освен това, привържениците на амилениализма считат, че сега Божието царство присъства в света ,
когато победоносният Христос управлява хората си чрез своето Слово и Духът, въпреки че те очакват
бъдещо, славно и съвършено царство на новата земя в идващия живот. Независимо от фактът, че Христос е
спечели решаваща победа над греха и злото, царството на злото ще продължава да съществува редом с
Божието царство до края на света. Въпреки, че вече се радваме на множество есхатологични благословии в
настоящето (започналата есхатология), ние очакваме серия от събития, доведени до тяхната връхна точка,
свързани с Второто идване на Христос, които ще ги въведат във финалния етап (бъдеща есхатология). Така
наречените „знаци на времето“ съществуват в света от времето на първото идване на Христос, но те ще
стават по-мощни и ще стигнат до финалната си изява, непосредствено преди неговото Второ идване.
Следователно, привържениците на амилениализма очакват занасянето на евангелието до всички
народи и обръщането на цялостта на Израел да бъдат завършени преди Второто идване на Христос. Те
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очакват да се засили формата на скръбта и на вероотстъпничеството, както и появата на личността на
Антихриста преди Второто идване. Те разбират, че Второто идване на Христос ще бъде едно единствено
събитие и че то няма да се състои от 2 фази. При връщането на Христос ще има велико възкресение, както
на вярващите, така и на невярващите. След възкресението, вярващите, които по това време все още са живи,
ще бъдат променени и прославени. После тези две групи – на възкресените вярващи и на променените
вярващи – ще бъдат грабнати в облаците за да посрещнат Господа във въздуха. След това „грабване“ на
всички вярващи, Христос ще завърши спускането си на земята и ще извърши Последния съд. След съдът
невярващите ще бъдат предадени на вечно наказание, а вярващите ще се радват вечно на благословиите на
новото небе и новата земя. (Настоящата книга отразява позицията на привържениците на амилениализма. В следващата Гл. 16 ще бъде по-подробно
обяснено тяхното тълкуването на Откр. 20. Кратка история на амилениализма, както и списък на книгите, написани от привържениците на тази позиция могат да
бъдат намерени в Clouse, op. cit., pp. 9-13, 219-20).

Второ, следващата важна представа е постмилениализъм. (Ако считаме, че тази дума е модификация на Второто връщане,
В началото можем да кажем, че
привържениците на постмилениализма са в съгласие с привържениците на амилениализма относно
следните три неща: (1) привържениците на постмилениализма не считат, че хилядолетието включва
видимо царуване на Христос от някакъв земен трон; (2) те не считат, че хилядолетието ще трае точно 1000
години; (3) те поставят връщането на Христос след хилядолетието.
Различията между привържениците на постмилениализма и привържениците на амилениализма ще
станат ясни, когато продължим да описваме позицията на постмилениализма. Започваме с цитат от един от
най-известните съвременни представители на постмилениализма, Лорейн Бьотнер (1901–1990 – американски
реформират теолог, професор): „Ние определихме постмилениализма като такова схващане за последните
неща, което счита, че Божието царство сега се е разпростряло в света чрез проповядването на
Евангелието и чрез спасяващата работа на Светия Дух в сърцата на отделните хора, с цел накрая
светът да бъде християнизиран и връщането на Христос да се случи в края на дълъг период на праведност
и мир, обикновено наричан „хилядолетието.“ Трябва да бъде добавено, че според принципите на
постмилениализма, Второто идване на Христос ще бъде последвано незабавно от великото възкресение,
великият Съд и въвеждането на небето и адът в тяхната цялостност.“ (The Millennium (Grand Rapids: Baker, 1958), p. 14).
Според постмилениализма, сегашната епоха постепенно ще се смеси с епохата на хилядолетието,
когато една нарастващо по-голяма част от населението на света станат християни чрез проповядването на
Евангелието. Този нарастващ бройна християните ще включва както юдеи, така и езичници.
Привържениците на постмилениализма най-общо разбират текста на Рим. 11:25-26 като учение за бъдещо
голямо мащабно обръщане на евреите към вяра в Господ Исус Христос, въпреки че те не считат, че това ще
означава възстановяване на Юдейското политическо царство.
Когато хилядолетието стане реалност, християнските принципи на вяра и поведение ще станат
възприет стандарт за народите и отделните хора. Грехът няма да бъде премахнат, но ще бъде намален до
минимум. Социалният, икономическият, политическият и културният живот на човечеството ще бъде
всеобхватно подобрен. Ще има общо благоденстващи условия за живот по целия свят, богатството ще бъде
по-широко споделяно и пустините ще цъфтят като розата. Народите, които в миналото са били враждебни
помежду си, сега ще работят хармонично заедно. Тази златна епоха на духовно благополучие ще продължи
дълго време, може би повече от буквалните 1000 години. Според думите на Лорейн Бьотнер: „Това не
означава, че някога ще има време на земята, когато всеки човек ще бъде християнин или че всеки грях ще
бъде премахнат. Но това означава, че злото във всичките му многообразни форми накрая ще бъде
намалено до пренебрежими размери, че християнските принципи ще бъдат правилото, а не изключение и
че Христос ще се върне в наистина християнизиран свят.“ (Ibid).
Както Лорейн Бьотнер, така и неговият колега Д. Марсел Кик са съгласни, че голямата скръб, за която
се говори в Мат. 24 и вероотстъпничеството – в 2Сол., вече са в миналото. Но въпреки това, въз основата на
текста в Откр. 20:7-10, който описва развързването на Сатаната в края на времето, Бьотнер очаква
„ограничена изява на злото“ преди връщането на Христос. Но той продължава за да каже, че развързването
на Сатаната и атаката против църквата, която дяволът ще започне, ще продължи кратко време и няма да
навреди на църквата. (Ibid., pp. 67-70). За привържениците на постмилениализма фактът, че ще има финално
активизиране на злото, малко преди връщането на Христос по никакъв начин не обезсилва тяхното очакване
за бъдеща хилядолетна златна епоха.
Единственото място, където Библията споменава за хилядолетие е Откр. 20: 1-6. Първите три стиха
в този откъс описват връзването на Сатаната за период от 1000 години, а другите три стиха показват, че
някои хора ще живеят и ще царуват с Христос за период от 1000 години. Интересно е да наблюдаваме как
различните привържениците на постмилениализма тълкуват тези стихове. Бенджамин Уорфийлд (1851 – 1921
– американски теолог, директор на семинарията в Принстън. ) сега включен в техните редици, твърди, че Откр. 20:1-6
описва връзването на Сатаната през епохата на сегашната църква и царуването на умрелите вярващи в
ние разбираме, че връщането на Христос ще бъде след хилядолетието – от там идва и името на тази представа) .
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Христос на небето през настоящата епоха. (“The Millennium and the Apocalypse,” Biblical Doctrines (New York: Oxford, 1929), pp. 648-50) . В поскорошна книга на тази тема, Лорейн Бьотнер се съгласява с Уорфийлд за тълкуването на този откъс. (Clouse,
op. cit., pp. 202-203. Note that the view here expressed differs from that found in Boettner’s The Millennium, pp. 65-66) . Следователно, двамата са
възприели тълкуванието на привържениците на амилениализма за първите шест стиха от Откр. 20. От своя
страна Д. Марсел Кик, въпреки че се съгласява, че връзването на Сатаната се случва сега, твърди, че
изразът „те оживяха и царуваха с Христос хиляда години“ (ст.4), означава духовно прераждане на
вярващите, които все още живеят на земята, а троновете (ст.4) са разбирани като метафоричен начин за
описанието на царуването на хората на Христос с него на земята сега. (Revelation Twenty (Philadelphia: Presbyterian and Reformed,
1955), pp. 33-37, 54-55. This book was reprinted in 1971 by the same publisher as part of a volume entitled The Eschatology of Victory. In this volume see pp. 179-84, 209-11) .
Друг участник в тяхната група, Норман Шепърд, твърди, че връзването на Сатаната все още е в бъдещето.
Обаче той е съгласен с Кик в разбирането на „първото възкресение“ (ст.6) като отнасящо се до духовното
прераждане. Той също разбира израза „оживяха и царуваха с Христос“ като описание на сегашния живот
на вярващите на земята. (“Postmillennialism,” in The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1975), IV,
822-23. See also Shepherd’s article, “The Resurrections of Revelation 20,” in The Westminster Theological Journal, XXXVII, 1 (Fall, 1974),pp. 34-43).
Какво Библейско доказателство предлага постмилениализма за тази представа ?
Бьотнер цитира Великата заповед (Мат. 28:18-20), в която Христос заповядва на хората си да правят
ученици от всички народи. Бьотнер продължава и казва, че тази заповед не е просто обявяване, че
евангелието ще бъде проповядвано, а е обещание, че резултатната евангелизация на всички народи ще бъде
завършена преди връщането на Христос. (Clouse, op. cit., p. 118). Бьотнер цитира и Мат. 16:18, където е написано, че
„портите на ада“ няма да надвият църквата. Той счита, че този стих означава, че църквата ще предприеме
такава офанзива с евангелието „че то ще напредва по целия свят и нищо, буквално нищо няма да е способно
да противостои на неговото движение напред.“ (Ibid., p. 202).
Норман Шепърд цитира откъси от Псалмите и Пророците, които говорят за всеобхватно и
триумфално царуване на Месията (напр. Чис. 14:21; Пс. 2:8; 22:27-29; 72; Ис. 2:2-4; 11:6-9; 65; 66; Йер.
31:31-34; Зах. 9:9f.; 13:1; 14:9). После казва: „Понеже (тези откъси) не могат да се отнасят за царуване на
Христос след Второто му идване и защото нищо, което се е случило в историята, не е било справедливо
към прославата на това пророческо видение, златната епоха трябва да е в бъдещето, но преди
връщането на Месията.“ (“Postmillennialism,” Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, IV, 823). Шепърд продължава и споменава
„Притчата за кваса“ в Мат. 13:33, като сочеща към всеобщият обхват на Божието царство. Той взема от Рим.
11 перспективата за масово обръщане както на юдеи, така и езичници към Христос и казва „Всичко това е в
съответствие с факта, че светът е обектът на спасението на Христос“ (Йоан 3:16, 17; Откр. 11:15).
(Ibid. One will find a brief history of postmillennialism and a short bibliography of postmillennial writings in Clouse, op. cit., pp. 9-13, 219. To the bibliography should be added Iain
Murray, The Puritan Hope (London: Banner of Truth Trust, 1971). For five recent essays defending the postmillennial view, see The Journal of ChristianReconstruction, III, 2
(Winter, 1976-77).

Като критика, може да бъдат направени следните възражения против позицията на
постмилениализма:
(1) Пророчествата на Стария Завет, тълкувани от постмилениалистите като отнасящи се за бъдещата
хилядолетна златна епоха, всъщност описва финалното състояние на освободената общност. Проф. Шепърд
твърди, че откъси от този вид не могат да се отнасят за царуването на Христос след неговото връщане. Аз
питам: Защо не могат да се отнасят? Ако помним важният факт, че във финалното състояние ще има както
ново небе, така и нова земя, (За по-задълбочено запознаване с Библейското учение за новата земя, вижте гл. 20 от тази книга. ), тези
пророчества могат лесно да бъдат разбирани като посочващи, в техния висш смисъл, към прославения
живот на тази нова земя.
Нека да разгледаме някои от откъсите, представени от проф. Шепърд като доказателства за неговата
теза.
В Пс. 2:8 се казва: „Поискай от Мен и Аз ще направя народите Твое наследство и земните краища –
Твое притежание“ (мой превод). Ако този откъс е считан, че се отнася за Месията, което несъмнено е така,
защо да не можем да считаме, че той е описание на царуването на Христос на новата земя, когато
„световното царство стана царството на нашия Господ и на нашия Христос“ (Откр. 11:15)?
В Ис. 2:4 се казва: „...Те ще прековат техните мечове в рала и копията си – в сърпове; народ против
народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война“ (мой превод). Защо не можем да разберем, че
този стих по подобен начин се отнася до новата земя, в която листата на дървото на живота ще бъдат за
изцеление на народите (Откр.22:2)?
Два пророчески откъси описват ясно всеобхватността на познанието на Господа, което ще е
характерна черта на съществуването на новата земя: Ис. 11:9: „...защото земята ще бъде пълна с
познанието на Господа така, както водите покриват дъното на морето“ (мой превод) и Йер. 31:34: „...те
всички ще Ме познават, от най-маловажният до най-великият, казва Господ“ (мой превод). Ис. 65:17-25
също трябва да бъде разбиран като описание на финалното състояние на спасените; забележете по-
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конкретно думите на ст. 17: „Понеже, ето, Аз създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма
вече да бъдат спомняни, нито да ни идват на ум“ (мой превод).
(2) Обичайното тълкуване на постмилениалистите на голямата скръб в Мат. 24 и на
вероотстъпничеството в 2Сол. 2 не се потвърждава от Библията. Както вече видяхме, „Беседата на
Елеонския хълм“ в Мат. 24 се занимава както със събитията, свързани с разрушаването на Йерусалим, така
и със събитията, свързани с краят на света. Въпреки, че в тази беседа Исус показва, че скръбта трябва да
бъде очаквана от неговите хора през целия период между първото и второто идвания , той също говори за
голяма скръб, такава, каквато не е била виждана от началото на света и няма никога да бъде виждана (ст.21).
От особена важност тук са Мат. 29 и 30: „Веднага след скръбта на онези дни слънцето ще
потъмнее...тогава на небето ще се появи знакът на Човешкия Син...и те ще видят Човешкия Син, идващ
на небесните облаци със сила и голяма слава“ (мой превод).
Относно вероотстъпничеството в 2Сол. 2, Павел казва: „Защото онзи ден (денят на Господа или
Второто идване) няма да дойде, докато първо не дойде непокорството (или вероотстъпничеството)...“
(2Сол. 2:3 – мой превод).
Следователно, няма никакво Библейско потвърждение за твърдението, че тези две събития – голямата
скръб и вероотстъпничеството, описани в 2Сол. 2 – трябва да бъдат изпратени в миналото.
(3) Текстът на Откр. 20:1-6 не подкрепя позицията на постмилениализма. Както по-късно ще бъде
показано, този откъс описва царуването с Христос на душите на умрелите вярващите през настоящата
епоха, а не описва бъдеща златна епоха. Нека сега да видим три тълкувания на този откъс, които
намерихме, че са поддържани от видни постмилениалисти.
Както Уорфийлд, така и Бьотнер приемат обичайното амилениалистко тълкуване на тези стихове и са
съгласни, че те описват връзването на Сатаната през настоящата епоха и царуването на душите на умрелите
вярващи с Христос на небето, също през сегашната епоха. Но в това тълкуване какво основание може да
бъде намерено за вярването в бъдеща златна епоха? Трябва да помним, че единственото място в Библията, в
което се споменава за хилядолетието е в Откр. 20; ако в тези стихове няма никакво доказателство за
очакването на бъдеща златна хилядолетна епоха, какво убедително доказателство имаме, че ще има
такава епоха?
Д. Марсел Кик е съгласен, че връзването на Сатаната се случва сега, но тълкува текста на ст. 4 като
описващ живите вярващи, които сега царуват на земята с Христос. Има две затруднения с тълкуването на
Кик на ст.4. Първо, да разбираме „душите, които царуват с Христос“ като отнасящи се за вярващите,
които все още живеят на земята е в противоречие с по-ранното твърдение в същия стих, „видях душите на
онези, които бяха обезглавени“, както и със следващо твърдение „другите мъртви не оживяха...“ (ст.5).
Второ, как може да се твърди, че живите вярващи царуват с Христос на земята в продължение на 1000
години, когато никой човек не живее по-дълго от дължината на нормалния човешки живот - “седемдесет
години...или даже...осемдесет“ (Пс. 90:10)? Нещо повече, даже въз основата на тълкуването на Кик на този
откъс, какво основание има в тези думи за очакването на бъдеща златна хилядолетна епоха?
Проф. Шепърд твърди, че връзването на Сатаната все още е в бъдещето, въпреки че разбира
царуването на душите с Христос по същият начин като Кик. Възраженията против мнението на Кик,
споменати по-горе, са приложими и тук. Има едно допълнително затруднение: в становището на Шепърд,
периодът от хилядата години, през които Сатаната е вързан, изглежда че е различен от периода от хилядата
години, през които душите царуват с Христос. Но не изглежда ли много по-правдоподобно „хиляда години,“
които 5 пъти са споменати тези шест стиха, да се отнасят за един и същи период от време, особено понеже
този израз „хиляда години“ е споменат два пъти в ст.4, един път в ст.3 и един път в ст.5? Обаче даже ако се
съгласим, че тълкуването на Шепърд на този откъс може да е правилно, ние отново трябва да попитаме:
„Какво е основанието в Откр. 20:1-6 за очакването на бъдеща златна хилядолетна епоха“? (Единственото основание
за такова очакване от негова страна би било бъдещото завързване на Сатаната. Но тогава Шепърд би изглеждал, че поддържа две хилядолетия – едно, което
съществува сега и второ, което предстои да дойде. Дали това е справедливо и честно отношение към Откр. 20) ?

(4) Очакването на постмилениализма на бъдеща златна епоха преди връщането на Христос не е израз
на честно отношение към продължаващото напрежение в историята на света между Божието царство и
силите на злото. Ние вече разгледахме това, че има и ще продължи да има такова напрежение в историята.
(Вижте гл. 3). Още в Битие, Бог обявил контрастът, който продължава през цялата човешка история: враждата
между потомството на жената и потомството на змията. Този конфликт ще продължава до самият край на
историята – замислете се за споменаването в книгата Откровение за Битката на Армагедон (Откр. 16:13-16)
и за Битката на Бог с Магог (Откр. 20:7-9). В Притчата за плевелите в Мат. 13:36-43 Исус казва, че злите
хора ще продължават да съществуват редом до спасените хора на Бога, докато дойде времето на жътвата.
Ясното заключение на тази притча е, че царството на Сатаната, ако можем да го наречем така , ще
продължи да съществува и да расте успоредно с растежа на Божието царство, докато Христос дойде
отново. Новия Завет подсказва за продължаващата сила на „царството на злото“ до края на историята,
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когато говори за голямата скръб, за финалното вероотстъпничество и за появата на личността на
антихриста.
Следователно, да предполагаме, че преди връщането на Христос злото ще бъде намалено до
„пренебрежими размери“ (Boettner, The Millennium, p. 14), би приличало на наивно опростяване на историята, което не
е подкрепено от текста на Библията. Вярно е, че Христос е спечелил решителна победа над греха и
Сатаната, поради което не трябва да има никакво съмнение за окончателния резултат от борбата. Но
въпреки това, конфликтът между Христос и неговите врагове ще продължи до самият край.
Трето, следващата важна представа за хилядолетието е историческият премилениализъм. Необходимо
е отделно обсъждане на историческия премилениализъм и на разликата му от диспенсационалния
премилениализъм, тъй като тези два разновидности на премилениализма се различават в съществени неща.
Накратко казано, премилениалистите вярват, че Второто идване на Христос ще се случи преди
хилядолетието. Следователно, премилениалистите очакват царуване на Христос на земята за период от
1000 години след неговото връщане и преди началото на финалното състояние. Това, което ще последва в
настоящото разглеждане, е скица на основните характерни черти на историческия премилениализъм. (One will
find a brief history of historic premillennialism and a brief bibliography of writings defending this view in Clouse, op. cit., pp. 7- 13, 217-18. A more complete historical treatment of
various millennial views can be found in D. H. Kromminga, The Millennium in the Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1945) .

Разбира се, трябва да помним, че
историческите премилениалисти се различават по редица конкретни детайли. (In the sketch which follows, the views of George
Eldon Ladd, a wellknown contemporary theologian, will be considered representative of present-day historic premillennialism. Ladd’s views can be found in the following
publications: Crucial Questions about the Kingdom of God (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), The Blessed Hope (Eerdmans, 1956), The Gospel of the Kingdom (Eerdmans, 1959),
Commentary on the Revelation of John (Eerdmans, 1972), A Theology of the New Testament (Eerdmans, 1974), and “Historic Premillennialism,” in The Meaning of the Millennium,
ed. Robert G. Clouse).

Според историческия премилениализъм, определени събития трябва задължително за да се случат,
преди Христос да се върне: евангелизирането на народите, голямата скръб, голямото вероотричане или
непокорство и появата на личността на антихриста. Църквата задължително трябва да премине през
голямата скръб. Второто идване на Христос няма да е 2-фазно събитие, а ще се случи само веднъж. Когато
Христос дойде отново, вярващите, които са умрели ще бъдат възкресени, а вярващите, които по това време
са все още живи ще бъдат променени и прославени, а после двете групи ще бъдат грабнати в облаците
заедно, за да посрещнат Господа във въздуха. (Следователно, историческите премилениалисти вярват в постмилениалистко грабване).
След това посрещане във въздуха, вярващите ще придружат спускащия се към земята Христос. След
неговото слизане на земята, антихристът ще бъде убит и потисническото му царуване ще бъде прекратено.
Или по това време или по-рано, огромно множество евреи, дотогава живеещи в техния грях, ще повярват в
Христос като техен Месия и ще бъдат спасени; това обръщане на евреите ще бъде източник на неописуемо
благословение за света. Тогава Христос ще установи своето хилядолетно царство – царство, което ще
съществува приблизително 1000 години. Тогава Христос ще царува видимо над целия свят, а неговите
спасени хора ще царуват с него. Групата на спасените ще се състои от евреи и езичници. Въпреки, че в
огромното си мнозинство евреите ще са наскоро повярвали в Господа, след като това са направили
езичниците, те няма да бъдат отделени в отделна група, понеже ще има само един единствен Божий народ.
Групата на онези, които царуват с Христос през хилядолетието ще състои както от вярващи, които са
възкресени от смъртта, така и от вярващи, които са били все още живи, когато Христос се върнал.
Невярващите народи, които все още са на земята по това време, ще бъдат контролирани и управлявани от
християни с железен прът.
Хилядолетието не трябва да бъде обърквано и смесвано с финалното състояние, защото по време на
хилядолетието грехът и смъртта ще продължат да съществуват. Обаче злото ще бъде значително ограничено
и праведността ще побеждава на земята, както никога преди не е побеждавало. Това ще бъде време на
социална, политическа и икономическа справедливост, на велик мир и благоденствие. Даже природата ще
отразява благословението на епохата, понеже земята ще бъде необикновено продуктивна и пустинята ще
цъфти като розата.
Обаче в края на хилядолетието Сатаната, който е бил завързан през този период, ще бъзе развързан и
ще излезе отново да измамва народите. Той ще събере непокорните народи заедно за Битката на Бога срещу
Магог и ще ги поведе в атака срещу „лагерът на светиите.“ Но от небето ще падне огън върху непокорните
народи и Сатаната ще бъде хвърлен в „огненото езеро.“
След края на хилядолетието ще последва възкресението на невярващите, които са умрели. Тогава ще
има Съд пред великия бял трон, по време на който ще бъдат съдени както вярващите, така и невярващите.
Онези, чиито имена се намерят записани в книгата на живота, ще влязат във вечния живот, а другите, чиито
имена не бъдат намерени в книгата на живота, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. След това ще се постави
началото на финалното състояние: невярващите ще прекарат вечността в ада, а Божийте спасени хора ще
живеят вечно на новата земя, която е очистена от всякакво зло.
Какво Библейско доказателство е предложено от историческите премилениалисти за учението, че
ще има земно хилядолетно царуване след връщането на Христос?
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Джордж Е. Лад признава, че единственото място, в което Библията говори за такова земно
хилядолетно царуване е Откр. 20:1-6. (Clouse, op. cit., p. 32). Той намира описание на Второто идване на Христос в
Откр. 19 и разбира Откр. 20 като описание на събития, които се случват след Второто идване. Лад твърди,
че първите три стиха на Откр. 20 описват връзването на Сатаната по време на хилядолетието, което започва
след връщането на Христос. (Commentary on Revelation, pp. 262-63. Ladd does not think that the thousand years should be understood “with strict literalness”
(p. 262). Откр. 20:4 описва царуването на възкресените вярващи с Христос на земята по време на
хилядолетието. Лад настоява, че гръцката дума ezsan („те живееха или те оживяха“), намираща се в ст. 4 и 5,
трябва да означава „възкресени от смъртта по физически начин.“ (Clouse, op. cit., pp. 35-38). Той намира в ст. 4 и 5
описание на физическо възкресяване на вярващи, случващо се в начало хилядолетието (по-късно той го
нарекъл „първото възкресение“), а в ст. 5 описание на физическо възкресяване на невярващи, което се
случва в края на хилядолетието. Лад обяснява фактът, че учението за това земно хилядолетно царуване се
намира само в тази глава въз основата на своето разбиране за напредващо откровение.
Лад намира и друга подкрепа за това учение в 1Кор. 15:23-26, въпреки че признава, че този откъс не
предоставя убедително доказателство за земно хилядолетие. (За1Кор. 15:23-26, Лад казва, че може би тук Павел говори за царство,
което ще е промеждутъчно а не през хилядолетието ibid., p. 38) . Позоваването се отнася по-точно за ст.23 и 24: „Но всичко по
неговия (на Бога) собствен ред: първият плод Христос, (epeita) после при неговото идване – онези които
принадлежат на Христос. После (eita) идва краят (telos), когато Христос предаде царството на Бога
Отец...“ (мой превод). Според Лад, тук Павел описва триумфа на царството на Христос като случващ се на
3 етапа. Първият етап е възкресението на Христос. Вторият етап се случва при Второто идване (parousia),
когато вярващите ще бъдат възкресени. После идва краят, когато Христос връчва царството на Бога Отец;
това е третият етап. Понеже има значителен интервал между първия и втория етап, не изглежда
неправдоподобно, че ще има също значителен интервал и между вторият и третия етап. Лад потвърждава,
че думите „тогава“ (eita) и „краят“ (telos) оставят възможност за неопределено дълъг интервал от време
между Второто идване и краят, когато Христос ще завърши покоряването на враговете си. (Ibid., pp. 38-39. See also The
Gospel of the Kingdom, pp. 42-45). Този интервал ще бъде хилядолетието.
Чрез методът на оценяването ние можем да кажем, че преди всичко друго, в позицията на Лад има
много неща, които ние можем да оценим високо. Сред тези неща е неговото учение че:
(1) Бог няма два отделни народа, с определени съдби (например, евреи и езичници или Израел и
църквата), а има само един народ.
(2) Божието царство е като настоящо, така и бъдещо.
(3) Още в настоящето време църквата се радва на есхатологични благословии;
(4) Знаците на времето са присъствали от времето на първото идване на Христос, но ще възприемат
засилена форма преди Второто идване;
(5) Второто идване на Христос не е 2-фазово, а е едно единствено събитие.
Ние трябва да сме благодарни на Лад за неговото решителното отхвърляне на много от ученията на
диспенсационалната есхатология; следователно, неговият премилениализъм, както и най-общо на
историческите премилениалисти (Сред тях могат да бъдат споменати Henry Alford, H. Grattan Guinness, Robert H. Gundry, S. H. Kellogg, D. H.
Kromminga, J. Barton Payne, Alexander Reese, Nathaniel West) , трябва да бъде ясно разграничаван от диспенсационалния
премилениализъм.
Остават обаче някои основни трудности с ученията, които са общи както за диспенсационалния, така
и за недиспенсационалния премилениализъм, че ще има земно хилядолетно царуване след връщането на
Христос. Против това становище могат да бъдат направени следните възражения :
(1) Откр. 20 не дава безспорно доказателство за земно хилядолетно царуване, което ще последва след
Второто идване. Вярно е, че в този откъс много евангелски теолози намират доказателство за такова
царуване. Но, както ще бъде показано в следващата глава, това не е единственият възможен начин за
тълкуването на тези стихове. Разбирането на амилиениалистите за Откр. 20:1-6 като описващо царуването
на душите на умрелите вярващи с Христос на небето е имало добра подкрепа в църквата още от времето на
Августин. (Трябва обаче да бъде припомнено, че тълкуването на Августин на този откъс не съвпада изцяло с обичайното тълкуване на амилениализма. Августин
разбирал царуването с Христос, описано в тези стихове като отнасящо се до (1) властта на административните ръководители над църквата в сегашното време; (2)
подчиняването, извършвано от вярващите на воюващите похоти в този живот и (3) царуването на умрелите вярващи с Христос на небето в сегашното време City of
God, XX, 9-10).

За по-подробно разглеждане на това тълкуване на амилениализма на този откъс, виж гл. 16.
Още нещо трябва да бъде казано обаче, за премилениалисткото разбиране на Откр. 20:1-6.
Недиспенсационалния премилениализъм счита, че онези, които царуват с Христос през периода на
хилядолетието, ще се състоят не само от вярващите, които са били възкресени от смъртта, но и от
вярващите, които са били все още живи когато Христос се върне. Обаче трябва да бъде казано, че даже в
разбирането на премилениалистите този откъс не казва нищо за последната група. Ако изразът „те
оживяха и царуваха с Христос хиляда години“ (ст.4) е разбиран да означава „те оживяха и царуваха с
Христос,“ тогава не се казва нищо за вярващите, които не са умрели и са били живи при връщането на
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Христос. Според обичайното тълкуване на премилениалистите този откъс говори само за царуването на
възкресените вярващи с Христос в периода на хилядолетието. Но това би било различен вид земно
хилядолетно царуване в сравнение с обичайният вид тълкуване на премилениалистите. (В своята книга“Теология на
Новия Завет“ Лад твърди, че думите „които не се поклониха на звяра, или на неговия образ и не приеха белега му на челата си и на ръцете си“ (ст.4) обозначава онези,
които са оцелели по време на скръбта и са все още живи, когато Христос се връща (стр.628-629). Проблемът с това тълкуване е, че при това положение думата
ezsan би имала две значения: физическо възкресение и трансформиране на живите вярващи. Но това противоречи на твърдението на Лад, че думата ezsan има едно
значение: възкресение от смъртта. И още нещо, ако включим живите вярващи сред описаните в ст.4, това създава още една трудност с ясния текст на твърдението
в ст. 5: „Другите мъртви не оживяха докато не се свършиха хиляда години“).

(2) 1Кор. 15:23-24 не дава ясно доказателство за такова земно хилядолетно царуване. Първо, трябва да
бъде казано, че в нито едно от писмата на Павел няма никакво основание за очакването на хилядолетно
царство, което предшества финалното състояние. Освен това, в този откъс няма ясно учение за
хилядолетно царуване на земята. В 1Кор. 15 Павел се занимава с християни, които очевидно са вярвали в
телесното възкресение на Христос, но вече не вярвали в телесното възкресение на вярващите. За да се
противопостави на това погрешно мислене, в тази глава Павел обяснява Божият ред на нещата: първо бил
възкресен Христос, първият плод; след това, при Второто идване, онези, които принадлежат на Христос, ще
бъдат възкресени от смъртта. Тук Павел не намеква, че възкресението на невярващите ще се случи хиляда
години след възкресението на вярващите. Думите в ст. 24: „тогава идва краят, когато той (Христос)
предаде царството на Бога Отец,“ не е задължително да означават дълъг интервал от време след
възкресението на вярващите, а просто е начин да се каже, че само тогава, след като всички тези неща се
случат, тогава ще дойде краят или завършекът на Месианската работа на Христос . (See H. Ridderbos, Paul, pp. 556-59; cf.
G. Vos, Pauline Eschatology, pp. 226-60. В Йоан 5:28-29 се казва, че възкресението на вярващите и невярващите ще се случи едновременно).
(3) Връщането на прославеният Христос и на прославените вярващи на земята, където грехът и
смъртта все още съществуват, би осквернило окончателността на тяхното прославяне. Защо би трябвало
вярващите, които са се радвали на небесната слава в периода на междинното състояние (вижте гл. 9 погоре), да бъдат възкресявани от смъртта, за да се върнат на земята, където грехът и смъртта все още
съществуват? Това не би ли бил жалък завършък? Прославените възкресените тела не говорят ли за живот
на нова земя, от която всички остатъци от греха и проклятието са били изпъдени? Освен това, защо би
трябвало прославеният Христос да се връща на земя, където все още съществуват грях и смърт? Защо би
трябвало след неговото връщане в слава, Той все още да управлява враговете си с железен прът и все още да
трябва да смазва финалното непокорство против него в края на хилядолетието? Воюването на Христос
против враговете му не е ли завършило по време на неговото унизително състояние? През това време Той не
спечели ли решаващата победа над злото, греха, смъртта и Сатаната? Библията не ни ли учи, че Христос ще
се върне обратно в пълнотата на своята слава, за да постави началото не на междинен период на оспорван
мир и благословия, а на финално състояние на неоспоримо съвършенство?
(4) Учението на премилениалистите за земното хилядолетно царуване не е в съответствие с учението
на Новия Завет за есхатологията, понеже в Новия Завет няма потвърждение за земно хилядолетно царуване
нито в настоящето, нито в бъдещето. Ние вече видяхме (в гл. 9 на тази книга), че Новият Завет сравнява две
епохи – сегашната и бъдещата. Няма никакво указание нито в Евангелията, в Деяния на апостолите или в
Посланията, че ще има и трета епоха, между сегашната и бъдещата епоха. Представата на авторите на
Новия Завет е, че когато дойде отново, Исус ще въведе в света новата епоха. Така например, в Мат. 25:31
ние четем: „Когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички ангели с Него (очевидно отнасящо се до
връщането на Христос), тогава Той ще седне на славния Си престол.“ Че това не е земен хилядолетен трон,
а е тронът на съда, който донася финалната епоха, става очевидно в ст. 46: „ И тези (които се намират от
лявата страна на съдията) ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
В Деян. 3 ние чуваме казаното от Петър в неговата проповед в храма: „Покайте се и се обърнете, за
да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от присъствието на Господа; и той
да ви изпрати определеният за вас Исус Христос, Когото трябва да приемат небесата, до времето,
когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци“
(Деян. 3:19-21). Наистина думите „времето, когато ще се възстанови всичко“ не се отнасят за някакво
междинен интервал, а за финалното състояние.
Павел ни учи, че Второто идване на Христос веднага ще бъде последвано от Последният съд:
„Затова, не произнасяйте присъда преждевременно, преди идването на Христос, който ще извади на
светло нещата, които сега са скрити в тъмнината и ще разкрие намеренията на сърцето “ (1Кор. 4:5 –
мой превод).
Във второто си писмо Петър твърди безпогрешно ясно, че Второто идване ще бъде последвано
веднага от унищожаване на старата земя и от създаването на нова земя: „А Господният ден ще дойде като
крадец, тогава небето ще си отиде със силно бучене и елементите ще бъдат разтопени с огън, и земята,
и каквото е вършено по нея ще изгори. Понеже всички тези неща така трябва да бъдат разтопени, какъв
вид личности трябва да бъдете вие в живот на святост и благочестие, очакващи и копнеещи за идването
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на Божият ден, когато небето ще бъде запалено и разтопено, и елементите ще бъдат стопени с огън?
Но според Неговото обещание ние очакваме ново небе и нова земя, в която живее праведността“ (2Пет.
3:10-13 – мой превод).
Следователно, за премилениалистите хилядолетието е някаква теологична аномалия. То не прилича
изцяло нито на сегашната епоха, нито на бъдещата епоха. Вярно е, че то е по-добро от сегашната епоха, но
не е толкова добро, колкото ще е финалното състояние на съвършенството. За възкресените и прославени
светии, хилядолетието е болезнено забавяне на финалното състояние на слава, което те очакват с голямо
желание. За непокорните народи, хилядолетието представлява продължение на двусмислието на настоящата
епоха, в която Бог позволява на злото да съществува, докато забавя своя окончателна присъда над него.
Понеже никъде в Библията не се говори за хилядолетно земно царуване на Христос и понеже
характеристиките на това хилядолетно царуване са в противоречие с ученията на Библията на други места
за Второто идване и за бъдещата епоха, която започва веднага след това идване, защо трябва ние да
твърдим, че Откр. 20:1-6 ни учи, че ще има такова царуване? Вместо да настояваме, че Откр. 20
потвърждава едно учение, което не се намира на никое друго място в Библията, не е ли по-мъдро да
тълкуваме тези трудно разбираеми стихове като един загадъчен текст, в светлината и в хармония с ясните
учения на останалата част от Библията?
Четвърто, сега започваме разглеждането на четвъртата важна представа за хилядолетието,
представата на диспенсационалния премилениализъм. Още в началото трябва да бъде казано, че
диспенсационалния премилениализъм е възникнал сравнително наскоро. Въпреки, че премилениализма е
възникнал още през 2-я век (See D. H. Kromminga, The Millennium in the Church, chapters 3-7) , теологичната система, известна като
диспенсационализъм, която твърди, че има абсолютно разлика между Израел и църквата и че това са два
отделни Божий народи, не се е появила преди времето на Джон Нелсън Дарби (1800–1882). (Clarence B. Bass,
Backgrounds to Dispensationalism (Grand Rapids: Eerdmans, 1960), pp. 7, 64-99; cf. Ladd, The Blessed Hope, pp. 40-41. See also Dave MacPherson, The Unbelievable Pre-trib
Origin (Kansas City: Heart of America Bible Society, 1973), for an account of the origin of pretribulationism) .

Диспенсационалният премилениализъм споделя с историческият премилениализъм убеждението, че
след като се върне, Христос ще царува на земята в продължение на 1000 години. Обаче съществуват
значителни различия между тези два варианта на премилениализма.
Преди да разгледаме основните характерни черти на диспенсационализма (или на
диспенсационалният премилениализъм), ние трябва първо да се запознаем с основните принципи, които са
определящи за диспенсационалното мислене:
(1) Буквално тълкуване на пророчеството. Херман Хойт (1909-2000 – американски теолог), съвременен
диспенсационалист, е формулирал този принцип така: „Този ясно формулиран принцип е принцип на
възприемане на Библията в нейния буквален и нормален смисъл, разбирайки, че това се отнася за цялата
Библия. Това означава, че историческото съдържание на Библията трябва да бъде приемано буквално;
доктриналният материал също трябва да бъде тълкуван по този начин; информацията, отнасяща се до
морала и духовността също трябва да се придържа към този образец; и пророческият материал също
трябва да бъде разбиран по този начин. Това не означава, че в Библията не е използван метафоричен език.
Това означава, че когато е използва такъв език, това означава употреба на буквалния метод за
тълкуването на откъса по този начин. Всеки друг метод на частично тълкуване, а не цялостно, отнема
от Божийте хора това послание, което е било предназначено за тях.“ (“Dispensational Premillennialism,” in Clouse, op. cit., pp.
66-67).
(2) Фундаментална и трайна разлика между Израел и църквата. Следващите цитати от известни
теолози-диспенсационалисти ще илюстрира това: „Диспенсационалистът вярва, че през вековете Бог е
поставил две различни намерения: едното е свързано със земята и земните хора и в него има земни цели –
това е юдеизма;а другото намерение е свързано с небето и небесните хора, и в него има небесни цели –
това е християнството...“ (Lewis Sperry Chafer, Dispensationalism (Dallas: Seminary Press, 1936), p. 107).
Най-важното за разбирането на премилениалисткото тълкуване на Библията е разликата,
предоставена в Новия Завет между сегашното Божие намерение за църквата и Неговото намерение за
народа на Израел. Хората, които са потомци на Яков в сегашната епоха, имат еднаква привилегия заедно с
езичниците да вярват в Христос и да формират тялото на Христос – църквата. Обаче, както Новият, така и
Старият Завети казват ясно, че народът на Израел като такъв, ще има изпълнението на обещанията към него
накрая, в бъдещото царуване на Христос над тях...Според тълкуването на премилениализма, сегашната
епоха е изпълнението на Божият план и намерение, разкрити в Новия Завет, да призове хора, както юдеи,
така и езичници, да формират ново тяло на светии. Само когато това намерение бъде изпълнено напълно,
тогава Бог може да задейства извършването на трагичния Последен съд и изпълнението на неговите
присъди, което ще предшества хилядолетното царуване на Христос и въвеждането на праведността и мирът,
които характеризират хилядолетното царство. (Walvoord, Kingdom, pp. Vii-viii).
Трудно е да бъдат описани главните отличителни черти на диспенсационалният премилениализъм,
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понеже диспенсационалистите се различават помежду си по многобройни детайли. Следващият текст е
един опит да бъда описани основните черти на съвременната диспенсишънална есхатология, отразяваща
по-конкретно гледната точка на the New Scofield Bible of 1967 (Новата Библия на Скофийлд, издание 1967).
(This volume, a revision of the 1909 edition, has been edited by a committee of nine leading dispensationalist theologians, and can therefore be considered representative of presentday dispensationalism. Other writings used in drawing up this sketch include Charles C. Ryrie, The Basis of the Premillennial Faith (New York: Loizeaux, 1953) and
Dispensationalism Today (Chicago: Moody, 1965); J. Dwight Pentecost, Things to Come; Alva J.McClain, The Greatness of the Kingdom (Grand Rapids: Zondervan, 1959); John F.
Walvoord, The Millennial Kingdom; E. Schuyler English, A Companion to the New Scofield Reference Bible (New York: Oxford Univ. Press, 1972); and Herman A. Hoyt,
“Dispensational Premillennialism,” in Clouse, op. cit., pp. 63-92).

Диспенсационалистите разделят Божието отношение с човечеството в няколко различни
„диспенсейшънс“ - „разпределения.“ Новата Библия на Скофийлд различава 7 такива разпределения:
Невинност; Съвест; Човешко управление; Обещание; Закон; Благодат; Хилядолетното царството.
Разпределението е дефинирано като „Период от време, през което човекът е подлаган на проверка по
отношение неговото подчинение на някое специално откровение на Божията воля..“ (NSB, p. 3 n. 3). Въпреки, че
във всяко разпределение, Бог разкрива волята си по различни начини, тези разпределения не са отделни
начини за спасение. „През всяко от тях (разпределенията) човек е примиряван с Бога по един единствен
начин – с Божията благодат чрез работата на Христос, която била извършена на кръста и е доказала
истинността си в неговото възкресение.“ (Ibid). „Разпределението“ наречено „Царство“ е хилядолетното
царуване на Христос, което ще се случи след неговото връщане.
В Стария Завет има много обещания, че някога в бъдещето, Бог ще установи земно царство, в което
ще живеят хората на Израел, хората, с които Той е сключил завет в древността. Въпреки че заветът, сключен
с Авраам включвал обещания към духовното потомство на Авраам, неговото централно обещание било, че
на телесните потомци на Авраам ще бъде дадена земята на Ханаан като тяхно вечно притежание. В заветът,
сключен с Давид било дадено обещание, че един от неговите потомци (по-точно, бъдещият Месия) ще седи
вечно на Давидовия трон и ще управлява народа на Израел. Новият Завет, предсказан в Йер. 31:31-34,
въпреки че включва някои черти, които вече са изпълнени за вярващите в сегашната Църковна епоха, в
същината си е завет за Израел, който няма да бъде напълно изпълнен до времето на идването на
хилядолетието.
Огромен брой откъси в Псалмите и Пророците (напр, Пс. 72:1- 20; Ис. 2:1-4; 11:1-9, 11-16; 65:18-25;
Йер. 23:5-6; Амос 9:11-15; Мих. 4:1-4; Зах. 14:1-9, 16-21) предсказват, че хората на Израел, някога в
бъдещето, отново ще бъдат събрани в земята на Ханаан, ще се наслаждават на време на добруване и
благословия и ще имат специално и привилегировано място над други народи, и ще живеят под
благосклонното и съвършено управление на техния Месия, потомъкът на Давид. Тъй като нито едно от тези
обещания все още не е изпълнено, диспенсационалистите очакват те да бъдат изпълнени по време на
хилядолетното царуване на Христос.
Когато бил на земята, Христос предложил небесното царство на юдеите по неговото време. Това
царство трябвало да бъде земно управление над Израел, в изпълнение на пророчествата на Стария Завет;
нещо повече, влизане в царството щяло да изисква разкаяние за грях, вяра в Исус като Месията и готовност
да се възприеме високият стандарт на проповядвания морал, като например в Проповедта на планината.
Обаче съвременниците на земния живот на Исус отхвърлили това предложено царство. Следователно,
финалното установяване на това царство сега е отложено до идването на времето на хилядолетието. А
дотогава Христос въвел „мистериозната форма“ на царството – форма, описана в такива Притчи, като
„Притчата за сеяча на плевелите“ (Притчата за житото и плевелите) в Мат. 13. Един тълкувателдиспенсационалист описва тази тяхна представа така: „Царството в тази мистерия е Християнството,
тази част от света, в която е известявано името на Христос. То е видимата църква, съставена както от
невярващи, така и от вярващи, която съставлява небесното царство в мистерия. То ще продължи да
съществува до края на епохата, когато Христос ще се върне на земята за да царува като Цар.“ (A Companion to
the New Scofield Reference Bible, p. 97).
Понеже царството в неговата финална форма е било отхвърлено от юдеите, сега Христос пристъпил
към установяването на църквата. Целта на църквата е да събере вярващи хора, предимно езичници, но
включва и евреи, като тяло на Христос – събиране или „призоваване,“ което няма да завършено докато
Христос не дойде отново за грабването. Въпреки че царството на Давид е било предсказано в Стария Завет,
църквата не е била предсказана. Следователно, църквата представлява един вид нещо, което е вмъкнато в
скоби, едно намесване в предсказаната Божия програма за Израел. „...Сегашната епоха (епохата на
Църквата) е намеса или период от време, който не е бил предсказан от Стария Завет и следователно тя
(църквата) не изпълнява или придвижва напред програмата на събитията, разкрити в прогнозата на
Стария Завет.“ (Walvoord, Kingdom, p. 231).
Както видяхме по-горе, връщането на Христос ще се случи на два етапа или фази. Първата фаза ще
бъде така нареченото грабване, което може да се случи във всеки момент. Тук има едно съществено
различие между две групи премилениални диспенсационалисти – едната, вярваща че християните ще бъдат
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отнесени на небето преди „голямата скръб“ и другата - на историческия премилениализъм. Втората група
очаква да бъдат изпълнени определени знаци на времето, преди да се върне Христос, а първата очаква тези
знаци де се случат след първата фаза на връщането на Христос. Иначе казано, хората от първата група
вярват в предстоящото или можещото да се случи във всеки момент Второ идване на Христос. (Midtribulationists,
who hold that the church will be raptured in the midst of the tribulation, and posttribulationists, who affirm that the church will be raptured at the end of the tribulation, do not
accept the “any-moment coming” theory, since they look for certain signs to be fulfilled before the rapture occurs) .

По време на грабването Христос не идва за да извърви целия път до земята, а за да измине само част
от този път. Тогава се случва възкресението на всички истински вярващи, включително и светиите от
времето на Стария Завет. След възкресението вярващите, които по това време са все още живи, както и
евреите-християни, внезапно ще бъдат променени и прославени. Тогава ще се случи грабването на всички
Божии хора; възкресените вярващи и променените вярващи ще бъдат грабнати в облаците за да посрещнат
спускащият се Господ във въздуха. Това тяло от вярващи, наречено църквата, сега се издига на небето с
Христос, за да празнува с него в продължение на 7 години сватбата на Агнето. Този 7-годишен период е
изпълнение на пророчеството за 70-те седмици на Даниил (Дан. 9:24-27).
Диспенсационалистите твърдят, че независимо от това, че пророчеството за 69-те седмици (62 + 7 =
69) е било изпълнено по време на първото идване на Христос, пророчеството за 70-тата седмица (ст.27) ще
да бъде изпълнено чак след грабването. През този 7–годишен период, през който църквата ще остане на
небето, на земята ще се случат доста неща:
(1) Тогава започва злочестината, предсказана в Дан. 9:27, втората част на която е така наречената
„голяма скръб.“
(2) Тогава антихристът започва своето жестоко царуване – царуване, чиято връхна точка е неговото
изискване, хората да му се покланят като на Бог.
(3) Ужасни присъди връхлетяват жителите на земята.
(4) По това време един остатък от Израел ще повярва, че Исус е Месията – те са 144000-те
израелтяни, споменати в Откр. 7:3-8.
(5) Този остатък от Израел сега ще започне да проповядва „Евангелието на Царството“ – евангелие,
чието основно съдържание е идването на Давидовото царство, но включващо и посланието на кръста и
нуждата от вяра и покаяние
(6) Чрез свидетелството на остатъкът от Израел, безбройно множество от езичници също ще бъдат
отведени до спасението (Откр. 7:9).
(7) Земните царе и армиите на звярът и на лъжливия пророк тогава се събират заедно за да атакуват
Божийте хора в Битката на Армагедон.
В краят на 7-годишния период Христос ще се върне в слава, придружен от църквата. Този път той ще
измине целият път до земята, ще унищожи враговете си и по този начин ще сложи край на Битката на
Армагедон. („Битката на планината Магедон“). Тогава народът на Израел ще бъде събран отново в
Палестина. Когато Христос се върне, огромно множество израелтяни, живеещи по това време, ще се
обърнат към Христос с вяра и ще бъдат спасени, изпълнявайки предсказанията в Стария и в Новия Завети.
Тогава дяволът ще бъде вързан, хвърлен в бездната и запечатан за 1000 години – продължителността на този
период от време е разбиран по стриктно буквален начин. Светците, които са умрели през 7-годишния
период на страдания, който току-що е привършил, тогава ще бъдат възкресени от смъртта (Откр. 20:4);
възкресението на светците от времето на Стария Завет също ще бъде извършено тогава. Обаче тези
възкресени светии няма да влязат в хилядолетното царство, което предстои да бъде установено; те ще се
присъединят към възкресените и променени светии, които съставляват грабнатата църква на небето.
След това ще бъде извършен Съдът, описан в Мат. 25:31-46. Този съд не е предназначен за народите, а
за отделните хора. „Критерият на този Съд ще бъде начинът, по който отделните езичници са се
отнасяли към братята на Христос – независимо дали те са братя по плът (т.е. евреи) или са братя
според Духът (т.е. спасени хора) – през време на скръбта.“ (English, op. cit., p. 150). Овцете – онези, които за
удовлетворили изискването на критерият – ще бъдат оставени на земята, за да влязат в хилядолетното
царство. Козите – онези, които не са успели да удовлетворили изискването на критерият – ще бъдат
хвърлени във вечно горящ огън. След това ще бъде извършен Съдът над Израел, споменат в Йез. 20:3-38.
Непокорните сред израелтяните ще бъдат убити тогава и няма да им бъде позволено да се наслаждават на
благословиите на хилядолетието. Онези израелтяни, които са се обърнали към Господа, ще влязат в
хилядолетното царство и ще се наслаждават на неговите благословии.
След това Христос започва хилядолетното си царуване. Той сяда на трона в Йерусалим и управлява
царство, което е предимно юдейско, въпреки че и езичници се наслаждават на неговите благословии; обаче
юдеите са по-висшестоящи от езичниците. В началото на хилядолетието, Христос управлява онези, които са
изпълнили току-що описаните критерии на Съдът към езичниците и към юдеите. Следователно, онези,
които са членове на хилядолетното царство, не са възкресени вярващи, а са вярващи, които все още са били
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живи, когато Христос се върнал за 2-та фаза на своето Второ връщане; трябва да бъде добавено, че в
началото на хилядолетието, никакви непроменени хора няма да живеят на земята. Хилядолетното царуване
на Христос изпълнява обещанията, направени към Израел в Стария Завет: Земното намерение за Израел, за
което говорят диспенсационалистите, се отнася за обещанието на народа, което ще бъде изпълнено от
юдеите по време на хилядолетието, докато те живеят на земята в невъзкресени тела. Земното бъдеще за
Израел не се отнася за израелтяните, които са умрели преди началото на хилядолетието. (Charles C. Ryrie,
Dispensationalism Today, p. 146).
Онези, които влязат в хилядолетното царство, ще бъдат нормални хора. Те ще се женят и ще раждат
деца и повечето от тях ще умират. Хилядолетието ще бъде време на добруване, на удивителна
продуктивност и мир; то ще бъде златна епоха, каквато светът никога преди не е познавал. Земята ще бъда
пълна с познание на Бога така, както водите покриват дъното на морето. Преклонението пред Бога през
хилядолетието ще бъде фокусирано около възстановяването на Храм в Йерусалим, в който всички народи
на земята ще ходят за предлагат възхвала на Бога. Отново ще бъдат принасяни животински
жертвоприношения в храма. Обаче тези жертвоприношения няма да бъдат умилостивителни
жертвоприношения, а паметни приношения, в памет на смъртта на Христос за нас.
Каква ще бъде връзката на възкресените светии с хилядолетното царство? Възкресените светии ще
живеят в новият небесен Йерусалим, който е описан в Откр. 21:1-22:5. През хилядолетното царуване този
небесен Йерусалим ще бъде във въздуха над земята и ще излъчва светлина върху земята. Възкресените
светии ще участват но някакъв начин в хилядолетното царуване, тъй като ще участват с Христос в
определянето на някои присъди (виж. Мат. 19:28; 1Кор. 6:2; и Откр. 20:6). Следователно, изглежда че
възкресените светии са способни да слизат от Новия Йерусалим на земята, за да участват в определянето
на тези присъди. Обаче тези съдебни дейности изглежда ще бъдат „ограничени до няколко специални
функции, а основната дейност на възкресените светии ще бъде в новият небесен град.“ (Walvoord, Kingdom, p. 329.
On the role of the heavenly Jerusalem during the millennium see also Pentecost, Things to Come, pp. 563-80) .
Въпреки че в началото на хилядолетието само променени хора ще живеят на земята, броят на
родените деца от тези родители по време на хилядолетието, с течение на времето ще стане по-голям от броя
на техните родители. Много от тези деца ще бъдат обърнати към Господа и ще станат истински вярващи.
Онези, които се окажат непокорни към Господа ще бъдат проверявани от Христос и ако е нужно, ще бъдат
убивани. Онези, които само формално изповядват християнската вяра, но не са истински вярващи, ще бъдат
събрани заедно от Сатана в края на хилядолетието (след като той бъде пуснат от своя затвор) за да бъде
извършена финалната атака на „лагера на светиите.“ Обаче този финален бунт ще бъде тотално смазан от
Христос, враговете на Бога ще бъдат унищожени и Сатаната ще бъде хвърлен в огненото езеро. Преди краят
на хилядолетието, всички вярващи, които са умрели в периода на хилядолетието, ще бъдат възкресени.
След края на хилядолетието всички умрели невярващи ще бъдат възкресени и ще бъдат съдени пред
великият бял трон. Понеже техните имена не са записани в книгата на живота, те ще бъдат хвърлени в
огненото езеро, което е втората смърт. Тогава ще започне периодът на финалното състояние. Тогава Бог ще
създаде ново небе и нова земя, от които ще бъдат премахнати всички грехове и несъвършенства. Тогава
небесният Йерусалим, обиталището на възкресените светии, ще слезе на земята, където Бог и неговите хора
ще живеят заедно в съвършено вечно блаженство. Въпреки, че хората на Бога на новата земя ще бъдат в
единни, ще остане една вечна разлика между спасените юдеи и спасените езичници.
Връзката между изпълнението на Божийте обещания към народа на Израел в периода на
хилядолетието и финалната съдба на спасените отделни хора сред израелтяните е посочена в следния цитат:
„Стария Завет е говорел за една национална надежда, която ще бъде осъществена напълно в епохата на
хилядолетието. Надеждата за вечен град на всеки един светия от времето на Стария Завет ще бъде
осъществена чрез възкресението в небесният Йерусалим, без загубването на своето различие или
идентичност, Израел ще се съедини с възкресените и променените вярващи от епохата на църквата, за
да участва в славата на вечното царуване на своя Христос.“ (Pentecost, Things to Come, p. 546).
Критичната оценка на диспенсационалният премилениализъм ще бъде дадена в следващата глава .

Глава 15
Критика на диспенсационалният премилениализъм
Въпреки, че основната цел на тази глава ще бъде да направи критична оценка на диспенсационалният
премилениализъм, ние можем да започнем със споменаването на някои черти в диспенсационалното учение,
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които оценяваме положително. Ние признаваме приемането от диспенсационалистите на словесното
вдъхновяване и на непогрешимостта на Библията. С удоволствие отбелязваме, че диспенсационалистите
очакват видимо персонално връщане на Христос. С удоволствие признаваме тяхното настояване, че във
всяка епоха спасението е единствено чрез благодат, въз основата на заслугите на Христос. Освен това сме
съгласни с диспенсационалистите относно очакването на бъдеща фаза на Божието царство, което ще
включва земята, в което Христос ще царува и Бог ще бъде всичко във всичко . Въпреки, че ние очакваме да
видим това царство във финалното му състояние и че нашето разбиране за бъдещото царство се различава
от тяхното разбиране, ние сме съгласни, че ще има бъдещо земно царство.
Следните две неща в диспенсационалният премилениализъм бяха разгледани критично в предишната
глава и поради това тук те няма да бъдат разглеждани отново: 2-фазното Второ връщане на Христос и
диспенсационалното разбиране на грабването на църквата.
Не е нужно да казвам, че критиката, която ще последва, няма да е изчерпателна. През последите 40
години се появиха доста книги, които съдържат по-всеобхватна критика на диспенсационалната теология и
есхатология, отколкото ще има тук. (The following works may be mentioned: Oswald T. Allis, Prophecy and the Church (Philadelphia: Presbyterian and
Reformed, 1945); Louis Berkhof, The Second Coming (Grand Rapids: Eerdmans, 1953); W. E. Cox, Biblical Studies in Final Things (1967),An Examination of Dispensationalism
(1971), and Amillennialism Today (1972, all published by Presbyterian and Reformed); Louis A. DeCaro, Israel Today: Fulfillment of Prophecy? (Philadelphia: Presbyterian and
Reformed, 1974); W. Grier, The Momentous Event (Belfast : Evangelical Bookshop, 1945); Floyd E. Hamilton, The Basis of Millennial Faith (Eerdmans, 1942); W. Hendriksen,
Israel in Prophecy (Grand Rapids: Baker, 1974); Philip E. Hughes, Interpreting Prophecy (Eerdmans, 1976); R. Bradley Jones, What, Where, and When is the Millennium? (Grand
Rapids: Baker, 1975); Philip Mauro, The Gospel of the Kingdom (Boston: Hamilton, 1928), and The Hope of Israel (Swengel, Pa.: Reiner, 1929); George Murray, Millennial Studies
(Grand Rapids: Baker, 1948); Albertus Pieters, The Seed of Abraham (Grand Rapids: Zondervan, 1937); and Martin J. Wyngaarden, The Future of the Kingdom (Grand Rapids:
Baker, 1955).

Това което следва, е критика на 8 важни неща на тази вид диспенсационализъм, който беше описан в
предишната глава. (It should be noted that the dispensationalism criticized in the present chapter is basically the same as that advanced in such recent bestsellers as Hal
Lindsey’s Late Great Planet Earth (Grand Rapids: Zondervan, 1970).
(1) Диспенсационализмът не успява да бъде напълно справедлив към фундаменталното единство на
Библейското откровение. По-рано видяхме, че Новата Библия на Скофийлд разделя Библейската история на
7 различни разпределения. В тази Библия е дадена следната дефиницията за понятието „разпределение“:
„Период от време, през което човекът е подлаган на проверка по отношение неговото подчинение на някое
специално откровение на Божията воля.“ Ние сме благодарни за настояването на редакторите на Новата
Библия на Скофийлд, че във всято разпределение има само една единствена основа за спасение: с Божията
благодат чрез работата на Христос, извършена на кръста и потвърдена в неговото възкресение. Благодарни
сме и за тяхното потвърждение, че различията между диспенсационалистите не са свързани с начинът на
спасението.
Но ако е вярно, че човекът във всяко разпределение се нуждае да бъде спасен по благодат, това не
означава ли, че човекът във всяко разпределение е напълно неспособен да се подчинява съвършено на
Божията воля и следователно, че той е неспособен да спаси себе си чрез собствените си усилия? А ако е
така, защо е нужно човекът за бъде подлаган на проверка отново и отново във всяко разпределение
(съгласно горепосочената дефиниция на думата „разпределение“)? Човекът не е би бил проверен от Бога
още в самото начало в Райската градина? Той не се ли е провалил при тази проверка? И точно поради това,
спасението по благодат не е ли неговата единствена надежда? Вместо да се нуждае от повтарящи се
проверки, както твърди теологията на диспенсационализма, човекът не се ли нуждае, във всяко
разпределение на своето съществувание, да му бъде показвано как той може да бъде освободен от неговото
духовно безсилие и да бъде спасен по благодат?
Всъщност, точно това ние намираме в Библията. Веднага след провала на човека, Бог отишъл при
него с обещанието за Изкупител, чрез който той може да бъде спасен (Бит. 3:15). Това обещание за
изкупление чрез потомъкът на жената сега се превръща в темата на цялата история на изкуплението, от
Битие ос Откровение. Централното съдържание на Библията е разкриването на пътят на спасението чрез
Исус Христос пред човека от всички различни периоди на неговото съществуване. Независимо от
различията в управлението, има само един завет на благодатта, който Бог сключва с хората си. Старият
Завет се занимава с периодът на сенките и прототипите, а Новия Завет описва периодът на изпълнението, но
въпреки това – заветът на благодатта и в двете епохи е един и същ. (On the question of the oneness of the covenant of grace despite
differences in its administration, see Calvin’s Institutes, Book II, Chapters 10 and 11) .
Следователно, една от големите трудности на диспенсационалната система е, че в нея различията
между различните периоди от историята на изкуплението изглежда, че тежат повече отколкото
фундаменталното единство на тази история. Ние продължаваме, за да обърнем внимание на една важна
последица от тези различия. Когато някой не се отнесе напълно справедливо към единството на Божието
изкупително взаимоотношение с човечеството и когато той прави твърди и прибързани разграничения
между различните разпределения, съществува опасността, че той няма да успее да разпознае натрупващият
се и постоянен напредък, с който се отличава Божието взаимоотношение с хората му в епохата на Новия
Завет.
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Например, ние научаваме от Новия Завет, че стената на разделението или враждебността, която в
миналото е разделяла юдеите и езичниците, е била за постоянно премахната от Христос (Еф. 2:14-15). Въз
основата на учението в този и в други аналогични откъси, ние питаме диспенсационалистите: „ Защо тогава
вие все още поставяте някакво разделение между юдеите и езичниците в периода на хилядолетието,
вследствие на което юдеите ще имат предпочитана позиция и ще бъдат издигнати над езичниците?“
Предполагам, че отговорът на диспенсационалистите ще бъде нещо като това: “Стената на разделението
между юдеите и езичниците е премахната през сегашната епоха на Църквата, понеже сега Бог събира
църквата си както от юдеите, така и от езичниците. Но хилядолетието ще бъде различно разпределение
(Коментар: Образно казано, друго раздаване на картите, като в играта на белот. Д.Пр. ) - то ще е разпределение, в което
обещанията, дадени на Израел през периода на предишно разпределение, ще бъдат изпълнени.“ Обаче
проблемът с този диспенсационален отговорът е, че поради изискването на тази диспенсационална схема,
човек задължително трябва да пренебрегне това, което Новия Завет казва за премахването на
разделителната стена между юдеите и езичниците. Принципът на прекъсването между две разпределения
сега отхвърля и буквално премахва принципът на непрекъснатост на напредъка на откровението.
(2) Учението, че Бог има отделно намерение за Израел и друго намерение за църквата е грешно.
Както видяхме по-рано, един от определящите принципи на диспенсационалната теология е, че има
основополагаща и съществуваща разлика между Израел и църквата. Диспенсационалистите казват: „ Израел
и църквата винаги трябва да бъдат държани самостоятелно. Когато Библията говори за Израел, това не
се отнася за църквата, а когато Библията говори за църквата, това не се отнася за Израел. Тъй като има
много обещания на Стария завет, които все още не са изпълнени, тези обещания задължително трябва да
бъдат изпълнени в бъдещето.“
Преди всичко друго, ние трябва да оспорим твърдението, че когато Библията говори за Израел, това
никога не са отнася за църквата, а когато говори за църквата, това винаги означава, че то не се отнася за
Израел. Всъщност, самият Нов Завет често пъти тълкува изрази, отнасящи се за Израел по такъв начин, за
да ги приложи и към църквата на Новия Завет, включвайки, че те се отнасят както за юдеите, така и да
езичниците.
Нека да разгледаме три такива случаи. Първо, думата Израел. Има поне един откъс в Новия Завет, в
който думата Израел е използвана като включваща в себе си езичници и следователно – отнасящо се за
цялата църква на Новия Завет. Имам предвид Гал.6:15-16: „Нито обрязването означава нещо, нито
необрязването означава нещо; брои се новото създание. Мир и милост за всички, които се придържат
към това правило, даже на Божият Израел“ (NIV – мой превод). Кои хора се имат предвид чрез „които се
придържат към това правило“? Очевидно всички онези, които са нови създания в Христос, за които нито
обрязването, нито необрязването означава нещо. Тук трябва да включват всички истински вярващи, както
юдеи, така и езичници. На гръцки този текст е kai epi ton Israel tou theou. Джон Уолворд (1910-2002,
американски пастор, теолог, президент на Семинарията в Далас от 1952 до 1986 ), автор-диспенсейшъналист твърди, че
думата kai трябва да бъде преведена така, че „ Божият Израел“ да се отнася за вярващите юдеи. (Kingdom, p. 170).
Проблемът с този превод е, че вярващите юдеи вече са били включени в изразът „които се придържат към
това правило.“ Следователно думата kai тук трябва да бъде преведена „даже“, както това е направено в
New International Version. Когато този откъс бива разбиран по този начин, тогава „Божият Израел“ е понататъшно описание на „които се придържат към това правило,“ т.е. всички истински вярващи,
включително както юдеи, така и езичници, които съставляват църквата на Новия Завет. Иначе казано, тук
Павел ясно определя църквата като истинският Израел. Това ще означава, че обещанията, които са били
направени за Израел през времето на Стария Завет, са изпълнени в църквата на Новия Завет.
Има много други текстове, в които Новия Завет казва същото това нещо. Разгледайте например какво
е казал Павел на юдеите, събрани в синагогата в Антиохия Писидийска: „Ние ви донесохме благата вест, че
това, което Бог обеща на бащите ни, това Той изпълни за нас, техните деца, като възкреси Исус...А
относно фактът, че той го възкреси от мъртвите, за да не се връща никога в тление, той говори по този
начин: „Аз ще ви дам светите и сигурните благословии (обещани) на Давид.“...Следователно нека да ви
бъде известно, братя, че чрез Исус на вас е прокламирано прощение на греховете и чрез него всеки, който
вярва, е освободен от всичко, от което вие не можехте да бъдете освободени чрез Моисеевия закон.“
(Деян 13:32-34, 38-39 – мой превод).
Обърнете внимание,че според тези думи, Божийте обещания към бащите са били изпълнени във
възкресението на Исус и че в това възкресение Бог е дал на своите новозаветни хора „сигурните
благословии (обещани) на Давид.“ Нещо повече, тези обещания и благословии са тълкувани като
означаващи, не бъдещо юдейски царство в хилядолетието, а опрощение на греховете и спасение.
Следователно, тези обещания, направени за Израел, са били изпълнени в църквата на Новия Завет. Друг
начин, в който ние можем да видим, че църквата на Новия Завет е изпълнението на този Израел, който е
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описан в Стария Завет, е да погледнем към 1Пет. 2:9: „Но вие сте избрана род, царско свещенство, свят
народ, хора принадлежащи на Бога (т.е. хора, които са негово притежание, които са изкупени чрез смъртта
на Христос), за да възвестявате вие удивителните дела на Онзи, който ви призова от тъмнината в
Своята чудесната светлина“ (мой превод). Петър адресира писмото си „до заточениците на Диаспората в
Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния“ (1:1 – мой превод). Въпреки че думата „диаспора“ е
употребявана често за юдеите, от съдържанието на писмото е очевидно, че Петър пише до християните в
тези провинции, много от които са били езичници. (Бележка: напр. Виж 1:18 и 2:10. В 2:10 се казва: „Някога не бяхте народ, но сега вие
сте Божий народ; някога вие не бяхте получили милост, а сега сте получили милост “ (мой превод – милост не се придобива, милост само се получава.)
Следователно, Петър се обръща към членовете на църквата на Новия Завет.
Когато се вгледаме внимателно в текста на 1Пет. 2:9, ние забелязваме, че тук Петър употребява към
църквата на Новия Завет изрази, които са били употребявани в Стария Завет за да опишат Израел. Думите
„избрана род“ са употребени в Ис. 43:20 за народа на Израел. Изразите „царско свещенство, свят народ“ са
били използвани в Изх. 19:6 за да опишат народа на Израел. Думите „хора, принадлежащи на Бога“ или
„хора за Негово притежание“ са използвани в Изх. 19:5 за народа на Израел. (Сравняването на гръцкият текст с
Септуагинта, от където са взети горепосочените стихове от Стария Завет показва, че тук Петър цитира почти буквално тази версия на Стария Завет, с която
неговите читатели са знаели най-добре. )

Поради тази причина тук Петър казва по най-ясен начин, че онова, което Стария
Завет е казал за Израел, сега може да бъде казано за църквата. Народът на Израел не трябва повече да бъде
считан, че е само той е избраният род – сега църквата, съставена от юдеи и езичници, е Божият избран род.
Юдеите от Стария Завет вече не са Божият свят народ – сега цялата църква трябва да бъде наричана така.
(Ако сега църквата на Новия Завет е Божият свят народ, какво място е останало за бъдеща поява (в хилядолетието, както се твърди) за друг „свят народ,“ който
ще бъде различен от църквата ).

Израел вече не е „хора, принадлежащи на Бога“ – тези думи сега трябва да се
използват за цялата църква на Новия Завет. От току-що разгледаните откъси не става ли пределно ясно, че
сега църквата на Новия Завет е истинският Израел, в който и чрез който, обещанията, направени в
Стария Завет са били изпълнени?
Сега ще разгледаме изразът „потомъкът на Авраам.“ Въпреки, наистина, че този израз обикновено е
бил използван в Стария Завет за да обозначи физическите потомци на Авраам, Новият Завет разширява
значението на този израз така, че да включи в него и вярващите езичници. Например, вижте в Гал. 3:28-29:
„Няма вече юдеин, нито грък, няма роб нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно
в Христос Исус. Ако принадлежите на Христос, тогава вие сте Авраамово потомство и наследници
според обещанието“ (NIV – мой превод). Тук е безпогрешно ясно, че всички вярващи в Новия Завет,
всички, които принадлежат на Христос, всички, които са облечени с Христос (ст. 27), са Авраамово
потомство – наистина, не във физически смисъл, а в духовен смисъл. Отново виждаме установяването на
самоличността на църквата на Новия Завет като истинският Израел, а нейните членове – като истински
наследници на обещанието, което е било направено за Авраам.
Думите „Сион“ и „Йерусалим“ обикновено са използвани в Стария Завет, за да обозначат един от
хълмовете, на който е бил изграден Йерусалим, столицата на израелтяните или на хората на Израел като
цяло. Отново установяваме, че Новия Завет разширява разбирането на тези думи. За християнските
читатели, авторът на книгата Евреи пише: „Но вие дойдохте при хълма Сион и до градът на живия Бог,
небесният Йерусалим и при безбройните ангели на тържествено събиране и при събранието на
първородните, които са записани на небето, и при Съдията, който е Бог на всичко, и при духовете на
праведните хора, направени съвършени, и при Исус, Посредникът на нов завет...“ (Евр. 12:22- 24 – мой
превод).
Очевидно, думите „хълма Сион“ и „небесният Йерусалим“ се отнасят за група спасени светии,
съставена от юдеи и езичници. Със сигурност думите „новият Йерусалим,“ който вижда Йоан, „слизащ от
небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за съпруга си“ (Откр. 21:2 – мой превод) са много повключващи, отколкото ограничени само до вярващите юдеи. Следователно, названието Йерусалим,
използвано в Стария Завет за хората народа на Израел, е използвано в Новия Завет за цялата църква на Исус
Христос. Стигаме до извода, че твърдението на диспенсационализма, че когато Библията говори за Израел,
тя никога няма предвид църквата, не е в хармония с Библията. (For a further elaboration of the biblical use of concepts similar to the three
just discussed, showing how the Scriptures indicate that the church is the true Israel, see Martin J. Wyngaarden, The Future of the Kingdom) .
Обаче нашите приятели-диспесационалисти могат да отговорят на казаното по-горе, като го оспорят,
казвайки, че Новия Завет често пъти говори за юдеите, различавайки ги от езичниците. Аз съм съгласен с
това твърдение. То е лесно да бъде илюстрирано. Павел често използва в книгата Римляни изразите: „първо
за юдеина, а също и гърка“ (1:16; 2:9, 10; виж. 3:9, 29). В Рим. 9-11 названието Израел е използвано 11 пъти;
всеки път то се отнася за юдеи, за разлика от езичниците. В Еф. 2:11-22 Павел показва, че Бог е направил
езичниците и юдеите да бъдат членове на Божието семейство, като премахнал стената на враждебността
(или на разделението), която е била между тях; но всъщност, цялата тази дискусия щеше да е безсмислена,
ако Павел не беше направил тази разлика между юдеите и езичниците.
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Обаче фактът, че Новия Завет често говори за юдеи, различавайки ги от езичниците изобщо не
означава, че Бог има отделно намерение за Израел, за разлика от неговото намерение за църквата, както
твърдят диспенсационалистите. Новия Завет доста ясно показва, че Бог няма такова отделно намерение за
Израел. В откъсът от Ефесяни, за който току-що споменахме, Павел ясно показва, че средната разделителна
стена между вярващите езичници и вярващите юдеи е била съборена (Еф. 2:14), че Бог е примирил юдеите
и езичниците със себе си чрез кръстът на Христос (Еф. 2:16) и че поради това вярващите езичници
принадлежат на същото Божие семейство, на което принадлежат юдеите (Еф. 2:19). Тук е изключена всяка
мисъл за отделно намерение на Бога за юдеите. Как е възможно това единство на юдеите и езичниците,
което е настоящ резултат от смъртта на Христос на кръста, да бъде обезсилено в разпределение, което все
още трябва да дойде?
Диспенсационалистите често се позовават на Рим. 11, твърдейки, че в него се говори за отделен
бъдещ период на благословение за Израел. По-конкретно, това позоваване е за Рим. 11:25-27. По-рано в тази
книга дадохме доказателство за твърдението, че Рим. 11:26 („и така целият Израел ще бъде спасен“) не е
задължително, че ни учи, че в бъдещето целият народ на Израел ще се обърне към Господа. Сега трябва да
бъде добавено, че даже ако човек е склонен да разбира този текст като говорещ за бъдещо национално
обръщане на Израел към Господа, той все пак би трябвало да допусне, че Рим. 11 не казва каквото и да е
нещо за събирането отново на Израел на неговата земя или за бъдещо управление на Христос над
хилядолетно царство на Израел.
Всъщност, в Рим. 11 има ясни признаци, че Божието намерение за Израел никога няма да бъде
разделено от неговото намерение за вярващите езичници. В Рим 11:17-24 Павел описва спасението на
израелтяните при условието, че те бъдат присадени към тяхното собствено маслинено дърво. А
спасението на езичниците в този откъс е описано с метафората, че те ще бъдат присадени към същото
маслинено дърво, към което юдеите са присадени . Следователно, тук общността на Божиите вярващи хора
не е обрисувана като две отделни маслинени дървета, едно за юдеите и друго – за езичниците, а като едно
маслинено дърво, към което са присадени както юдеите, така и езичниците. А след като е така, как може тук
Павел да ни учи, че Бог има отделно намерение за юдеите и отделно бъдеще за Израел?
Може да бъде казано и още нещо. Още от самото начало, Божието намерение за Израел не е било, че
в бъдещето Израел ще бъде получател със специални привилегии, които са отказвани на езичниците, а че
Израел трябва да бъде благословия за всички хора на света, понеже от Израел е трябвало да се роди
Спасителят на човечеството. Когато Бог пръв призовал Аврам да излезе от Ур Халдейски, той му казал: „Аз
ще направя от теб велик народ и Аз ще те благословя, и ще направя името ти велико...и в теб всички
семейства на земята ще бъдат благословени“ (Бит. 12:2-3, ASV – мой превод). В Бит. 22:18 е добавена
мисълта за потомството: „и в твоето потомство ще бъдат благословени всички народи на земята“ (ASV –
мой превод). Това велико намерение на Бога с Израел ние виждаме изпълнено в книгата Откровение, която
описва Агнето в гл. 5 по следния начин: „Достоен си Ти да вземеш свитъка и да разпечаташ печатите му,
защото Ти беше заклан и чрез Твоята кръв се извърши откуп на хора за Бога от всяко племе и език, народ и
племе.“ (Откр. 5:9 - мой превод). Агнето, потомък на Авраам, е извършило обширен откуп чрез кръв от
всяко племе и народ на земята – това е било намерението на Бога за Израел. В Откр. 21, Йоан описва
светият град, новият Йерусалим, който ще слезе от небето на земята. Върху 12-те му врати са написани
имената на 12-те племена на Израел, а върху 12-те му фундамента са написани имената на 12-те апостоли
(ст.12-14). Тази общност на последното време е съставена на спасените Божий хора от времето на Стария
Завет (12-те племена) и от църквата на Новия Завет (12-те апостоли). Така Божието намерение за Израел
сега е било напълно и изцяло осъществено.
Да твърдим, че Бог има намерение за отделно бъдеще за Израел, което е различно от бъдещето, което
е планирано за езичниците, всъщност се противопоставя на Божието намерение. Това прилича на
изграждане на строително скеле около сграда, която вече е завършена. Или прилича на връщане на
часовника на историята обратно до времето на Стария Завет. Това е натрапване на отделеността на Стария
завет върху Новия Завет и пренебрегване на напредъка на откровението. Настоящото намерение на Бога за
Израел е, че Израел трябва да вярва в Христос като негов Месия и по този начин да стане част от единната
общност на Божийте изкупени хора, които са църквата.
Тогава няма ли бъдеще за Израел? Разбира се, има, но бъдещето на вярващите израелтяни не трябва
да бъде отделяно от бъдещето на вярващите езичници. Надеждата на Израел за бъдещето е точно същата
като надеждата на езичниците: спасение и максимално прославяне чрез вяра в Христос. Бъдещето на
Израел не трябва да бъде виждано като политическо царство в Палестина, което ще трае 1000 години, а като
вечно благословение, споделяно с всички хора на Бога на прославена нова земя.
(3) Стария Завет не ни учи, че ще има бъдещо земно хилядолетно царство. Диспенсационалистите
намират доказателство за бъдещо хилядолетно царуване на Христос в огромен брой откъси в Стария Завет.
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Когато човек разгледа внимателно отделните глави на Новата Библия на Скофийлд, той установява, че
много части от Стария Завет са тълкувани, че описват хилядолетието. Обаче всъщност, Стария Завет не
казва нищо за такова хилядолетно царуване. Откъсите, които обикновено са тълкувани като описващи
хилядолетието, всъщност описват новата земя, която е връхната точка на Божията спасителна работа. Нека
разгледаме някои от тези откъси.
Започваме с Ис. 65:17- 25. В Новата Библия на Скофийлд над стих 17 има следното заглавие: „Ново
небе и нова земя.“ Но над ст. 18-25 има друго заглавие: „ Хилядолетни условия в обновената земя, в която
проклятието е премахнато.“ Изглежда редакторите на тази Библия, въпреки че са били принудени да
признаят, че ст. 17 описва финалната нова земя, ограничават смисълът на ст. 18-25 до описанието на
хилядолетието, което ще предшества новата земя. Но човек може да намери описание на хилядолетието в
този откъс, само ако преднамерено не обърне внимание на това, което е казано в ст.17-19. Ст. 17
недвусмислено говори за новото небе и новата земя (което книгата Откровение приема, че е маркиране на
финалното състояние; виж Откр. 21:1). Ст. 18 призовава читателят „да се радва завинаги“ – не само за 1000
години – в новото небе и новата земя, за които току-що е казано. Тук Исая не говори за ново съществуване,
което ще продължи не по-дълго от 1000 години, а за вечна благодат! В ст. 19 е добавен друг детайл, който
в Откр. 21:4 е отличителна черта на на финалното състояние: „няма да се чува вече в него (в новия
Йерусалим) глас на плач и вик на страдание“ (мой превод).
Какво указание има в този откъс, което да показва, че Исая преминава от описанието на финалното
състояние към описание на хилядолетието? Диспенсационалистите отговарят: Виж в ст. 20: „Там няма да
има младенец, което да живее само няколко дни или старец, който не е изпълнил дните си; защото дете
ще умре стогодишният, а грешникът, ако не умре стогодишен ще бъде смятан за проклет.“ Тъй като в
този стих е спомената смъртта, диспенсационалистите казват, че това не може да бъде описание на
финалната нова земя, а трябва да се отнася за хилядолетието. Трябва да признаем, че този стих е труден за
тълкуване. Дали тук Исая ни казва, че на новата земя ще има смърт? Според моята преценка, това не може
да е негов смисъл, в светлината на онова, което той току-що е казал в ст. 19: „ няма да се чува вече в него (в
новия Йерусалим) глас на плач и вик на страдание.“ Някой може ли да си представи смърт, която да не е
придружена от плач? Забележително е, че в 25:8 Исая ясна предсказал, че във финалното състояние няма да
има смърт за хората на Бога, обвързвайки това предсказание с обещанието, че няма да има сълзи: „ Той
(Господът на силите) ще погълне смъртта завинаги и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица...“ (мой
превод).
В светлината на току-що казаното аз стигам до заключението, че Исая в 65:20 обрисува с
метафорични думи фактът, че жителите на новата земя ще живеят неизчислимо дълъг живот. В първата
половина на този стих той ни казва, че на тази нова земя няма да има детска смъртност, а по-възрастните
хора няма да умират, преди да са завършили житейските си задачи (казано с други думи, те няма да бъдат
грабвани предварително, както често се случва на сегашната земя.) В началото на втората половина на
стиха, аз предпочитам превода в NIV ( New International Version, 1978): “този, който умре на сто години, ще бъде
считан, че е съвсем млад.“ Понеже думата, преведена „грешник“ в края на стиха обозначава някой, който
не е успял да улучи целта, аз отново предпочитам превода в NIV: „този, който не успее да доживее до сто
години ще бъде считан, че е проклет.“ (Преводи, подобни на превода в NIVсе намират и в Today’s English Version and the Jerusalem Bible).
Не се подразбира, че на новата земя ще има някой, който няма да успее да доживее до сто години.
Подкрепящи това тълкуване на ст.20 са думите на ст. 22: „Защото като дните на дървото ще бъдат дните
на Моите хора и Моите избрани ще се наслаждават дълго на делото на ръцете си“ (мой превод).
Следователно, не е нужно този откъс да бъде тълкуван като описващ хилядолетието, а е логично да бъде
разбиран, че той е една вдъхновена картина на новата земя, която ще дойде. Ст. 25 посочва, че на новата
земя няма да има никакво насилие: „Те няма да повреждат или да погубват в цялата Ми свята планина,
казва Господ.“
Сега продължаваме с разглеждането на Ис. 11:6-10. В Новата Библия на Скофийлд този откъс е
озаглавен така: „Давидовото царство ще бъде възстановено от Христос: неговият характер и обхват.“ Иначе
казано, тази Библия тълкува откъсът като описание на хилядолетието. Стиховете 6-10 представят
очарователна картина на нов свят, в който „Вълкът ще живее с агнето, леопардът ще лежи с детето“ (мой
превод). В ст. 9 се казва: „Те няма да повреждат или да погубват в цялата Ми свята планина; защото
земята ще бъде пълна със знанието на Господа така, както водите покриват морето.“
Съгласен съм с диспенсационалистите, че този откъс не трябва да бъде тълкуван като описващ небе
някъде там в космоса; той безпогрешно описва земята. Но защо тогава трябва да бъде считано, че това е
картина на състоянието през хилядолетието? Няма ли даже още по-добър смисъл да разбираме тези думи
като описание на състоянието на финалната нова земя? Всъщност, думите „земята ще бъде пълна със
знанието на Господа така, както водите покриват морето“ не са точно описание на хилядолетието,
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защото през хилядолетието ще има хора, които не познават или не обичат Господа , някои от които ще бъдат
събрани заедно в края на хилядата години за финална атака срещу лагера на светиите . Но тези думи точно
описват новата земя.
Сега ще разгледаме Йез. 40-48. Новата Библия на Скофийлд представя тези глави със следните
заглавия: „Храмът на хилядолетието и неговото богослужение“ (40:1-47:12) и „Разпределяне на земята през
ерата на Хилядолетието“ (47:13-48:35). Тези глави съдържат видение за храма, който трябва да бъде
възстановен от пленниците, върнали се от Вавилон. Представено е подробно описание на храма и на
неговите размери, както и на различните видове жертвоприношения, които трябвало да бъдат принасяни в
храма: приноси за грях, приноси за прегрешения, всеизгаряния и мирни приноси. Диспенсационалистите
казват, че тези глави предсказват възстановяването на храмът на Йерусалим през време на хилядолетието и
на богослужението, което ще трябва да бъде извършвано в този хилядолетен храм.
Очевидно, това е описание на картината на славно бъдеще за израелтяните, които по времето, когато
Йезекиил е писал тези глави, са били в плен. Това бъдеще е описано съобразно религиозния ритуал, който
тези израелтяни са знаели: т.е. пленените израелтяни са знаели правилата на храма и правилата за
приносите в него. Но въпросът е: Трябва ли всички тези детайли да бъдат разбирани буквално и да бъдат
прилагани буквално през епохата на хилядолетието?
Най-голямата трудност с възприемането буквално на тези детайли е изявявана чрез приносите на
животни. Би ли имало някаква нужда да продължаваме да принасяме кървави животински приноси, след
като Христос е направил своето финално жертвоприношение, към което сочат жертвоприношенията на
Стария Завет? Обичайният отговор на диспенсационалистите на това възражение е, че през времето на
хилядолетието това ще бъдат приноси за памет, които нямат друго значение. (Обаче, даже предположението, че това ще
бъдат жертвоприношения за памет, нарушава принципът за буквално тълкуване на пророчеството. Защото еврейската дума, използвана тук, за да опише
предназначението на тези жертвоприношения в Йез 45:15, 17 и 20 е pil произлизаща от kphar (означаваща „да направя примирение“ [KJ] или „да направя изкупление“
[ASV, RSV]). Точно това е думата, използвана в описанието на Петокнижието на Стария Завет на жертвоприношенията, за да покаже тяхната умилостивителна
или изкупителна цел (виж Лев. 6:30; 8:15; 16:6, 11, 24, 30, 32, 33, 34; Чис. 5:8; 15:28; 29:5). Ако жертвоприношенията, споменати в Йезекиил трябва да бъдат
разбирани буквално, те трябва да бъдат изкупителни, а не жертвоприношения за памет).

Каква би била целта да се връщаме обратно при
животинските жертвоприношения като припомняне за смъртта на Христос, след като самият Господ ни е
дал напомнянето за неговата смърт в Господната Трапеза?
Извънредно показателно е да отбележим стр. 888 на Новата Библия на Скофийлд, която предлага
следното, като възможно тълкуване на жертвоприношенията, споменати в тези откъси от пророчеството на
Йезекиил: „Препоръката към жертвоприношенията е, че те не трябва да бъде възприемана буквално
като отказ от извършването на такива приноси, а това трябва да бъде считано като извършване на
богослужение на изкупения Израел, в неговата собствена земя и в хилядолетният храм, придържайки се
към правилата, които юдеите са знаели добре по времето на Йезекиил.“ Тези думи съобщават за важни
отстъпления от страната на диспенсационалистите. Ако жертвоприношенията не трябва да бъдат
възприемани буквално, защо би трябвало ние да възприемаме храмът буквално ? Би изглеждало, че
принципът на диспенсационализма за буквално тълкуване на пророчеството на Стария Завет тук е
изоставен, и че е премахнат един важен камък от фундамента на цялата система на диспенсационализма!
Йезекиил не дава никакъв признак в тези глави, че описва нещо, което трябва да се случи през
хилядолетие, предшестващо финалното състояние. Едно тълкуване на тези глави, което е в хармония с
учението на Новия Завет и избягва абсурдността да се предпоставя нуждата от извършването на
възпоменателни животински приноси в хилядолетието, разбира, че тук Йезекиил описва славното бъдеще
на Божиите хора в идещата епоха в съответствие с правилата, които юдеите по онова време ще разберат.
Понеже тяхното богослужение, предшестващо тяхното изпращане в заточение, е било фокусирано в храмът
в Йерусалим, е разбираемо, че Йезекиил описва тяхното бъдещо блаженство, показвайки картината на храм
и на неговите приноси. Детайлите свързани с храма и приносите трябва да бъдат разбиране не буквално, а
образно и символично.
Всъщност, последните глави от книгата Откровение повтарят като ехо видението на Йезекиил. В
Откр. 22 ние четем за дубликат на реката, която Йезекиил видял да извира от храма, листата дърветата,
растящи покрай нея служели за изцеление (виж Йез.47:12): „След това той ми показа река с вода на
живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше по средата на
улицата на града. И от двете страни на реката имаше дърво на живота с неговите дванадесет вида
плод, раждащо плодовете си всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на племената “ (Откр.
22:1-2 – мой превод). Следователно, в Йезекиил 40-48 ние нямаме описание на хилядолетието, а имаме
картина на финалното състояние на новата земя, описана с изразните средства на религиозния символизъм,
с който Йезекиил и неговите читатели са били запознати.
Сега започваме разглеждането на Ис. 2:1-4 (виж Мих. 4:1-3). В Новата Библия на Скофийлд,
заглавието над Ис. 2:1 е следното: „Видение за идващото царство.“ Следователно е считано, че този откъс е
описание на хилядолетието. В ст.4, обаче, ние четем следното: „И те ще изковат мечовете си на плугове и
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копията си - на сърпове; народ против народ няма да вдига меч, нито ще се учат вече как да воюват“
(мой превод). Но това предсказание не подхожда на хилядолетието на диспенсационалистите. Войната не е
напълно изгонена за това разпределение, понеже все още ще има яростна финална атака срещу лагера на
светиите. Единствено на новата земя ще бъде изпълнена изцяло тази част от пророчеството на Исая.
Стихове 2 и 3 обрисуват радостното участие на всички племена в богослужението на единственият
истински Бог. Стигаме до заключението, че това е вдъхновена картина не на хилядолетното царуване, а на
условията на новата земя.
Поради това няма никаква убедителна причина да разбираме откъси от видът, които току-що
разгледахме, като описващи бъдещо хилядолетно царуване. Диспенсационалистите обикновено казват, че
ние, амилиениалистите, одухотворяваме пророчествата от този вид чрез разбирането им, че те са били
изпълнени или в църквата на тази епоха или на небето в следващата епоха . (Walvoord, Kingdom, pp. 100-102, 298). Обаче
аз вярвам, че пророчествата от този вид не се отнасят предимно нито за църквата от тази епоха, нито за
небето, а за новата земя. Следователно, представата за новата земя е от огромна важност за правилно
разбиране на пророчеството на Стария Завет. За нещастие, твърде често амилениалистките коментатори
не успяват да се придържат към Библейското учение за новата земя, когато коментират пророчество на
Стария Завет. Похабяване на смисъла на тези откъси е да ги правим да се отнасят само за църквата или
за небето. Похабяване е и да ги правим да се отнасят за хилядолетния период, предшестващ финалното
състояние. Тези откъси трябва да бъдат разбирани като вдъхновени от Бога описания на славната
нова земя, която Бог подготвя за хората си. (Продължение на тези разсъждения можете да видите в гл. 20).
(4) Библията не говори за хилядолетно възстановяване на юдеите в тяхната земя. Това твърдение на
диспенсационализма се основава на буквалното тълкуване на многобройни откъси от Стария Завет. Нека да
разгледаме някои от тях.
Разглеждане на Ис. 11:11-16. В Новата Библия на Скофийлд, заглавието над този откъс е: „Как
Христос ще установи царството." Бележка № 1 към ст. 1 от тази глава казва: „Тази глава е пророческа
картина на славата на бъдещото царство, което ще бъде установено, когато син на Давид се върне в слава.“
Диспенсационалистите твърдят, че думите „втори път“ в ст. 11 се отнасят за връщането на Израел в
неговата земя преди началото на бъдещата хилядолетна епоха. В този стих се казва: „В онзи ден Господ ще
протегне ръката си за втори път, за да възстанови остатъкът, останал от неговите хора, от Асирия,
от Египет, от Патрос, от Хуш, от Елам, от Сенаар, от Емат и от крайбрежията на морето “ (мой
превод). Но ако някой прочете ст. 16 ще стане ясно, че думите „втори път“ в ст. 11 означават втори път след
връщането на израелтяните от Египет по времето на Изходът: „И ще има път от Асирия за
остатъкът, който е останал от неговите хора, както имаше за Израел, когато те излязоха от земята на
Египет“ (мой превод). Иначе казано, това, което Исая предсказва в тези стихове е завръщането на остатък
от Божиите хора в близкото бъдеще от земите, в които са били пленници. В началото е спомената Асирия,
понеже е възможно Исая да е написал тези думи след като Северното царство (Коментар: Другите имена на
Северното царство в Стария Завет са Израел или Самария, а другото име на Южното царство е Юда. Д.Пр. ) е било
отведено в плен в Асирия през 721 пр. Хр. Следователно, това пророчество е имало своето буквално
изпълнение при завръщането на израелтяните от пленничеството през 6-я век пр. Хр. (Можем да допуснем, че би могло
да има допълнително изпълнение на това пророчество в далечното бъдеще. По-нататък в тази глава ще бъде разгледан въпросът за многократното изпълнение на
пророчество. Тук е важно да кажем, че човек не може да каже, че това пророчество не е било изпълнено буквално).

Сега ще разгледаме Йер. 23:3, 7-8:
„Аз ще събера остатъкът от моите овце от всичките страни, където ги изгоних и ще ги върна
обратно в тяхната кошара, и те ще се наплодят и умножат“ (ст. 3 – мой превод).
„Затова, ето, идват дни, казва Господ, когато хората няма да казват вече: `Жив е Господ, Който
изведе израилтяните от египетската земя,’ а ‘Жив е Господ, Който изведе и Който доведе потомството
на дома на Израил от земята откъм север и от всички страни, в които ги беше изгонил.’ И те ще се
заселят в своята земя.“ (ст.7-8 – мой превод)
В Новата Библия на Скофийлд към текста на ст. 3 е добавена следната бележка: „Това финално
възстановяване ще бъде извършено след период на изключително страдание (Йер. 30:3-10) и във връзка с
изявяването на праведният Давидов отрасъл (Йер. 23: 5)...Това възстановяване не трябва да бъде
обърквано с връщането на остатък от Юда, водени от Езра, Неемия и Зоровавел в края на 70-годишното
пленничество (Йер. 29:10)“ Но ние питаме, защо това пророчество не трябва да бъде разбирано, че е
изпълнено чрез връщането на разпръснатите юдеи през 6-я век пр. Хр.? Тези думи на Йеремия не са ли
произнесени непосредствено преди изселването на Юда във Вавилон? Съпоставянето между връщането от
Египет и връщането от „северната страна,“ споменато в ст. 7 и 8 не е ли аналогично на съпоставянето,
направено от Исая в Ис. 11:16? Фактът, че самият Йеремия специално споменава връщането от
пленничеството във Вавилон в по-сетнешна глава подкрепя твърдението, че това е връщането, което той е
предсказал в гл. 23: „Защото така казва Господ: `Когато се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз
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ще ви посетя и ще изпълня за вас Моето обещание, и ще ви върна на това място`“ (Йер. 29:10 – мой
превод). (Забележете, че в откъсът 24:5-6, който се намира непосредствено след 23:3, Йеремия ясно говори за връщане от Вавилонско (или Халдейско)
пленничество: „Както към тези добри смокини, така Аз ще погледна за доброто на пленените от Юдея, които изпратих от това място в Халдейската земя. Аз ще
насоча очите си върху тях за добро и ще ги върна обратно в тази земя...“(мой превод).

Друг откъс, който често е използван от диспенсационалистите в тази връзка е Йез. 34:12-13:
„Както овчар търси стадото си, когато някои от овцете му са разпръснати навсякъде, така Аз ще
потърся моите овце; и ще ги спася от всички места, където бяха разпръснати в облачен и мрачен ден. И
ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, и ще ги доведа в тяхната собствена земя; и ще
ги паса на хълмовете на Израел, край изворите и във всички населени места на страната“ (мой превод).
И отново заглавието в Новата Библия на Скофийлд използва това пророчество за възстановяването на
Израел на неговата земя през хилядолетието. Обаче, тъй като Йезекиил пророкувал за пленените във
Вавилон, не е ли по-вероятно това пророчество да се отнася за непосредственото връщане от
пленничеството във Вавилон? Ние можем да се съгласим с диспенсационалистите, че славното видение,
намиращо се следващата част от тази глава сочи към бъдеще, което е много по-далечно от връщането от
Вавилон. Но има ли нещо в тази глава, което да ни застави да мислим,че славно далечно бъдеще само
отнася само за хилядолетието? Не е ли много по-вероятно тук ние да имаме друга картина на бъдещето,
което очаква хората на Бога на новата земя?
А сега ще разгледаме Йез. 36:24: „Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички
страни, и ще ви доведа във вашата собствена земя“ (мой превод). Редакторите на Новата Библия на
Скофийлд виждат в този стих учение за възстановяване на Израел на неговата земя през хилядолетието. Но
вижте какво се казва в ст. 8 на същата глава: „А вие, Израелеви планини, ще израстите издънките си и ще
давате вашия плод на моя народ Израел; защото те скоро ще дойдат у дома“ (мой превод). Ако четем ст.
24 в светлината на ст. 8, няма ли да ни се струва по-правдоподобно, че Йезекиил говори за връщането на
Израел от плен в близкото, а не в далечното бъдеще?
Зах. 8:7-8 е друг откъс, който е тълкуван от Новата Библия на Скофийлд като описваща
възстановяването на Израел в хилядолетието: „Така казва Господ на силите: Ето, Аз ще спася народа си от
източната страна и от западната страна; и ще ги доведа да живеят сред Йерусалим; и те ще бъдат
Мой народ и Аз бъда техен Бог, във вярност и в праведност“ (мой превод). Вероятно Захария е изрекъл
това пророчество в периода между 520 и 518 г. пр. Хр, след връщането на израелтяните, водени от
Зоровавел през 536 г. пр. Хр. Обаче неговата цел е била да призове още повече вавилонски пленници да се
върнат в Йерусалим, отколкото тези, които вече се били върнали. Следователно предсказанието, намиращо
се в тези стихове, е било буквално изпълнено в дните на Езра, който се върнал от Вавилон в Йерусалим с
голям брой юдеи през 458 г. пр. Хр.
Всички предсказания за възстановяването на израелтяните в тяхната земя, които разгледахме досега,
са били буквално изпълнени. Следователно, няма никаква нужда някой да казва, че ние трябва да очакваме
буквално изпълнение на тези предсказания в далечното бъдеще.
Друго пророчество, използвано от Новата Библия на Скофийлд за възстановяването на Израел през
хилядолетието е Ам. 9:14-15: „Аз ще възстановя благополучието на Моят народ Израел, те ще построят
отново разрушените градове и ще живеят в тях; ще насадят лозя, ще направят градини и ще ядат плода
им. Ще ги насадя в тяхната земя и те няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която им дадох, казва
Господ, твоят Бог“ (мой превод). Тук имаме предсказание, че Израел, след като бъде насаден в неговата
земя, никога вече няма да бъде изтръгнат от нея. Защо сега смисълът на тези думи трябва да бъде ограничен
само за хилядолетието? Откъсът говори за живеене на Израел в земята, което няма да трае хиляда години, а
вечно. Диспенсационалистите отговарят, че „това повторно събиране на Израел и връщането им в
тяхната собствена земя ще бъде за постоянно.“ (Alva J. McClain, The Greatness of the Kingdom, p. 200).
За същото говори и друг известен диспенсационалист: „Това, което характеризира епохата на
хилядолетието не трябва да бъде считано, че е временно, а че е вечно.“ (J. Dwight Pentecost, Things to Come, p. 490).
Заветите на Израел гарантират, че народът на земята, съществуването на нацията, на царството, на
Царят и на духовните благословии, са вечни. Следователно, задължително трябва да има вечна земя, в
която тези благословии да бъдат изпълнени. (Ibid., p. 561). Даже въз основата на това тълкуване, основните цели
в Ам. 9:14-15 не са, за да се опише хилядолетието относно Израел, а да бъде описано вечното живеене на
Божиите хора в тяхната земя. (Следователно в това пророчество можем да видим предсказание за славното бъдеще на Божиите хора на новата земя) .
Ако някой вярва в земно хилядолетие, той може и да намери в този откъс връзка с условията през
хилядолетието. Но отново трябва да подчертаем, че този откъс не е доказателство за хилядолетно връщане
на Израел в неговата земя.
По-рано беше спомената възможността за многократно изпълнение на пророчества на Стария Завет.
Добре познат такъв пример е пророчеството, намиращо се в Ис. 7:14: „Затова сам Господ ще ти (на цар
Ахаз) даде знак. Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.“ Очевидно, това
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пророчество е било изпълнено в непосредственото бъдеще чрез раждането на дете като знак за цар Ахаз
(виж целия откъс 10-17). Но, както научаваме от Мат. 1:22, по-велико изпълнение на тези думи към цар Ахаз
се случват, когато Исус бил роден от девицата Мария.
Пророчества от този вид могат да бъдат изпълнявани буквално. Както току-що видяхме, всички
пророчества за връщането на Израел в неговата земя са били буквално изпълнени или чрез връщането на
израелтяните от Вавилонския плен през 536 г. пр. Хр, водени от Зоровавел и Исус Навин, или чрез тяхното
по-сетнешно връщане през 458 пр. Хр., водени от Езра.
Но те могат да бъдат изпълнявани и символично. Библията дава ясен пример за такъв вид изпълнение.
Аз имам предвид цитатът от Ам. 9:11-12 в Деян.15:14-18. Както се разказва в Деян. 15, по време на
Апостолският събор в Йерусалим, първо Петър, а после Павел и Варнава, разказали как Бог довел много
езичници до вярата чрез техните служения. Яков, който очевидно е ръководел съвета, сега продължил и
казал: „Братя, чуйте ме, Симон (Петър) обясни как Бог първо посетил езичниците, за да вземе от тях хора
за Своето име. Това е в съгласие с думите на пророците, както е писано: `След това Аз ще се върна и ще
възстановя падналата Давидова скиния; Аз ще изградя отново развалините й и ще я изправя, за да могат
останалите хора да потърсят Господа и всичките езичници, които са наричани с Моето име`, казва
Господ, който е направил тези неща да са известни от века`“ (мой превод)
Яков тук цитира думите на Ам. 9:11-12. Неговият цитат е показател, че според неговата оценка,
предсказанието на Амос за издигането отново на падналата Давидова скиния се изпълнява в сегашния
момент, когато езичниците са събирани и добавяни в общността на Божия народ. Следователно, тук ние
имаме ясен пример в самата Библия за символично, а не буквално тълкуване на един откъс от Стария Завет,
в който се говори за възстановяването на Израел.
Но Новата Библия на Скофийлд, в нейна забележка относно Деян. 15:13, тълкува думите „Аз ще се
върна,“ като отнасящи се за Второто връщане на Христос. Думите за възстановяването на падналата
Давидова скиния са тълкувани като описващи възстановяването на царството на Израел през
хилядолетието. Събирането на езичниците като народ за Божието име е считано, че е нещо, което трябва да
се случи преди финалното възстановяване на Израел през хилядолетието. По този начин Новата Библия на
Скофийлд използва цитирането на Амос за ситуацията, която предстои.
Но има две затруднения с тълкуването в Новата Библия на Скофийлд на този откъс. Първо, думата в
оригинала, която е преведена „Аз ще се върна“ (anastreps), никога не е използвана в Новия Завет за
описване на Второто връщане на Христос. (Забележете, че в цитатът от Амос, не Христос казва, „Аз ще се върна,“ а Бог, понеже Амос говори
за деяние на Бога). Началните думи на ст. 16 „ След това Аз ще се върна“ са просто интерпретация на думите на
Амос „В онзи ден“ (bayy m hah ’). Амос говорел за време, което за него е било бъдеще, но не задължително
за събитие, което е толкова далечно като Второто връщане. Второ, диспенсационалисткото тълкуване на
този откъс е доста неестествено. Когато Яков казва: „Това е в съгласие с думите на пророците,“ дали той
има предвид пророчески думи за събитие, което все още е хиляди години напред в бъдещето? Яков
всъщност казва, че думите на Амос за възстановяването на Давидовата скиния са били изпълнени в
момента на прибавянето на езичниците в общността на Божийте хора. Въпреки, че по времето на Амос
благополучието на Божийте хора е било в окаяно състояние (Скинията е била паднала), днес – както казва
Яков – хората на Бога отново процъфтяват, понеже броят им бързо се увеличава.
Да настояваме, че тук Яков говори за буквално бъдещо хилядолетно възстановяване на Израел,
означава да изпускаме смисълът на неговите думи. При това положение тук виждаме, че самият Нов Завет
тълкува пророчество на Стария Завет за възстановяването на Израел по небуквален начин. Може би е е
подходящо и други такива пророчества да бъдат тълкувани също да бъдат тълкувани символично.
Пророчествата за възстановяването на Израел може да бъдат изпълнявани и нетипично – т.е. като
изпълнявани на финала в притежанието на новата земя от всички Божий хора, на която опитният образец е
била Ханаанската земя. Библията показва, че земята на Ханаан наистина е била модел на вечното
наследство на Божийте хора на новата земя. В Евр. 4, земята на Ханаан, в която израелтяните влезли с Исус
Навин, е обрисувана като модел на Съботната почивка, която очаква Божийте хора. От Евр. 11 научаваме, че
Авраам, на когото е била обещана земята на Ханаан като вечно притежание, очаквал град, който имал
основи, чийто архитект и строител е Бог (Евр. 11:10). Тогава този бъдещ град трябва да е финалното
изпълнение на обещанието към Авраам, че той вечно ще притежава земята на Ханаан.
Какъв може да бъде този „свят град,“ който ще бъде намерен в новата земя? От Гал. 3:29 ако ние
научаваме, че принадлежим на Христос , тогава ние сме Авраамово потомство и сме наследници по
обещание. Наследници на какво? На всички благословии, които Бог е обещал на Авраам, включително на
обещанието, че земята на Ханаан ще бъде негово вечно притежание. Това обещание ще бъде изпълнено на
новата земя за всички духовни потомци на Авраам (вярващите езичници и вярващите евреи). Защото, ако е
вярно, както видяхме, че църквата е Новозаветното копие на Израел в Стария Завет, тогава обещанията,
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дадени на Израел, ще намерят финалното си изпълнение в църквата.
Но въпросът все още може да бъде зададен. Ако решаващият смисъл на пророчествата от този вид е
наследяването на новата земя във финалното състояние от всички хора на Бога заедно (евреи и езичници),
защо пророците на Стария Завет говорят с такива ограничени думи за възстановяването на Израел в
неговата земя? Причината е, че финалното блаженство на Божийте хора на новата земя е можело да бъде
описано от пророците на Стария Завет само с думи, които са разбираеми за израелтяните от онези дни.
Защото онези израелтяни думата „Израел“ е била просто начин да се каже „Божийте хора.“ За тях земята на
Ханаан е била земята, която Бог е дал на своите хора за тяхно обиталище и за тяхно притежание. Но Стария
Завет е книга на сенките и на прототипите. (Коментар: Прототипът е първият екземпляр при серийното производство
на изделия, който е подлаган на разнообразни изпитания, с цел да се открият вероятните дефекти и те да бъдат отстранени,
преди започването на серийното производство. Д.Пр. ) Новия Завет разширява тези представи. Във времената на

Новия Завет, групата на Божийте хора вече не се състои само от израелтяни и като допълнение – малцина
прозелити, а е разширена до размерите на общност, съставена от юдеи и езичници. Във времената на Новия
Завет размерът на земята, която трябва да бъде наследена от Божийте хора е увеличен и включва цялата
земя. Като илюстрация на това твърдение, вижте как самият Христос разширява смисълът на Пс. 37:11: „А
кротките ще притежават (Ханаанската) земя“ (мой превод). В Проповедта на планината, Христос
преразказва този текст по следния начин: „Блажени са кротките, защото те ще наследят земята (цялата
земя) “ (Мат. 5:5). Забележете как „(Ханаанската) земя“ в Пс. 37 стана „земята (цялата земя)“ в (Мат. 5:5).
(По-подробно проучване на Библейското учение за новата земя ще бъде дадено в гл. 20).
Поради тази причина, ние сме съгласни с диспенсационалистите в един смисъл, че те очакват славно
бъдеще. Но ние виждаме това славно бъдеще не ограничено до хилядолетието, а включващо цялата вечност
и разбираме, че бъдещето е добра новина не само за израелтяните, а за всички спасени Божий хора. Да
разбираме тези пророчества само в рамките на буквалното им изпълнение за Израел в земята на Палестина
през период от 1000 години, означава да се върнем обратно при юдейския национализъм и да пропуснем да
видим Божието намерение за всички негови спасени хора.
А да разбираме тези пророчества като сочещи към тяхното окончателно изпълнение, към новата земя
и нейните прославени обитатели, докарани от всички племена, народи и езици, свързва тези пророчества с
извършващото се сега профучаване на откровението на Новия Завет и им придава богат смисъл за всички
сегашни вярващи хора. Поради това ние виждаме в тези пророчества на Стария Завет вдъхновяващо
предвкусване на славните видения на Откр. 21 и 22.
(5) Диспенсационалното учение за отлагането на идването на Божието царство не е подкрепяно от
Библията. Това учение трябва да бъде оспорвано поне за три неща.
Първо, не е правилно да бъде създавано впечатлението, че всички юдеи по времето на Исус са
отхвърляли Божието царство, което им е било предлагано. Наистина, мнозина юдеи отказвали да приемат
царството, но това не означава, че всички юдеи са го отхвърляли. Някои повярвали в Исус и станали негови
ученици. Например, замислете се за 12-те му ученици, за многото жени, които вървели след него, за
многото хора, които били излекувани от него и по този начин стигнали до вярата в него, за Мария, Марта и
Лазар, за Никодим и Йосиф от Ариматея. Скоро след възнесението на Исус ние четем в Деяния на
апостолите за събрание на 120 братя (Деян. 1:15), а Павел съобщава за появата на възкресения Исус пред
събрание на повече от 500 братя (1Кор. 15:6). Поради това не е вярно, че Христос е отложил идването на
царството, когато е бил на земята. Той не само предлагал царството на юдеите по неговото време, той го
установил тук и много хора станали негови последователи . Исус казал на фарисеите: „Но ако Аз чрез
Божият Дух изгонвам демоните, тогава Божието царство е дошло върху вас“ (Мат. 12:28 – мой превод).
На Петър, като представител на църквата, Исус казал: „Ще ти дам ключовете на небесното царство и
каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде
развързано на небесата“ (Мат.16:19). Дали тези откъси създават впечатлението, че Христос е отложил
идването на неговото царство?
Второ, царството, което Христос предложил на юдеите по неговото време не е включвало неговото
сядане на земен трон, както твърдят диспенсационалистите. Ако Исус беше предложил да царува над
юдеите, седнал на земен трон, враговете му със сигурност щяха да докладват за това предложение на Пилат
и така да създадат основание за законно обвинение срещу него за организиране на бунт срещу римската
власт. Със сигурност предложение от този вид щяло да бъде добавено като доказателство за обвинението, че
твърдението на Исус, че ще бъде земен цар на юдеите, е заплаха за царуването на Цезаря (виж Лука 23:2) Но
такова обвинение никога не е било отправено, а Пилат конкретно за това, казал на обвинителите на Исус:
„Какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него никакво престъпление, заслужаващо смърт“ (Лука 23:22 –
мой превод). Царството, което Исус предложил на юдеите и всъщност го въвел, е било духовно: царуване на
Бога в сърцата и живота на хората, с цел тяхното изкупление от властта на греха и на демоничните сили. (Не
е правилно да казваме, както диспенсационалистите често обвиняват, че казват амилениалистите, че царството, предлагано и установено от Исус, е само духовно
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царство. Божието царство обхваща всички дела във всяка област на земния ни живот, като материалната, така и духовната. Но сега това е предимно духовно
Божие управление чрез Христос в сърцата и в живота ни. В завършения си вариант, това царство ще включва видимо царуване на Христос с Бога Отец над новата
земя, като един от начините за прославянето на Христос. Но при служението на Христос по времето на първото му идване, този етап от царството все още е бил в
бъдещето).

Поради това, Исус казал на Пилат: „Моето царство не е от този свят; ако царството Ми беше от
този свят, тогава служителите Ми щяха да се сражават, за да не бъда предаден на юдеите. Но сега
Моето царство не е оттук“ (Йоан 18:36, ASV – мой превод) (За по-подробно разглеждане на смисъла на Божието царство, виж гл.
4).
Трето, учението на диспенсационалистите за отлагането на царството повдига въпроси за
вероятността да се случи това, което Христос е направил на кръста, ако царството беше прието от юдеите по
неговото време. Проблемът е следният: ако мнозинството от юдите бяха приели царството, което Христос
им предлагал, това нямаше ли да отмени отиването на Христос на кръста ? Ние бихме могли да
формулираме проблема и по друг начин: Причината за отиването на Христос на кръста е била, че той е бил
отхвърлен от мнозинството на сънародниците си. Да предположим, обаче, ако той беше приет от
мнозинството юдеи като техен цар, няма ли да изглежда, че неговото унизително отиване на кръста би
могло никога да не бъде направено?
Авторът, диспенсационалистът Чарлз Рири ( 1925-2016 – американски теолог, професор, декан на Семинарията в
Далас, считан за един от най-влиятелните теолози на САЩ през 20 век ) обсъжда това възражение на стр. 161-168 на
книгата си „Dispensationalism Today“ (Съвременен диспенсационализъм). Отговорът на Рири се свежда до
следното: Даже ако юдеите от времето на Исус бяха приели Давидовото царство, което им е било
предложено, разпъването на кръста на Христос въпреки това щеше да е нужно като фундамент, върху който
да се установи царството. Трудността с този отговор, обаче, е следният: Ако мнозинството от юдеите по
времето на Исус бяха приели Христос и неговото царство, как Христос щеше да стигне до кръста?
Според разказът на евангелието, Христос бил отведен при кръста поради враждебността и горчивата
омраза на юдеите и по-точно, на религиозните им водачи. Ако обаче тези юдеи и техните водачи в поголямата си част бяха приели Христос, от къде щяла да дойде враждебността, която станала причината за
разпъването на кръста? Сега вече трябва да бъдат направени още разсъждения. Предположението на
диспенсационалистите, че юдейското приемане царството, предложено им от Исус, все пак щяло да бъде
последвано от разпъването на Христос, би означавало промяна на подреждането на събитията, предсказани
в Библията.
Защото предсказаната последователност (според диспенсационалистите) за Исус би означавала
следният ред: първо слава (царско управление) и после – страдание (връхна точка на което е разпъването на
кръста). Обаче самият Христос обяснил на учениците си от Емаус в Лука 24:26, че страданията трябва да
предшестват неговата слава: „Не трябваше ли Христос да изстрада тези неща и тогава да влезе в Своята
слава“ (NIV - мой превод)? За същият ефект говорят и следните думи от 1Рет. 1:10-11: „Относно това
спасение пророците, които говореха за благодатта, която щеше да дойде при вас, издириха внимателно и
с най-голяма загриженост, опитвайки се да открият времето и обстоятелствата, към които Духът на
Христос в тях беше посочвал, когато предсказал страданията на Христос и славата, която щяла да
последва (NIV – мой превод).
(6) Диспенсационалното учение за „вмъкнатата църква“ не се потвърждава от Библията. Това
учение трябва да бъде отхвърлено поне поради 3 причини.
Първо, не е вярно твърдението, което диспенсационалистите обичат да използват, (Ryrie, The Basis of the
Premillennial Faith, p. 136; cf. Pentecost, Things to Come, p. 201), че Стария Завет никога не е предсказва за бъдещото наличие на
църквата. Старият Завет ясно казва, че езичниците ще споделят благословиите на спасението с юдеите. В
Бит.12:3 и 22:18 Бог казва на Авраам, че в него и в неговият потомък (Коментар: Единствено число, в Исус
Христос. Д.Пр.) всички племена и народи на земята ще бъдат благословени. В Пс. 22, всеобщо приеман като
„Месианският псалм“ се казва: „Всички земни краища ще си спомнят и ще се обърнат към Господа; и
всички племена на народите ще се поклонят пред Него“ (ст. 27 – мой превод). Исая често споменава фактът,
че спасението, което Бог ще даде на народа си Израел в бъдещето, е предназначено и за езичниците. В Ис.
49:6 Бог казва на слугата си, който тука е представен като личност: „Твърде малко нещо е ти да ми бъдеш
слуга, да издигнеш племената на Яков и да възстановиш запазените на Израел; Аз ще Те дам да бъдеш
светлина на народите (или на езичниците, ASV), за да може моето спасение да стигне до края на
земята“ (мой превод).
В Ис. 60 Бог се обръща към своя народ Израел по следния начин: „Стани, свети, защото твоята
светлина дойде и славата на Господа те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята и мрак –
племената; а Господ ще те осияе и славата Му ще бъде виждана върху теб. Народите ще дойдат при
твоята светлина и царете – при блясъкът на твоето издигане“ (Ис.60:1-3 – мой превод).
В светлината на тези откъси човек може да разбере универсалната покана, намираща се в Ис. 45:22:
„Обърнете се към Мен и бъдете спасени, всички земни краища! Защото Аз съм Бог - и няма друг“ (мой
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превод).
Малахия ясно предсказва, че езичниците ще се покланят пред Бога на Израел: „Защото от изгрева на
слънцето до залеза му, Моето име е велико между народите (или езичниците, ASV), и на всяко място се
принася тамян на името Ми и чист принос; защото името Ми е велико между народите, казва Господ на
силите“ (Мал. 1:11 – мой превод)
Въпреки, че можем да се съгласим, че точната форма на църквата, възприета във времената на Новия
Завет не е показана в Стария Завет, не е правилно да казваме, както е казал Рири, че църквата е била изцяло
неразкрита в Стария Завет. (Basis of the Premillennial Faith, p. 136).
Второ, Библията ни учи, че има приемственост между Божите хора на Стария Завет и Божийте хора
на Новия Завет; поради това не трябва да бъде считано, че църквата е „вмъкната допълнително“ в
намеренията на Бога. Ние можем да видим тази приемственост по много начини. Юдейската дума q h l,
обичайно превеждана като ekkl sia в Септуагинта (Гръцкият превод на Стария Завет), се употребявала за
Израел в Стария Завет. (“... By way of the LXX, the New Testament ekkl sia is the fulfillment of the Old Testament q h l...” (K. L. Schmidt, “ekkl sia,” TDNT, III, 530).
За да дадем няколко примери ще кажем, че думата q h l е използвана за обозначаване на събиране или
събрание на Израел в Изх. 12:6, Чис. 14:5, Втор. 5:22, И.Н. 8:35, Ез. 2:64 и Йоил 2:16. Тъй като Септуагинта
е била Библията на апостолите, тяхната употреба на гръцката дума ekkl sia, която в Септуагинта е
еквивалент на q h l, за църквата на Новия Завет ясно показва приемствеността между църквата и Израел в
Стария Завет.
Друг пример, когато авторите на Новия Завет употребяват израза „храм на Бога“ за да обозначат
църквата, те просто обозначават приемствеността между хората на Бога в Стария и в Новия Завет.
Например, това е направено в 1Кор. 3:16-17: “Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее
във вас? Ако някой унищожи Божия храм, него Бог ще го унищожи. Защото Божият храм е свят, а този
храм сте вие“ (мой превод). (Виж и 2Кор. 6:16). Същата илюстрация е използвана и в Еф. 2:21-22: „В Който
(Христос) цялата структура е събрана заедно и израства в свят храм в Господа; в който (храм) и вие сте
вградени за обиталище на Бога в Духът“ (мой превод). Понеже във времето на Стария Завет храмът е бил
мястото, където Бог е обитавал по един специален начин, да кажем, че църквата на Новия Завет е храм, в
който Божият Дух е направил свое обиталище, означава да покажем приемствеността.
Когато, в друг случай, авторите на Новия Завет наричат църквата на Новия Завет с името Йерусалим,
те обозначават приемствеността. Както видяхме, изразът „небесният Йерусалим“ в Евр. 12:22 обозначава
група спасени светии, съставена от юдеи и езичници. „Новият Йерусалим“, който Йоан вижда „да слиза от
небето от Бога, подготвен като невеста, украсена за съпруга си“ (Откр. 21:2 мой превод), обозначава
цялата спасена Божия църква, съставено от светиите на Стария и Новия Завет. Фактът, че това спасено
множество е наречено Йерусалим, подчертава фундаменталната приемственост между Божийте хора от
Стария и Новия Завети.
Трето, представата, че църквата е „вмъкване,“ което прекъсва Божията програма за Израел не успява
да се отнесе справедливо към учението на Библията. Идеята за „църква, която допълнително е вмъкната
между две епохи,“ внушава, че има някаква дисхармония в Божията спасителна работа, все едно, че той има
едно намерение за юдеите и друго намерение за езичниците. Че такова разбиране за Божията спасителна
работа е небиблейско, беше показано по-рано в тази глава.
Библията ясно говори за централното място на църквата в Божието спасително намерение. Нека първо
да отбележим това, което Исус е казал за църквата в Мат. 16:18-19: „Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и
на тази скала Аз ще изградя Моята църква и силите на смъртта (или портите на ада ASV, NIV), няма да я
надвият. Аз ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото завържеш на земята, ще бъде
завързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата“ (мой превод).
Тук Христос ясно говори за централното място и дълготрайността на църквата; силите на смъртта никога
няма да успеят да я победят. Освен това Исус показва, че тя не е някакво „вмъкване“ или пауза, очакващо
неговото връщане, за да установи царството, а че църквата е главната институция на царството, тъй като
ключовете на царството са дадени на нея (т.е. на Петър, като представителят на църквата.)
Писмото на Павел до Ефесяните особено подчертава централното място на църквата в спасителното
намерение на Бога. В Еф. 1:22-23 се казва: „Той (Бог) направи Него (Христос) глава над всичко за църквата,
която е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко“ (мой превод). Тук църквата е
представена като толкова важна, че Христос, който е нейната глава, е бил направен от Бога да бъде глава на
всички неща, така че да има абсолютно суверенно господство над цялата история. От този откъс научаваме,
че църквата е тялото на Христос и съставлява неговата пълнота, така че Христос не е завършен, ако е
отделен от църквата. Как може църква, която е описана по този начин, да бъде считана, че е
„вмъкната“ в намеренията на Бога?
Еф. 3:8-11 хвърля допълнителна светлина върху централното място на църквата в Божия план:
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„Въпреки че аз съм най-последният от всички Божии хора, тази благодат ми беше дадена: да проповядвам
на езичниците неразгадаемото богатство на Христос и да изяснявам на всеки моят надзор над това
тайнство, което от векове е било скрито у Бога, който е създал всички неща. Неговото намерение е било
сега, чрез църквата, многообразната Божия мъдрост да бъде казана на управителите и властите в
небесните царства, според Неговото вечно намерение, което Той извърши в Христос Исус, нашия Господ “
(NIV - мой превод). От този изумителен откъс ние научаваме, че църквата наистина не е добавка, направена
от Бога, а е плодът на Божието вечно намерение, което Той изработил в Христос.
Друг важен откъс е Еф. 5:25-27: „Съпрузи, обичайте съпругите си, както Христос обикна църквата и
предаде Себе си за нея, за да може да я освети, след като я е изчистил чрез водно умиване със словото, за
да представи църквата на Себе си във великолепие, без петно или бръчка, или друго такова нещо, за да
бъде свята и без недостатък“ (мой превод) Според този откъс причината, поради която Христос дойде в
света, е била за да предаде себе си заради църквата, за да я освети и накрая да я представи на себе си като
съвършена църква, без петно или бръчка. Тогава, как може да бъде считано, че църквата е “добавка в скоби“
в Божия план?
(7) Няма никакво Библейско основание за очакването, че хората ще продължават да бъдат
отвеждани до спасение след връщането на Христос. Както видяхме, диспенсейшъналистите твърдят, че
много хора ще продължават да бъдат спасявани след връщането на Христос. Ако мислим за грабването като
за първата фаза от връщането на Христос, според представата на диспенсейшъналистите, ние си спомняме,
че остатък от Израел (144000-те) и неизброимо множество езичници, ще стигнат до спасението през 7годишния период на страданието. Въпреки, че само преродени хора ще живеят на земята в началото на
хилядолетието, мнозина потомци на тези хора ще повярват в Господа през хилядолетието. Но в Библията
има ясни указания, че църквата (съставена от вярващи юдеи и езичници) ще бъде завършена, когато
Христос дойде отново. Ако това е така, ние не можем да очакваме, че хората все още са способни да
повярват в Христос и да стигнат до спасението след връщането на Христос.
Първо, вижте учението на 1Кор. 15:23: „Но всеки на своя собствен ред (т.е., когато му дойде
определеното време): Христос – първият плод, а после, при Неговото идване – онези, които принадлежат на
Христос (hoi tou Christou; буквално, онези които са Христови) (мой превод). От предишният контекст
(ст.20) ние научихме, че Христос е бил възкресен като първият плод от онези, които са заспали (починали).
Изразът „първият плод“ означава, че всички онези, които са умрели в Христос (т.е. вярвайки в Христос),
също ще бъдат съживени в Него (ст.22). В ст. 23 Павел ни дава редът, в който се случват тези две събития:
първо Христос, а после, след време, при идването на Христос, онези, който принадлежат на Христос. (А те
принадлежат на Христос, защото той ги е изкупил на кръста чрез собствената си смърт. Д.Пр. ) Изразът „онези, които
принадлежат на Христос“ означава, че всички, които са Христови, тогава ще бъдат възкресени, а не само
някои от тях. Поради това, тези думи не оставят никакво място за възкресяването на други християни покъсно.
Диспенсейшъналистите твърдят, че ще има още две други възкресения на вярващи сред първата фаза
на Второто идване на Христос: (1) възкресението на светиите, умрели по време на страданието,
включително и светиите от Стария Завет и (2) възкресението на светиите, които са умрели по време на
хилядолетието. Някои диспенсационалисти твърдят, че „онези, които принадлежат на Христос“, както е
казано в 1Кор. 15:23, включва вярващи, които са възкресени след страданието (See, e.g., Pentecost, Things to Come, p. 176);
но даже тези тълкуватели все пак очакват възкресение на светиите, умрели през хилядолетието в края на
хилядолетието. Но дали това тяхно учение тълкува буквално 1Кор. 15:23? Ако Павел е имал предвид
възможни по-късни възкресения на вярващи (или даже едно възможно по-късно възкресение), той нямаше
ли да напише: „Но всеки на своя собствен ред: Христос – първият плод, а после, при Неговото идване –
някои от онези (или повечето онези), които принадлежат на Христос“?
Сега ще разгледаме 1Сол. 3: 12-13: „...Господ да ви направи да растете и да преизобилствате в
любовта един към друг и към всички хора, както се отнасяме и ние към вас, за да установи Той сърцата ви
невинни в святост пред нашия Бог и Отец, при идването на нашия Господ Исус с всички негови светии
(meta pantn tn hagin autou)“ (мой превод). Диспенсационалистите тълкуват тези думи като отнасящи се за 2та фаза на Второто идване на Христос, когато Христос ще се върне със своята църква. По-рано беше
показано, обаче, че не трябва да бъде правена никаква разлика между „идване на Христос за неговите
светии“ и „идване на Христос със неговите светии.“ Но даже според тълкуванието на
диспенсационалистите на този стих, текстът ясно казва, че Христос ще се върне с всички негови светии, а
не само с някои от тях. Как това оставя възможност за появата на други светии, които все още не са били
родени и които ще трябва да повярват в Господа по времена хилядолетието?
По-рано ние разгледахме учението на Павел за събирането на вярващите по времето на връщането на
Христос, намиращо се в 1Сол. 4. Вижте какво се казва в ст.16 и 17: „Понеже сам Господ ще слезе от
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небето с повелителен вик, при глас на архангел и при звук на Божия тръба. И първо ще възкръснат
мъртвите в Христос; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците
да посрещнем Господа във въздуха; и така ние винаги ще бъдем с Господа.“ Всички тълкуватели,
включително и диспенсационалистите са съгласни, че този откъс се занимава с грабването на църквата по
време на връщането на Христос. Но трябва да обърнем внимание, че Павел казва „ ще възкръснат
мъртвите в Христос,“ а не „повечето от мъртвите в Христос.“ Изглежда, че и този откъс изключва
всякаква възможност за възкресение (я) на хора, които са умрели в Христос след този момент.
В Мат. 24: 31се казва: „И Той (Човешкият син, за чието идване на небесните облаци е споменато в
предишния стих) ще изпрати Своите ангели със силен звук на тръба и те ще съберат неговите избрани от
четирите ветрове, от единия край до другия.“ (мой превод). Диспенсейшъналистите обикновено тълкуват
този откъс като отнасящ се само за събирането на избраните юдеи в края на периода на страданието (NSB, p.
1033 n. 4). Но, както видяхме по-рано, тук няма никаква причина за такова ограничение на избраните. Ако тук
се имат предвид всички избрани, тогава каква възможност е останала за събирането и на други избрани след
Второто идване на Христос? (In this connection, note the following statement from the Belgic Confession, Article 37: “Finally, we believe, according to the Word
of God, when the time appointed by the Lord (which is unknown to all creatures) is come and the number of the elect complete, that our Lord Jesus Christ will come from heaven ...”
(Psalter Hymnal of the Christian Reformed Church, 1959, Section on Doctrinal Standards, p. 20) .

Петър също има да каже нещо за разглежданият проблем. В 2Пет. 3:4 той твърди, че в последните дни
ще дойдат присмехулници и ще кажат: „Къде е обещаното Му идване?“ (мой превод). В ст. 9 Петър
отговаря на това възражение така: „Господ не забавя това, което е обещал, както някои считат, че това е
забавяне, но е снизходителен към вас, понеже не иска някои да погинат, а всички да дойдат до покаяние “
(мой превод). Петър казва, че Господ забавя идването си с цел повече хора да дойдат до покаяние. Ясното
внушение на тези думи е, че след като се извърши Второто идване, няма да има друга възможност за
обръщане към Бога чрез покаяние. (Коментар: От което следва страшният извод, че всички хора, които до тогава не
повярват в Господа, ще бъдат унищожени. Д.Пр.)
Накрая вижте учението на „Притчата за десетте девици“ в Мат. 25:1-13. В тази притча Исус
наставлява на учениците си да бъдат винаги готови за неговото връщане. Историята описва юдейско
сватбено празненство, в което десет девици очакват идването на младоженеца, за да отидат с него на
сватбеното тържество. Понеже идването на младоженеца се забавя, всички девици заспали. Но когато найпосле младоженецът идва, мъдрите девици, които са взели гориво за лампите си, влизат с него на
сватбеното тържество. А на глупавите девици, които не взели гориво за лампите си, не било позволено да
влязат на сватбеното тържество, защото след влизането на другите, вратата била затворена. Когато по-късно
глупавите девици се опитали да влязат вътре на тържеството, младоженецът им казал: „Истина ви казвам:
не ви познавам“ (Мат. 25:12).
Повечето тълкуватели са съгласни, че девиците обозначават онези хора, които твърдят, че очакват
връщането на Христос, т.е. - всички онези, които на външен вид изглежда, че са членове на Христовата
църква. Без да се опитваме да обясняваме всяка подробност, ние можем да кажем, че очевидната поука от
притчата е, че всички привидни вярващи, които наистина не са готови за връщането на Христос, когато
той дойде, няма да се наслаждават на спасението, което е олицетворявано чрез сватбеното тържество и няма
да имат друг шанс да бъдат спасени, понеже след влизането в тържеството на онези, които са били готови,
вратата ще бъде затворена. Следователно, притчата ясно не оставя никакъв шанс за хората да стигнат до
спасението след връщането на Христос.
Обичайното тълкуване на диспенсационалистите на тази притча е да считат, че девиците
олицетворяват светците от периода на страданието и по-точно – израелтяните. В края на периода на
страданието народът на Израел очаква връщането на младоженеца (означаващо връщането на Христос и
неговата църква). Според Д. Дуайт Петдесятница (1915 – 2014 – американски теолог, професор по богословие, пастор в
продължение на 35 години, автор на 20 книги): „Сватбената вечеря се превръща в символична картина на цялата
епоха на хилядолетието, на която Израел ще бъде поканен да отиде през периода на страданието, покана,
която много израелтяни ще отхвърлят и така те ще бъдат изхвърлени, а много израелтяни ще приемат и
те ще бъдат допуснати да влязат на тържеството.“ (Pentecost, Things to Come, p. 227. For a similar view, see J. F. Walvoord, The Rapture
Question (Findlay: Dunham, 1957), pp. 113- 14; and L. S. Chafer, Systematic Theology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1947), V, 131ff) .
Това тълкуване наистина е спорно; защо трябва обхватът на очакващите младоженецът в притчата на
Исус да бъде ограничен само до израелтяните? Но даже въз основата на това тълкуване, притчата
продължава да се противопоставя на становището на диспенсейшъналистите. Защото в притчата, след като
девиците, които са готови, отидат на сватбеното тържество, вратата бива затворена, не оставяйки никакъв
шанс за другите девици да влязат вътре по-късно. Но въпреки това диспенсационалистите твърдят, че даже
след това (след началото на хилядолетието) и други хора ще бъдат способни да влязат в радостта на
сватбеното тържество – т.е., онези, които ще бъдат родени през периода на хилядолетието и през това време
ще трябва да повярват в Господа. Иначе казано, за диспенсационалистите вратата всъщност не е затворена.
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(Понеже повечето привърженици на историческият (за разлика от диспенсационалният) премилениализъм

също вярват, че през хилядолетието хората ще

продължат да имат шанса да повярват в Господа и да бъдат спасени, току-що посочените съображения опровергават и тази представа за хилядолетието).

(8) Хилядолетието на диспенсационалистите не е хилядолетието, описано в Откр. 20:4-6. Вече бяха
споменати някои важни трудности с учението за земното хилядолетно царуване след връщането на Христос,
когато обсъждахме историческия премилениализъм (Гл. 14, стр. 94). Тук ще разгледаме някои
допълнителни възражения, които са насочени специално срещу становището на диспенсационалистите за
хилядолетието.
Първо ще трябва да кажем, че трудността, спомената по-рано, че Откр. 20:4-6 не казва нищо за
вярващите, които не са умрели, а все още са живи, когато Христос се върне, пречи даже още повече на
становището на диспенсационалният премилениализъм, отколкото пречи на историческият
премилениализъм. В гл. 14 аз цитирах твърдението на Чарлз Рири, че земното намерение за Израел ще бъде
изпълнено от юдеите през хилядолетието, когато те живеят на земята с невъзкресени тела. За същият
резултат говори и следващото твърдение на Д. Дуайт Петдесятница: „Заключението относно този въпрос
ще бъде, че Стария Завет говори за национална надежда, която ще бъде осъществена изцяло през
епохата на хилядолетието. Личната надежда на светите от времето на Стария Завет за вечен град ще
бъде осъществена чрез възкресение в небесния Йерусалим, където, без да губи различието и
самоличността си, Израел се съедини с възкресените и трансформирани вярващи от епохата на църквата,
за да участват в Неговото вечно царуване. Природата на хилядолетието, като периодът на изпитание на
греховното човечество по времето на праведното царуване на Царят, изключва възможността за
участието на възкресени личности в това изпитание. Следователно хилядолетната епоха ще се занимава
единствено с хората, които са спасени, но живеят в своите природни тела.“ (Things to Come, p. 546).
И двамата автори, представящи диспенсационалното становището казват, че ерата на хилядолетието
ще се занимава единствено с хората, които все още живеят в своите природни тела. Според
диспенсационалната позиция, възкресените светии ще играят само несъществена рола през хилядолетието.
Те ще участват с Христос в определянето на някои присъди и ще слизат от Новия Йерусалим (който по
времето на хилядолетието ще се рее във въздуха над земята) долу на земята за да участвате в тези съдебни
заседания. Обаче тези съдийски дейности ще бъдат ограничени до няколко специални функции, понеже
„основната дейност на възкресените светии ще бъдат в новия и небесен град .“ (Walvoord, Kingdom, p. 329. See above, pp.
191-92).
Но когато четем Откр. 20:4-6 по начинът, по който диспенсационалистите искат ние да го четем, ние
установяваме, че в този откъс не се споменава нищо нито за хората, които все още са живи, когато започва
епохата на хилядолетието, нито за хора с „невъзкресени тела.“ Диспенсейшъналистите ни казват, че думите
„те оживяха и царуваха с Христос хиляда години“ (ст.4) трябва да бъдат разбирани, че означават, че това са
хора, които са съживени от смъртта чрез физическо възкресение. (See J. F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ (Chicago: Moody,
1966), pp. 297- 98, 300).
Диспенсационалистите твърдят, че думата „оживяха“ (ezsan) не може да има друго
значение. Според това тълкуване на Откр. 20:4 това са възкресени светии и са възкресени светии само, за
които е казано тук, че ще царуват с Христос хиляда години. Но както видяхме, диспенсационалистите
казват, че възкресените светии играят само несъществена роля в хилядолетието, понеже тяхната основна
дейност ще бъде в новият небесен Йерусалим, който през хилядолетието се рее във въздуха над земята.
Диспенсационалистите твърдят, че епохата на хилядолетието ще се занимава с невъзкресените хора, хора,
които продължават да живеят в техните природни тела. Но в този откъс за такива хора не се споменава нито
една дума! Ние стигаме до заключението, че Откр. 20:4-6 не описва хилядолетието на
диспенсационалистите, даже когато този откъс е разбират по начинът, по който диспенсационалистите искат
ние да го разбираме. Иначе казано, разбирането на диспенсационалистите за хилядолетието не се основава
на буквално тълкуване на този най-важен откъс.
Трябва да споменем и за второ възражение. Според учението на диспенсационалистите, целта на
хилядолетното царуване на Христос е да изпълни досега не изпълнените обещания към Израел, да
възстанови израелтяните в тяхната земя като народ и в тази земя да дадат по-висш статут на израелтяните
над неизразителните. Иначе казано, целта на хилядолетието е да установи земното царство, което е било
обещано на Давид, на което Христос, потомъкът на Давид, ще царува от земен трон в Йерусалим над народа
на Израел.
Ако това е трябвало да бъде целта на хилядолетието, не изглежда ли странно, че Откр. 20:4-6 не казва
нито една дума за юдеите, за народа на Израел, за земята на Палестина или за Йерусалим? Това нямаше да е
толкова сериозно, ако идеята за възкресението на Израел беше само една незначителна характерна черта на
хилядолетието. Но, според учението на диспенсейшъналистите, възстановяването на Израел е найважната цел на хилядолетието! Поради това е още по-забележително, че нищо, свързано с тази твърдяна
централна цел не е споменато в този единствен библейски откъс, в който се говори директно за
хилядолетно царуване на Христос. Откр. 20:4-6.

116

117
Ние стигаме до заключението, че диспенсейшъналният премилениализъм трябва да бъде отхвърлен
като система да библейско тълкуване, която не е в хармония с Библията.

Глава 16
Хилядолетието на Откровение 20
В тази глава ще бъде направен опит да бъде представено по-подробно амилениалисткото становище
за хилядолетието, описано в Откр. 20. Но преди да разгледаме отблизо Откр. 20, ние ще трябва първо да се
запознаем с въпроса за тълкуването на цялата книга Откровение. Системата на тълкуване на книгата
Откровение, която ми изглежда най-задоволяваща (въпреки че и тя не е съвършена) и известна с името
„прогресивен паралелизъм“ е умело дефинирана от Уилям Хендриксен (1900 – 1982 – американски пастор,
професор, виден тълкувателна Новия Завет) в книгата ме „Повече от завоеватели,“ която е неговият коментар на
Откровение. (2nd ed., Grand Rapids: Baker, 1940. An exposition and defense of this method of interpretation, summarized in nine propositions, can be found on pp. 22-64.
Among other interpreters who hold to a parallelistic view of the book of Revelation, the following may be mentioned: M. F. Sadler, The Revelation of St. John the Divine (1894); S. L.
Morris, The Drama of Christianity (1928); S. Greijdanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes (Amsterdam: Van Bottenburg, 1925); Herman Bavinck, Gereformeerde
Dogmatiek, 4th ed., IV, 663-66 (3rd ed., pp. 758-61); Abraham Kuyper, E Voto Dordraceno (Kampen: Kok, 1892), II, 252-90, esp. p. 284; R. C. H. Lenski, Revelation (Columbus:
Wartburg, 1943); B. B. Warfield, “The Millennium and the Apocalypse,” Biblical Doctrines (New York: Oxford, 1929), pp. 644-46; see n. 6) .

Според тази представа,
книгата Откровение се състои от 7 раздела, които се развиват успоредно, всеки от които описва църквата и
света от времето на първото идване на Христос до времето на Второ Му идване.
Първият от тези 7 раздела обхваща гл. 1-3. Йоан вижда възвисен и прославен Христос, вървящ между
7 златни свещници. Подчинявайки се на заповед на Христос, Йоан започва да пише писма до всяка от 7-те
църкви в Мала Азия. Това видение на прославеният Христос заедно с писмата до 7-те църкви очевидно
формират съвкупност. Докато четем тези писма, ние сме впечатлявани от две неща. Първото е позоваването
на събития, хора и места от времето, когато е писана книгата Откровение. Второ, принципите, похвалите и
предупрежденията, съдържащи се в тези писма, са ценни за църквата през цялото време.
Всъщност, тези две заключения предоставят ключ за тълкуване на цялата книга. Тъй като книгата
Откровение е била предназначена за църквата от първия век от новата епоха, нейното послание съдържа
споменавания на събития, случващи се по онова време и поради това е имала смисъл за християните от
онова време. Но понеже книгата е била предназначена и за църквата през вековете, нейното послание е все
още валидно и за нас сега.
Вторият раздел с видението на седемте печата, обхваща гл. 4-7. Йоан е грабнат и отнесен на небето,
и вижда Бога, седящ на своят сияен трон. После Йоан вижда Агнето, което е било заклано, да взема
свитъка, запечатан със 7 печата от ръката на седящият на престола, което показва, че Христос е спечелил
решаваща победа над силите на злото и по този начин е станал достоен да разчупи печатите. Така печатите
са разчупени и са представени различни Божий присъди на света. В това видение виждаме църквата,
подложена на изпитание и преследване, на фона на победата на Христос. Когато човек запита: „ Как знаем
къде свършва всеки един от тези 7 паралелни раздела (освен първият, който очевидно е една съвкупност),“
отговорът е, че всеки от седемте раздела свършва с обозначението, че последното време е дошло. Такова
обозначение може да бъде дадено или свързвайки го с Последния съд в края на историята или с финалната
благодат на Божийте хора, или и с двете.
В края на този раздел ние имаме и двете. В 6:15-17 се разказва за Последният съд: „Тогава царете на
земята, големците, генералите, богатите и силните, и всеки човек, роб и свободен, се скриха в пещерите и
между планинските скали, викайки към планините и скалите: `Паднете върху нас и ни скрийте от лицето
на Седящият на престола и от гнева на Агнето; защото дойде великият ден на техния гняв и кой може да
устои на това?`“ (мой превод).
Но има и описание на финалната благодат на онези, които са излезли от великото изпитание. За тях в
7:15-17 се казва: „Затова те са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм; и
Седящият на престола ще ги подслони с присъствието Си. Те няма да гладуват вече, нито ще жадуват
вече; слънцето няма да ги удари, нито унищожителна горещина. Защото Агнето сред престола ще им
бъде пастир и Той ще ги заведе при извори с течаща вода; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им“ (мой
превод)
Третият раздел обхваща гл. 8-11, описващи 7-те тръби на присъдата. В това видение виждаме, че за
църквата е отмъстено, тя е защитена и е победоносна. Този раздел завършва с ясно говорене за финалната
присъда: „Племената се вбесиха, но дойде Твоят гняв и времето да бъдат съдени мъртвите, за
награждаване на Твоите слуги, пророците и светиите, и на онези, които се страхуват от Твоето име,

117

118
малки и големи, и за унищожаване на унищожителите на земята“ (мой превод).
Четвъртият раздел, обхващащ гл. 12-14, започва с видението на жена, раждаща син, докато змеят
чака, за да го погълне, веднага щом бъде роден – едно очевидно препращане към раждането на Христос.
Останалата част от раздела описва продължаващото противопоставяне на змеят (който изобразява Сатана)
срещу църквата. Тук ние се запознаваме с два звяра, които са помощници на змеят: звярът излязъл от
морето и звярът излязъл от земята. Този раздел свършва с образното описание на идването на Христос да
съди хората: „Тогава погледнах, и ето, бял облак и на облака седеше Един, приличащ на Човешкия Син, със
златна корона на главата си и с остър сърп в ръката си. И друг ангел излезе от храма, викайки с висок глас
към Този, който седеше на облака: `Простри сърпа си и жъни, понеже дойде часът да жънеш, защото
жътвата на земята е напълно узряла.` И така Онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята,
и земята беше пожъната“ (Откр. 14:14-15 – мой превод).
Петият раздел обхваща гл. 15-16. Той описва седемте чаши на гнева и така по графичен начин
обрисуват финалното посещение на Божия гняв при онези, които остават неразкаяни. И този раздел
завършва със споменаване на финалната присъда: „Великият град беше разделен на три части и градовете
на народите паднаха, и Бог си спомни за великия Вавилон, да го накара да изпие до дъно чашата на
яростта на Неговия гняв. И всеки остров избяга и никакви планини не бяха намерени“ (16:19-20 – мой
превод).
Шестият раздел, обхващащ гл. 17-19, описва падането на Вавилон и на зверовете. Вавилон е
олицетворението на светския град – на силите на атеизма и на безбожието, които се противопоставят на
Божието царство. Краят на гл. 19 описва падането на двата помощници на змея: на звярът, излязъл от
морето и на лъже-пророкът, който изглежда е същата фигура като звярът, излязъл от земята (виж 16:13).
Още веднъж виждаме ясно споменаване за края на времената в края на този раздел. Стих 19:11 описва
Второто идване на Христос: „След това видях небето отворено и, ето, бял кон! Онзи, който го яздеше е
наричан Верен и Истина, и с праведност Той съди и воюва“ (мой превод). Накрая на тази глава е показано
окончателното наказание на двамата помощници на змеят: „И видях звярът и земните царе, с техните
армии, събрани да воюват против Яздещия на коня и против неговата армия. И звярът беше пленен и с
него, и лъже-пророкът, който в неговото присъствие беше извършил знамения, чрез които измамваше
онези, които бяха получили белегът на звяра и които се поклоняха пред неговия образ. Тези двамата бяха
хвърлени живи в огненото езеро, в което гори сяра“ (19:19-20 – мой превод).
Седмият раздел, обхващащ гл. 20-22, описва съдбата на змеят (който е Сатана), и по този начин
завършва описанието на победата над враговете на Христос. Окончателната присъда и окончателното
наказание на безбожниците са описани в края на гл. 20: „След това видях голям бял престол и на Онзи,
Който седеше на него...И видях мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и книги бяха отворени.
И друга книга беше отворена, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според онова, което е
написано в книгите, според онова, което те бяха направили...След това Смъртта и Адът бяха хвърлени в
огненото езеро. Това е втората смърт, огненото езеро; и ако името на някой не беше намерено записано в
книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро“ (20: 11-12, 14-15 – мой превод).
Този раздел описва и окончателният триумф на Христос и на Неговата църква, и обновяването на
вселената, която тук е наречена ново небе и нова земя. Забележете, че въпреки, че тези седем раздела са
паралелни един на друг, те освен това разкриват една част от есхатологичния напредък. Например,
последният раздел ни отвежда в бъдещето повече, отколкото другите раздели. Въпреки, че окончателната
присъда беше накратко описана в 6:12-17, чак когато стигаме до гл. 21 ние намираме подробно и обстойно
описание на благодатта на живота на новата земя (21:1-22:5). Поради това този метод е наречен
„прогресивен паралелизъм.“
Съществува есхатологичен напредък в тези 7 раздела не само относно отделните раздела, но и в
цялата книга Откровение като цяло. Ако сме съгласни, че книга Откровение описва борбата между Христос
и неговата църква от едната страна и враговете на Христос и църквата от другата страна, можем да кажем,
че първата половина на книгата (гл. 1-11) описват борбата на земята, показвайки църквата като преследвана
от света. Втората половина на книгата (гл.12-22) ни дава по-дълбоко духовно познание за тази борба,
показвайки преследването на църквата от змея (Сатана) и неговите помощници. В светлината на този
анализ, ние виждаме как последната част на книгата (гл. 20-22) се оказва точно на мястото си. Тази
последна част описва присъдата, дадена на Сатана и неговата окончателна съдба. Тъй като Сатана е
върховният противник на Христос, логично е да счетем, че неговата съдба трябва да бъде показана найнакрая.
Сега сме готови да продължим с тълкуването на Откр. 20:1-6, единственият откъс в Библията, в който
ясно се говори за хилядолетно царуване. Първо забележете, че този откъс е разделен на две части: ст. 1-3,
които описват връзването на Сатаната; и ст. 4-6, които описват хилядолетното царуването на определени
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личности с Христос.
Премилениалисткото тълкуване разбира тези стихове като описващи хилядолетно царуване на
Христос на земята, което ще последва неговото Второ идване. Вярно е, че Второто идване на Христос е
споменато в предишната глава (виж 19:11-16). Следователно, ако мисли за Откр.20 като представящо това,
което следва хронологично след онова, което беше описано в гл. 19, човек наистина може да стигне до
заключението, че хилядолетието в Откр. 20:1-6 ще се случи след връщането на Христос. Но, както беше
показано по-горе, гл.20-22 образуват последният от 7-те раздела на книгата Откровение и следователно не
описват онова, което ще последва след връщането на Христос.
Всъщност, Откр. 20:1 ни връща отново в началото на епохата на Новия Завет . Че това е правилното
тълкуване е ясно не само от казаното по-горе, но и от фактът, че тази глава описва поражението и
окончателната съдба на Сатана. Със сигурност, поражението на Сатана е започнало с Първото идване на
Христос, както вече беше казано ясно в Откр. 12:7-9. Че началото на хилядолетното царуване, описано в
Откр. 20:4-6, е започнало преди Второто идване на Христос е доказано от факта, че окончателната
присъда, описана в 20:11-15 е показана като идваща след хилядогодишното царуване. Не само в книгата
Откровение, но и навсякъде в Новия Завет, Последният съд е свързван с Второто идване на Христос. (Виж
Откр. 22:12; Мат 16:27; 25:31-32; Юда 14-15; и особено 2Сол. 1:7-10) . След като е така е очевидно, че хилядогодишното царуване в
Откр. 20:4-6 трябва да се случи преди, а не след Второто идване на Христос.
А сега започваме по-подробно разглеждане на Откр. 20:1-6.
Започваме със ст. 1-3: „След това видях ангел, слизащ долу от небето, държащ в ръката си ключът
на бездънната дупка и голяма верига. И той арестува змеят, древната змия, която е Дяволът и Сатана, и
го върза за хиляда години, и го хвърли в дупката, заключи я и я запечата над него, за да не мами вече
народите, докато не свършат хилядата години. След това той трябва да бъде пуснат за малко време.“
(мой превод)
В тези стихове ние имаме описание на връзването на Сатана. За Змеят, тук ясно назован като
„Дяволът“ или „Сатана“ е казано, че е вързан за хиляда години и после е хвърлен в място, наречено
„бездънна дупка“ или „пропаст“ (ASV, NIV). Това връзване е направено с цел „ за да не мами вече
народите, докато свършат хилядата години.“
Книгата Откровение е пълна със символични числа. Следователно, би трябвало да е доста вероятно,
че числото „1000,“ използвано в този откъс, не трябва да бъде тълкувано стриктно буквално. Тъй като
числото 10 означава завършеност, а 1000 = 10 х 10 х10, ние можем да считаме, че изразът „хиляда години“ е
символ на завършен период, много дълъг период с неопределена дължина. В съответствие с казаното погоре за структурата на книгата Откровение и в светлината на 20:7-15, (където е описан “сезонът на Дявола,“
(Коментар: Ежегоден прочут лондонски предколеден сезон, наситен с модни събития. Д.Пр.) ), последната битка и
окончателната присъда), ние можем да заключим, че този хилядогодишен период започва от първото идване
на Христос до малко преди неговото Второто идване.
Понеже „огненото езеро,“ споменато в ст. 10, 14 и 15 очевидно означава мястото на окончателното
наказание, „бездънната бездна“ или „пропастта,“ спомената в ст. 1 и 3, не може да бъде мястото на
окончателното наказание. Думите „бездънната бездна“ или „пропастта“ е по-правилно да бъдат разбирани
като описание на начинът, чрез който деянията на Сатаната ще бъдат обуздани през периода от хиляда
години.
А какъв е смисълът на „връзването на Сатаната“? През времето на Стария Завет, поне през периода
след епохата на Авраам, всички племена на света, с изключение на Израел, били владени от Сатана. По
онова време израелтяните били получатели на специално Божие откровение, за да могат да научат Божията
истина за себе си, за тяхната греховност и за начинът, чрез който те биха могли да получат опрощение на
греховете си (въпреки че трябва да признаем, че това знание им е било давано чрез образци и символи, така
че то е било незавършено). Но през времето на същият този период, другите племена на света не знаели
тази истина и поради това живеели в невежество и погрешно (виж Деян. 17:30) – с изключение на някоя
случайна личност, семейство или град, които влезли в контакт със специално Божие откровение.
Човек би могъл да каже, че през това време тези племена са били мамени от Сатана, така както
нашите първи прародители са били измамени от Сатана, при Грехопадението в Райската градина. Обаче
малко преди възнесението си, Христос дал на учениците си следната Велика заповед: „ Идете и създавайте
ученици измежду всички народи“ (Мат. 28:19). В този момент човек може да си представи как учениците
задават тревожния въпрос: „Как е възможно ние да правим това, ако Сатана продължава да измамва
народите така, както е правил това в миналото?“ В Откр. 20:1-3 Йоан дава успокоителен отговор на този
въпрос. Парафразирано, неговият отговор е нещо като това: „През епохата на евангелието, началото на
която е поставено сега, Сатана няма да може да продължава да измамва народите по начинът, по който
е правил това в миналото, защото той беше вързан. Следователно, през целият този период, вие,
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учениците на Христос, ще можете да проповядвате евангелието и да правите ученици измежду всички
народи.“
Това не означава, че Сатана не може да наврежда по никакъв начин, докато е вързан. То само означава
това, което Йоан казва тук: докато е вързан, Сатаната не може да измамва народите по такъв начин, че да не
им позволява да научат Божията истина. По-нататък в Откр. 20 ни е казано, че когато свърши 1000годишния период, Сатана ще бъде пуснат от неговия затвор и ще излезе, за да измамва народите на света, за
да ги събере заедно и да воюват против хората на Бога (ст.7-9). Но той не може да прави това, докато е
вързан. Следователно стигаме до заключението, че връзването на Сатана през епохата на евангелието
означава, че, (1) той не може да попречи на разпространяването на евангелието и (2), той не може да събере
заедно враговете на Христос, за да атакува църквата.
В Новия Завет има ли някакво указание, че Сатана е бил вързан по времето на Първото идване на
Христос? Наистина има. Когато фарисеите обвинили Исус, че прогонва демони чрез силата на Сатана,
Исус отговорил: „Как може някой да влезе в къщата на силен човек и да ограби нещата му, ако първо не
върже силният човек? (Мат. 12:29 – мой превод). Доста интересно е, че тук думата, употребена от Матей за
връзването на силният човек е същата дума, която е използвана (от Йоан) в Откр. 20, за да опише
връзването на Сатана (това е гръцката дума de). Човек би могъл да каже, че Исус е вързал дявола, когато
триумфирал над него в пустинята, отказвайки да се поддаде на неговите изкушения. В този откъс,
Исусовото изгонване демоните, за да ни научи, е било доказателство за този триумф. Някой може да
възрази, че връзването на Сатана, споменато тук (в Евангелието на Матей), е разказано във връзка с
изгонването на демони, а не във връзка с проповядването на евангелието. Но аз бих отговорил, че
изгонването на демони е доказателство за присъствието на Божието царство (Мат. 12:28) и причината за
това е, че Божието царство е дошло, за да може сега евангелието да бъде проповядвано на всички народи по
света (виж Мат. 13:24-30, 47-50).
Когато се върнали от тяхната мисия за проповядване на евангелието, седемдесетте ученици казали на
Исус: „Господи, даже демоните ни се покоряваха в Твоето име.“ А Исус отговорил: „Видях Сатана да
пада като светкавица от небето“ (Лука 10:17-18 – мой превод). Не е нужно да казваме, че тези думи не
трябва да бъдат тълкувани като предполагащи, че в този момент Сатана буквално е слязъл от небето. Те
трябва да бъдат разбирани да означават, че Исус е видял в делата на учениците си знак, че на царството
на Сатана е бил нанесен съкрушителен удар – че всъщност, сигурното връзване на Сатана и ограничаването
на неговата сила, се е случило току-що. В този случай падането на Сатана или неговото връзване е
свързано директно с мисионерската дейност на учениците на Исус.
Друг откъс, който свързва ограничаването на дейностите на Сатана с мисионерската дейност на
Христос е в Йоан 12:31-32: „Сега е съдът на този свят, сега владетелят на този свят ще бъде изхвърлен
навън; и Аз, когато бъда издигнат от земята, (т.е. когато бъда разпънат на кръста), ще привлека всички
хора при Себе Си“ (мой превод). Интересно е да разберем, че глаголът, който тук е преведен като „изхвърлен
навън“ (ekball), произлиза от същият корен като думата, използвана в Откр. 20:3: „и го (Сатана) хвърли
(като топка за голф) в дупката.“ Но още по-важно е виждането, че изхвърлянето на Сатана тук е свързано с
факта, че не само юдеите, а хората от всички националности ще бъдат привлечени към Христос, когато
той овисне на кръста.
Поради тази причина, връзването на Сатана, описано в Откр. 20:1-3 означава, че по време на епохата
на евангелието, в която ние живеем сега, влиянието на Сатана, въпреки че не е премахнато напълно, е
толкова ограничено, че то не може да попречи на разпространяването на евангелието сред народите по
света. Поради връзването на Сатана през настоящата епоха, народите не могат да победят църквата, а
църквата завладява народите.
Сега продължаваме с разглеждането нас ст. 4-6: (4) След това видях престоли, а седящите на тях
бяха онези, на които беше възложено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради
тяхното свидетелство за Исус и заради Божието слово, и които не се поклониха на звяра или на образа
му, и не приеха неговия белег на челото си или на ръцете си. Те оживяха (ezsan) и царуваха с Христос
хиляда години. (5) Другите мъртви не оживяха (ezsan), докато не свършиха хилядата години. Това е
първото възкресение. (6) Благословен и свят е този, който участва в първото възкресение! Над такива
втората смърт няма никаква власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и те ще царуват с
него хиляда години“ (мой превод).
Вече казахме, че ст. 1-3 говорят за период от „хиляда години.“ Сега забелязваме, че ст. 4-6 също
споменават за период от хиляда години. Въпреки че е възможно да разбираме, че „хилядата години“, за
които се споменава в ст. 4-6 е период от време, който е различен от „хилядата години“ в ст.1-3, няма
убедителна причина, поради която да трябва мислим, че това са различни периоди, особено като се вземе
предвид, че изразът „хиляда години“ (ta chilia ete) се среща два пъти - в ст. 3 и после в ст.5. Поради това е
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безопасно да приемем, че и на двете места се има предвид един и същ период от „хиляда години.“ Както
вече видяхме, този период обхваща цялото разпределение на Новия Завет, от момента на Първото идване на
Христос до малко преди момента на Второто му идване.
Нека сега да разгледаме по-подробно ст. 4: „След това видях престоли, а седящите на тях бяха
онези, на които беше възложено да съдят.“ Първият въпрос, на който трябва да отговорим тук е: „Къде са
тези престоли?“ Леон Морис казва, че в книгата Откровение думата „престол“ или „трон“ е употребена 47
пъти и че само в три от тези случаи - в (2:13;13:2; 16:10) е казано, че изглежда те се намират на небето. (The
Revelation of St. John (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), p. 236) . Когато към това добавим и факта, че Йоан вижда „душите на онези,
които бяха обезглавени,“ ние сме утвърдени в заключението, че посоката на погледа на Йоан сега е
преместена към небето. Тогава можем да кажем, че където и да е споменат този хилядолетен период в тези
шест стиха, той е един и същ – ст. 1-3 описват това, което се случва на земята през това време, а ст. 4-6
описват онова, което се случва на небето.
Йоан вижда онези, на които е възложено да съдят, седящи на престолите. Книгата Откровение се
занимава много със справедливостта и по-точно, заради преследваните християни. Поради това е
изключително показателно, че във видението на Йоан съденето (или властта да съдят, NIV), е поверено на
онези, които седят на престолите. Това, че Йоан ги описва като „седящи на престоли,“ е реален начин за
изразяване на мисълта, че те царуват с Христос (виж последната част на ст. 4). Очевидно това царуване
включва властта да извършват някакъв вид съдене и да дават присъди. На нас не ни е казано, дали това
означава просто съгласяване и благодарност за присъдите, извършвани от Христос или означава, че на
седящите на престолите е предоставена възможността да правят свои собствени оценки за земните неща.
Във всеки случай царуването с Христос, описано тук, очевидно включва християните да участват в някакъв
вид съдебна дейност. Че царуване и съдене може понякога да върви заедно е очевидно и от думите на
Христос към учениците му: „Истина ви казвам, в новият свят, когато Човешкият Син ще седне на славния
Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седите на дванадесет престола да съдите дванадесетте
Израелеви племена“ (Мат.19:28 – мой превод). (On the close relationship between ruling and judging, see F. Buchsel, “krin,” TDNT, III, 923).
Следващият въпрос, който задаваме е: „Кои хора седят на тези престоли?“ За да отговорим на този
въпрос, ние трябва да погледнем напред в Откр. 20: 4-6 и да видим, че за онези, които Йоан е видял във
видението си, се казва, че „те оживяха“ (ст.4) и бяха различни от „другите мъртви“ (ст.5). Иначе казано,
Йоан имал видение за някои хора, които били мъртви, които той различил от другите хора, които също били
мъртви. Когато разгледаме внимателно ст. 4 ще се окаже, че тук Йоан вижда два вида умрели хора; поголяма група от умрели вярващи и по-малка група на онези, които са умрели като мъченици заради
християнската вяра.
Първото изречение в ст. 4 описва мъртви вярващи, които Йоан вижда като седнали на престоли,
участващи в царуването на Христос и упражняващи тяхната власт да раздават присъди. Това царуване е
изпълнение на обещание, записано по-рано в книгата Откровение: „На този, който победи, Аз ще дам
правото да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Моя Отец на Неговия престол “
(3:21, NIV – мой превод). Но когато това видение продължава, Йоан вижда една специална група умрели
вярващи - мъчениците: „Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради тяхното свидетелство
за Исус и заради Божието слово, които не се поклониха на звяра или на образа му, и не приеха неговия
белег на челото си или на ръцете си.“ Думите „душите на онези, които бяха обезглавени“ очевидно се
отнасят за мъченици – верни християни, които дали живота си, но не се отрекли от техния Спасител.
Всъщност, този откъс е аналогичен на по-ранен откъс от същата книга, Откр. 6:9: „Когато той отвори
петия печат, аз видях под олтара душите на онези, които са били заклани заради Божието слово и заради
свидетелството, което носели“ (мой превод). Когато Йоан добавя, че онези, които описвал тук „не се
поклониха на звяра или на образа му,“ той продължил да описва християнските мъченици. Защото от Откр.
13:15 ние научаваме, че онези, които отказали да се поклонят на образа на звяра, трябвало да бъдат убивани.
Следователно, видението се отнася за душите на всички починали християни и особено за душите на
онези, които са платили за своята вярност към Христос, умирайки с мъченическа смърт. (Че тук Йоан вижда души не
просто на умрели мъченици, а душите на всички умрели вярващи, е очевидно от първата част на ст. 5: „Другите мъртви не оживяха...“ Понеже „Другите мъртви“
трябва да се отнася за умрелите невярващи е очевидно, че онези, които Йоан е видял във видението си (ст.4) са били умрели вярващи) .

Ако някой попита:
„Как Йоан е можал да види душите на умрелите?“, отговорът е, че той ги е видял във видение. Някой би
могъл и да попита: „Как Йоан е можал да види ангел, който арестувал дявола и го вързал за хиляда години
с голяма верига?“
А сега стигаме до най-спорните думи в този откъс: „Те оживяха и царуваха с Христос хиляда
години“. Премилениалистите, независимо от това дали са диспенсационалисти или са
недиспенсационалисти, тълкуват тези думи като описващи буквално телесно възкресение от смъртта и по
този начин намират в този откъс доказателство за хилядогодишно царуване на Христос на земята след
Второто идване. Дали това е правилно тълкуване на този откъс?
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Трябва да има съгласие, че гръцката дума, преведена като „оживяха“ (ezsan) може да се отнася за
телесно възкресение (виж напр., Мат. 9:18; Рим. 14:9; 2Кор. 13:4; Откр. 2:8). Обаче въпросът е, дали тук
това е истинският смисъл на думата? Това, че тук Йоан говори за някакъв вид възкресение е очевидно от
втората част на ст. 5, „Това е първото възкресение“ – думи, които очевидно се отнасят живеенето и
царуването с Христос от ст. 4. Но дали това „първото възкресение“ е телесно възкресение? Изглежда, че то
не е, тъй като за възкресяване в телесна форма се споменава по-късно, в Откр. 20:11-13, като за нещо
различно от възкресението, споменато в Откр. 20:4.
Премилениалистите разбират това, което е описано в ст.11-13, че е възкресение на невярващи хора,
за което твърдят, че то се случва след хилядолетието, тъй като възкресението на вярващите се случва преди
хилядолетието. Обаче разделението във времето с период от хиляда години на възкресението на
невярващите от възкресението на вярващите трябва да бъде оспорено, особено с оглед на думите на Исус в
Йоан 5:28-29: „Идва час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат: тези, които
са вършили добро – за възкресение за живот, а онези, които са вършили зло – за възкресение за осъждане“
(мой превод). (По-подробно обсъждане на Библейските учения на възкресението на тялото ще бъде дадено в гл. 17) . Освен това, твърдението,
че възкресението, описано в Откр. 20:11-13 е само възкресението на невярващите, не може да бъде
доказано. Въпреки че е казано, че ако името на някой не може да бъде намерено в книгата на живота, той ще
бъде хвърлен в огненото езеро (ст.15), тези думи не доказват, че името на всеки от възкресените е било
вписано в книгата на живота. Стигаме до заключението, че в края на Откр. 20 е описано общото
възкресение, а в Откр. 20:4 трябва да е описано нещо, което е различно от телесното възкресение.
След като е така, какво се казва чрез думите „Те оживяха и царуваха с Христос хиляда години“?
Ключът за решение на загадката ни е даден в началото на Откр. 20:4. Там Йоан казал: „...видях престоли, а
седящите на тях бяха онези, на които беше възложено да съдят.“ Следващата част от този стих изяснява,
че седящите на престолите са били душите на умрели хора – вярващи, които са останали верни на Христос
и по-точно – че са мъченици, които с живота си са подпечатали вярата си. Това е групата, която Йоан
вижда като „оживели и царуващи с Христос.“ Въпреки, че тези вярващи умрели, Йоан ги вижда като
оживели, не в телесен смисъл, а в смисълът, че те се наслаждавали на живот на небето в общуване с
Христос. Това е живот на велико щастие – вижте например, думите на Павел относно състоянието на
вярващите в периода между смъртта и възкресението във Фил. 1:23 и 2Кор. 5:8. (За по-подробно обсъждане на така
нареченото „междинно състояние,“ виж по-напред, гл. 9) . Това е живот, в който тези умрели вярващи седят на престоли,
участва в царуването на Христос над всички неща, даже участвайки в неговите съдийски дейности.
Следователно, ние разбираме думата ezsan („оживели“ или „върнати към живот“), използвана в ст. 4,
като описваща фактът, че тези души на вярващите, които са умрели, сега живеят с Христос на небето и
участват в неговото царуване в периода на междинното състояние между смъртта и възкресението. Както
видяхме, хилядогодишният период, през времето на който тези души живеят и царуват с Христос, е цялата
епоха на евангелието, от Първото до Второто идвания на Христос. Иначе казано, хилядолетието е сега и
царуването на Христос с вярващите през хилядолетието не е земно, а е небесно царуване. (Поради това аз влизам в
спор с онези амилениалисти, (включително и с Августин), които тълкуват думата ezsan като означаваща „прераждане“ и поради което включват сега живеещите на
земята вярващи в групата на хората, за които тук е казано, че живеят и царуват с Христос. Според мен, този откъс се отнася само за живеенето и царуването с
Христос на вярващите, които са умрели).

Джордж Е. Лад не приема даденото по-горе тълкуване, считайки, че думата za (сегашното време на
глагола ezsan) никога не е използвана в Новия Завет за да опише души, живеещи след смъртта на тялото .
(Robert G. Clouse, ed., The Meaning of the Millennium, p. 190) . Но аз вярвам, че има поне едно такова използване в Новия Завет, в
Лука 20. На садукеите, които не вярвали във възкресението на тялото, Исус цитирал думите, които Бог
казал на Моисей в горящият храст: „Аз съм... Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов (Лука 20:37, цитиращ
Изх. 3:6). После Исус добавил следните думи: „Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото в Него
всички са живи“ Лука 20:38). По този начин Исус доказал верността на учението за възкресението на
тялото, описано в Петокнижието, което садукеите считали, че е диктаторско.
Но за нашата цел е важно това, че според Йосиф Флавий (Коментар: 37-100, авторитетен историк и автор,
евреин, който станал римски служител. Д.Пр. ), садукеите отхвърляли не само възкресението на тялото, но и
продължаващото съществуване на душата след смъртта: „Но учението на садукеите е следното: че душите
умират заедно с телата...“ (Antiquities, XVIII, 1, 4. See also Wars of the Jews, II, 8, 14) . Забележете тук, че отговорът на Исус
коригирал не само отказът на садукеите да повярват във възкресението, но и отказът им да вярват в
съществуването на душата след смъртта. Думите на Исус: „Той не е Бог на мъртвите, а на живите“
означават, че в някакъв смисъл патриарсите живеят даже сега, след като са умрели, но преди тяхното
възкресение.
Това твърдение е потвърдено категорично от последните думи в Лука 20:38: „защото за Него всички
са живи“ (pantes gar auto zsin). Глаголното време на думата (zsin, произлизаща от za), преведена като „са
живи“ не е бъдещо време (което би означавало, че тези мъртви ще живеят само по времето на тяхното
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възкресение), а е сегашно глаголно време, което ни казва, че Авраам, Исаак и Яков в някакъв смисъл са
живи сега. Въпреки, че за нас те изглежда, че са умрели, за Бога те са живи. Коментарът на Калвин за
думите „защото за Него всички са живи“ подкрепя това тълкуване: „Този начин на изразяване е използван в
различни значения в Библията; но тук този начин означава, че вярващите, след като са умрели в този
свят, имат небесен живот с Бога...Бог е верен да ги запази живи в неговото присъствие, което е
неразбираемо за хората.“ (Harmony of the Gospels (1957), III, 53).
Следователно, тук ние наистина имаме пример извън книгата Откровение, за употребата на гръцката
дума za, за да опише живеенето на душата след смъртта на тялото и преди възкресението. (Можем да посочим поне
едно загатване за подобна употреба на думата za в написаното от Йоан. В Йоан 11:25-26 четем: „Исус й (на Марта) каза: `Аз съм възкресението и животът; който
вярва в Мен, дори да умре, все пак той ще живее (zsetai), и който живее и вярва в Мен, никога няма да умре`” (мой превод). Най-важното твърдение тук на zsetai е
твърдението за телесното възкресение. А твърдението „който живее и вярва в Мен, никога няма да умре`” означава, че който вярва в Исус, ще живее даже по време в
„междинното състояние“).

Със сигурност, ние не можем да намерим друга употреба на думата za с това значение в книгата
Откровение извън гл. 20. Както видяхме, поне веднъж една от употребите на za в Откровение означава
телесно възкресение (Откр. 2:8). Но има доста случаи в Откровение, където тази дума е употребена със
значение, което е различно от телесното възкресение. Например, в 4:9-10, 7:2, 10:6 и 15:7, za е използвана,
за да опише факта, че Бог живее вечно; а в 3:1 тази дума е използвана да опише това, което може да бъде
наречен “духовен живот.“
Обаче има аналогия в книгата Откровение на мисълта съдържаща се в 20:4, така както е разтълкувана
по-горе. Имам предвид това, което се намира в 6:9-11: „Когато той отвори петият печат, аз видях под
олтара душите на онези, които са били заклани заради Божието слово и заради свидетелството, което
те носели; те викаха с висок глас: `О, Суверенни Господи, свят и истинен, докога няма да съдиш и да
отмъстиш заради нашата кръв на онези, които живеят на земята?` След това на всеки от тях беше
дадена бяла дреха и им беше казано да бъдат пасивни още малко време, докато се допълни броят на
техните колеги-служители и техни братя, които щяха да бъдат убити, както самите те бяха убити.“
(мой превод).
Обърнете внимание на поразителната аналогия между „душите на онези, които бяха обезглавени“ (в
20:4) и „душите на онези, които са били заклани“ (в 6:9). И двете видения се отнасят за умрели мъченици.
Душите на тези умрели мъченици, описани в 6:9-11 очевидно са били в съзнание и способни да им бъде
говорено; на тях дали бели дрехи и им било казано да бъдат пасивни. Белите дрехи и пасивността
подсказват, че те се наслаждават на временен вид благодат, очаквайки финалното възкресение. Това
наподобява много на ситуацията на душите, описана в гл. 20, за които се казва, че живеят и царуват с
Христос, докато очакват възкресението на тялото. Въпреки, че думата „оживели“ (ezsan) не е използвана в
6:9-11, ситуацията, описана в тези стихове със сигурност е аналогична на ситуацията, описана в 20:4.
Единствената разлика е, че душите на умрелите мъченици в гл. 6 ни е казано, че са пасивни, а душите на
умрелите мъченици в гл. 20 се казва, че живеят и царуват с Христос. Но и в двете глави за душите на
умрели вярващи се казва, че живеят в периода между смъртта и възкресението. Стигам до
заключението, че има предишен случай в Откровение за тълкуването на 20:4, така както беше направено погоре. (Другите откъси в книгата Откровение, които поучават, че след като умрат,, вярващите ще се наслаждават на блажено съществуване са следните: 3:21,
който беше цитиран по-рано в тази глава; 2:10:`Бъди верен до смърт и аз ще ти дам короната на живота`; и 14:13: `Блажени са умрелите, които умират в
Господа...`).

Ние можем да оценим значимостта на това видение, когато си спомним, че по времето на Йоан,
църквата е била жестоко потискана и често пъти е била преследвана от властите. За християните от времето
на Йоан е било огромно утешение да знаят, че въпреки, че много от техните вярващи братя са умрели, някои
от които - като са били жестоко убити като мъченици, тези умрели братя и сестри във вярата сега наистина
са живи на небето, що се отнася до техните души и царуват с Христос. В тези стихове няма никакъв
признак, че в тях Йоан описва хилядолетно царуване на земята. Както видяхме, сцената е разположена на
небето. В ст. 20:4-6 не се казва нищо за земята, за Палестина като център на това царуване или за юдеите.
Нищо не се казва тук за земята по време на хилядолетното земно царуване – във видението се говори точно
за вярващи, които са умрели. Това хилядолетно царуване не е нещо, което трябва да очакваме в бъдещето;
то се случва сега и ще продължи до Връщането на Христос . Поради това терминът „реализирано
хилядолетие“ е подходящо описание на гледната точка, дефинирана тук – стига да помним, че това
хилядолетие не е земно, а е небесно царуване.
Следващото изречение, Откр. 20:5, е вмъкнат текст и поради това е правилно поставен в скоби в
превода New International Version: „Другите мъртви не оживяха (ezsan), докато не се свършиха хилядата
години.“ Думата (ezsan), както е използвана в това изречение, трябва да означава същото нещо, което е
означавала в предишното изречение. В нито един от тези два случая тя не означава телесно възкресение.
Тук Йоан говори за умрелите невярващи – „другите мъртви,“ за разлика от вярващите мъртви, които той
току-що беше описал. Когато той казва, че другите мъртви не живеят или не оживяха, той иска да ни каже
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точно обратното на онова, което току-що е казал за мъртвите вярващи. Йоан казва, че мъртвите невярващи
не живеят и не царуват с Христос през хилядолетния период. За разлика от тях, мъртвите вярващи се
наслаждават на нов вид живот на небето с Христос, в който те участват в царуването на Христос. А след
смъртта невярващите не участват в нищо – нито в този вид живот, нито в царуването.
Че това е истина за целия период на хилядолетния период е показано от думите „ докато не се
свършиха хилядата години.“ (achri telesthe ta chilia et). Тук гръцката дума achri, , преведена като „докато,“
означава, че това, което е казано преди, остава истина през целия хилядогодишен период. Употребата на
думата „докато“ не подсказва, че тези мъртви невярващи ще оживеят и ще царуват с Христос след края на
този период. Ако те щяха да оживеят, ние трябваше да очакваме ясно потвърждение за този резултат.
Обърнете внимание, че ние намираме изразът „докато не се свършиха хилядата години“ и в Откр. 20:3. Там
обаче, изразът е последван от ясно твърдение, което показва, че ще се случи нещо различно след края на
хилядата години: „След това той (дяволът, чието връзване току-що беше описано) трябва да бъде пуснат
за малко време.“ Но в 20:5 думите „докато не се свършиха хилядата години.“ не са последвани от друго
твърдение, показващо че тези мъртъвци ще живеят или ще оживеят след края на хилядата години. (For a similar
interpretation of verse 5a, see S. Greijdanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes, ad loc.; W. Hendriksen, More Than Conquerors, ad loc.; R. C. H. Lenski, Revelation, ad loc.;
James A. Hughes, “Revelation 20:4-6 and the Question of the Millennium,” Westminster Theological Journal, XXXV, 3 (Spring, 1973), pp. 300-302. On the use of achri as indicating
a condition which prevails up to a certain point without implying that a different state of affairs will ensue after that point has been reached, note the following passages: Matthew
24:38 (the people of Noah’s day did not immediately stop eating and drinking after Noah had entered the ark), Acts 23:1 (Paul did not stop living before God in all good conscience
after this day), Acts 26:22, Romans 5:13a (sin did not cease being in the world after the law was given), Romans 8:22 (the creation did not stop groaning in travail after the point to
which Paul here refers), I Corinthians 4:11, Revelation 2:26. See on this use of achri also O. Palmer Robertson, “Is there a Distinctive Future for Ethnic Israel in Romans 11?” in
Perspectives on Evangelical Theology, ed. by Kenneth S. Kantzer and Stanley N. Gundry (Grand Rapids: Baker, 1979), pp. 219-20) .

Обаче по-нататък в Откр. 20
ние наистина намираме ясно учение за това, което се случва с невярващите мъртъвци след края на
хилядата години. Това, което се случва с невярващите мъртъвци след края на хилядолетието е описано в
20:6 като „втората смърт.“ Когато в ст. 6 е казано, че „втората смърт“ няма власт над мъртвите
вярващи, това означава, че „втората смърт“ има власт над мъртвите невярващи.
Какво означава изразът „втората смърт“? Ст. 20:14 обяснява: „Това е втората смърт, даже
огненото езеро“ (ASV – мой превод). Следователно, втората смърт означава вечно наказание след
възкресението на тялото. При това положение, що се отнася за мъртвите невярващи, за тях ще има промяна
след края на хилядолетния период, но тази промяна няма да е за по-добро, а за по-лошо.
Сега Йоан продължава за да каже в Откр. 20:5б „Това е първото възкресение.“ Тези думи описват
това, което се случва на вярващите мъртъвци, които Йоан е описал в края на ст. 4, преди текстът в скобите,
който току-що разгледахме (в ст. 5а). В светлината на казаното по-горе, ние трябва да разбираме тези думи
като описващи не телесно възкресение, а преход от физическата смърт към живот на небето с Христос. Този
преход е наричан „съживяване“ – една несъмнено необикновена употреба на тази дума, но съвършено
разбираема на фона на предишния контекст. Това наистина е вид съживяване, тъй като хората, които са били
считани, че са умрели, сега са виждани, в истинския смисъл на думата, че са живи. Изразът „ първото
възкресение“ означава, че наистина ще има „второ възкресение“ (въпреки че този израз не е използван) за
тези умрели вярващи – телесно възкресение, което ще се случи, когато Христос се върне в края на
хилядолетния период.
Сега Йоан продължава, в ст 20:6а: „Блажен и свят е онзи, който участва в първото възкресение.“
Следващите думи обясняват причината за тази благословия: „Над такива, втората смърт няма власт“
(мой превод). Както вече видяхме, втората смърт означава вечно наказание. Тези думи за втората смърт
подсказват, че „първото възкресение,“ току-що споменато от Йоан, не е телесно възкресение. Защото ако си
мислехме, че вярващите са били физически възкресени, с прославени тела, те вече щяха да се наслаждават
на пълната и цялостна благодат на бъдещия живот и нямаше да има никаква нужда да бъде казвано, че над
тях втората смърт няма власт. „А те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос, и ще царуват с Него
хиляда години“ (ст. 6б).
Следователно, през целият този хилядогодишен период, умрелите вярващи ще се покланят на Бога и
на Христос като свещеници и ще царуват с Христос като царе. Въпреки, че тук Йоан мисли само за
периодът, който ще продължи до връщането на Христос, заключителните глави на Откровение показват, че
след връщането на Христос и след телесното възкресение, тези умрели вярващи ще бъдат способни да се
покланят на Бога, да служат на Бога и да царуват с Христос по един още по-обогатен начин, отколкото те
правят това сега. Тогава те ще се покланят и ще служат на Бога през цялата вечност в безгрешно
съвършенство с прославени тела в новия свят.
Ето, това е амилениалисткото тълкуване на Откр. 20:1-6. (Among other theologians who hold to the amillennial interpretation of this
passage and to amillennial eschatology in general, in addition to those listed under note 1 above, the following may be mentioned: Oswald T. Allis, Prophecy and the Church
(Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1945); Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1953); Floyd E. Hamilton, The Basis of Millennial Faith
(Eerdmans, 1955); Philip E. Hughes, Interpreting Prophecy (Eerdmans, 1976); R. Bradley Jones, What, Where, and When is the Millennium? (Grand Rapids: Baker, 1975); George
L. Murray, Millennial Studies (Grand Rapids: Baker, 1948;reprinted, 1975); Geerhardus Vos, The Pauline Eschatology (Princeton: Princeton Univ. Press, 1930) .

Разбиран по този начин, откъсът не казва нищо за земно царуване на Христос над предимно юдейско
царство. По-точно този откъс описва царуването на душите на умрелите вярващи с Христос на небето, в
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периода между смъртта и Второто връщане на Христос. Освен това той описва връзването на Сатана в
настоящата епоха по такъв начин, че той да не може да пречи на разпространяването на евангелието.

Глава 17
Възкресението на тялото
Възкресението на тялото се намира в центъра на есхатологичното съобщение на Библията. Както
беше казано по-рано (в гл.8), има фундаментална разлика между християнската представа и представата на
гръцките философи за човека. Според гръцките философи, човешкото тяло е зло и е пречка за неговото
цялостно съществуване. От това следва, че при смъртта тялото се разлага, а душата продължава да живее в тази представа няма надежда за телесно възкресение.
Противоположно на това становище, Библията ни учи, че Бог е създал човека с тяло и душа и той не е
завършен, ако е отделен от своето тяло. Както превъплъщението, така и възкресението на Христос доказват,
че тялото не е зло, а е добро . Понеже Христос възкръснал от смъртта, всички, които принадлежат на
Христос, също ще възкръснат с прославени тела. Въпреки че онези, които са умрели в Христос сега се
наслаждават на временно щастие по време на междинното състояние, тяхното щастие няма да бъде
завършено, докато телата им не бъдат възкресени от смъртта. Следователно, възкресението на тялото е
уникално християнско учение.
Преди да обсъдим природата на Възкресението, ние трябва да се занимаем с въпроса за времето на
възкресението. Вече видяхме, че както историческите, така и диспенсационалистите премилениалисти
разделят възкресението на вярващите от възкресението на невярващите чрез период от 1000 години.
Всички премилениалисти твърдят, че възкресението на вярващите ще се случи в началото на
хилядолетието, а възкресението на невярващите ще се случи в края на хилядолетието. (виж гл. 12). Сега
трябва да се занимаем с въпроса, дали Библията твърди, че има 2-етапно или 4-етапно възкресение. (Виж края
на гл.12. Понеже историческите премилениалисти твърдят, че през хилядолетието ще продължи да има смърт, те са принудени да твърдят, че ще има и възкресение
на вярващите, които ще умрат през периода на хилядолетието, в допълнение на двете възкресения, споменато по-горе) .

Основната тема тук е учението, подкрепяно от двата вида премилениалисти, че ще има 1000-годишен
интервал между възкресението на вярващите и възкресението на невярващите. Срещу това твърдение могат
да бъдат казани следните възражения:
1. Според Библията, възкресението на вярващите и на невярващите се случва заедно. Един от
важните откъси от Стария Завет, в който се говори за възкресението на мъртвите е Дан. 12:2: „...мнозина от
спящите в пръстта ще се събудят, едни за вечен живот, а други – за срам и вечно презрение .“ Виждаме,
че откъсът говори за едновременно възкресение на вярващите в Бога и на порочните, без никакъв признак,
че възкресението на тези две групи ще бъде разделено от дълъг период от време. Много ясни са и думите на
Исус за възкресението, намиращи се в Йоан 5:28-29: „Не се чудете на това: защото иде час, когато
всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му (на Човешкия Син) и ще излязат, тези, които са вършили
добро – за възкресение за живот, а онези, които са вършили зло – за възкресение за осъждане “ (мой
превод). Тук също установяваме, че за възкресението на вярващите и на невярващите е казано, че ще стане
заедно. Исус специално е казал, че „иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще
излязат.“ Ясното заключение е, че в някое особено време, което тук е наречено „час,“ всички, които са в
гробовете си, ще чуят гласът на Христос и ще бъдат възкресени от смъртта. Тук няма никакъв признак, че
Исус ни учи, че някакъв изключително дълъг период от време ще раздели възкресението за живота от
възкресението за осъждането.
Но трябва да бъде казано, че в предишен стих Исус използва думата „час,“ за да опише период от
време, през който неговите последователи са съживявани: „Истина, истина ви казвам, идва часът и сега е,
когато мъртвите (т.е тези хора, които, повярвайки в Христос стават мъртви за греха) ще чуят гласа на
Божия Син и тези, които го чуят, ще оживеят (духовно)“ (5:25 – мой превод). Диспенсационалистите
спорят, че понеже „часът,“ споменат в ст. 25, продължава през цялата епоха на евангелието, няма никаква
логика, поради която „часът,“ споменат в ст. 28 да не включва в себе си две отделни възкресения, разделени
от 1000 години. (See NSB, p. 1131 n. 1, “Since this hour of spiritual regeneration has already lasted for over nineteen centuries, it is also possible for the future ‘hour’ of
physical resurrection (w. 28-29) to extend over a thousand years—the righteous to be raised at the beginning; the wicked, at the end. See Rev. 20.” Cf. also Pentecost, Things to
Come, p. 400).

В отговор на това твърдение трябва да бъде казано, че Йоан използва думата „час“ и в друг смисъл в
евангелието си. Наистина, в стих 5:25 думата „час“ обозначава цялата епоха на евангелието, през която

125

126
хората, които са умрели за греха, чуват гласът на Христос и духовно оживяват. Подобна употреба на думата
има и в Йоан 4:23: „Но идва часът и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца в дух
и истина...“ (мой превод). Но в следващите откъси в Евангелието на Йоан думата „час“ е използва в
смисъла на особен момент във времето, всеки от които все още не е дошъл (7:30; 8:20) или който е дошъл
(12:23; 13:1;16:21; 17:1). Ние трябва внимателно да разглеждаме всеки откъс, където Йоан използва тази
дума, за да знаем точно, какво ни казва той чрез нея.
Дали думата „час,“ така както е използвана в 5:28, описва период от време, който може да е толкова
дълъг, като 1000 години? Аз мисля, че не може. Защото първо, за да бъде аналогично на онова, което се
казва в ст. 28, възкресението на вярващите и на невярващите трябва да става през целия хилядогодишен
период, какъвто е случаят с оживяването на хората през „часът,“ споменат в ст. 25. Но според разглежданата
теория, случаят не е такъв; разглежданата теория твърди, че ще има едно възкресение в началото на
хилядолетието и друго възкресение – в краят. Но в ст. 5:25 няма никакъв намек за това. (Коментар: В ст. 25 се
говори за процес, който протича постоянно, когато някой човек повярва в Господа, става мъртъв за греха и оживява духовно.
Д.Пр.). Нещо повече, погледнете думите „които са в гробовете, ще чуят гласа Му“ (ст. 28). Тук изглежда, че

се говори за общото възкресение на всички мъртви, които са в гробовете си; разширяване на смисъла на
тези думи е опит те да бъдат направени да описват две групи (или четири групи) от хора, които ще бъдат
възкресявани по различно време. Освен това, този откъс твърди конкретно, че всички тези мъртъвци ще
чуят гласът на Човешкия Син. Но Библията казва ясно, че неговият глас ще прозвучи веднъж, а не два или
четири пъти. Ако думата „час“ бъде тълкувана като обозначаваща период от 1000 години и даже повече,
това би означавало, че гласът на Исус ще продължава да звучи в продължение на 1000 години. Дали това
изглежда правдоподобно? А всъщност Исус казва следното: В определен час в бъдещето моят глас ще бъде
чут; тогава всички, които са в гроба ще излязат, някои за възкресение за живот, а други – за възкресение
за осъждане. Този откъс ясно показва общото възкресение на всички мъртъвци, както на тези, които са
вършили добро, така и онези, които са вършили зло.
Друг откъс, в който се споменава за голямо общо възкресение на вярващите и невярващите, се намира
в Деян. 24. В защитата си срещу обвиненията на юдейските лидери пред римския управител Феликс, Павел
казва: „Аз се покланям на Бога на нашите бащи...и се надявам на Бога, който самите тези (юдеите, които
го обвинявали) приемат, че ще има възкресение както на вярващите, така и на невярващите (ст.14-15 –
мой превод). На гръцки (anastasin), както и в превода на английски, думата „възкресение“ е само в
единствено число. Могат ли две възкресения, разделени от период от 1000 години, да бъдат наричани едно
възкресение?
А сега започваме разглеждането на Откр. 20:11-15:
(11) „След това видях голям бял престол и Онзи, който седеше на него; от чието присъствие
побегнаха земята и небето, и не се намери място за тях. (12) И видях мъртвите, големи и малки, стоящи
пред престола, и книгите бяха отворени. Също и друга книга беше отворена, която е книгата на живота.
И мъртвите бяха съдени според това, което беше записано в книгите, според делата им. (13) И морето
предаде мъртвите, които бяха в него, Смъртта и Адът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и всички
бяха съдени според делата им. (14) След това Смъртта и Адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е
втората смърт, огненото езеро; (15) и ако името на някой не се намери записано в книгата на живота,
той беше хвърлян в огненото езеро“ (мой превод).
И двата вида премилениалисти, историческите и диспенсационалистите твърдят, че това, което е
казано тук, описва само възкресението на невярващите. Те казват това въз основата на тяхното тълкуване на
видението, намиращо се 20:4-6 – понеже, според тях, възкресението в ст. 12 и 13 е по-нататъшно и поподробно описание на твърдението, намиращо се в ст. 5: „Другите мъртви не оживяха, докато не се
свършиха хилядата години.“ Но както вече видяхме, тълкуването на премилениалистите на 20:4-6 не е
единственото възможно тълкуване; беше предоставено доказателство за позицията, че 20:4-6 не се
занимава с телесното възкресение на вярващите или на невярващите. Премилениалистите трябва да
признаят, че Откр. 20:4-6 е единственият текст в Библията, който доказва, поне според тях, че има два вида
отделни възкресения, едното в за вярващите, а другото за невярващите, които са разделени от период от
1000 години между тях. Но това учение се основава на буквалното тълкуване на текст от много символична
книга, противно на ясното учение на други откъси (като Лука 5:28-29 и Деян. 24:15), че възкресението на
вярващите и на невярващите ще бъде едновременно. Коментарът на Джордж Бийзли Мъри (1916-2000 – виден
английски евангелски теолог, баптист, президент на колежа Спържън, професор по Новия Завет ) на премилениалисткото
тълкуване на Откр. 20:4-6, е много прецизен: „Аномалията, която се изправя пред нас тук е, че човек може
да прочете цялата Библия, без да открие даже намек за това учение (учението за две възкресения,
разделени от период от 1000 години), докато не стигне до нейната третина от последната глава. Ако,
стигайки до тази глава, той започне да прави буквално тълкуване на едно твърдение от много символичен
откъс, тогава той ще установи, че е нужно да се върне по пътя, по който е стигнал дотам и да тълкува
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всички есхатологични учения на Библията по начин, който е в хармония с това единствено твърдение.
Възприето правило на тълкуването на Библията е, да тълкуваме един неясен откъс от Библията в
светлината на друго ясно твърдение. В този случай, ясните твърдения са били тълкувани така, че да са в
съответствие с буквалното тълкуване на твърдение от контекст, пълен със символизъм, чийто истински
смисъл е много спорен.“ (Millennial Studies (Grand Rapids: Baker, 1948), pp. 153-54).
А сега нека да разгледаме по-подробно Откр. 20:11-15. Обърнете внимание на споменаването на
„големи и малки, стоящи пред престола“ (ст. 12). Защо би трябвало тези думи да бъдат ограничавани с
твърдението, че те са описание на невярващи? Как може някои от умрелите да бъдат изключени от тази
група? Вижте следващото твърдение, че морето предава мъртвите, които са в него (ст. 13). Дали в морето
има само умрели невярващи? Вижте твърдението: „Смъртта и Адът предадоха мъртвите, които бяха в
тях“ (ст. 13). Без никакво съмнение Адът, царството на мъртвите (виж гл. 7), включва всички мъртви, а не само
мъртвите невярващи. (Въпреки че в Лука 16:23, както видяхме (в гл.7), думата Hades – ад, изглежда, че е била използвана само за да опише мястото за
наказанието на безбожниците в междинното състояние (между смъртта и Второто идване на Христос), няма никакъв признак, че тази дума е използвана в
ограничения си смисъл в Откр. 20:13, особено не, понеже в този текст адът е аналогичен на смъртта) .

В ст. 12 четем за отварянето на книгите. Според следващата част на ст. 12, тези книги трябва да
съдържат регистриране на делата, които всеки човек е вършил. (Вероятно ние трябва да не си представяме, че буквално това са
книги, както тук, така и в случая с „Книгата на живота“) . Но няма нищо, което да показва, че тези книги съдържат само
материал за осъждане. Книгата на живота, която е спомената в ст. 12 и 15, е всеобщо разбирана, че означава
списъкът на хората, които са избрани от Бога. Ст. 15 ни казва, че ако името на някой не бъде намерено в тази
книга, той е хвърлян в огненото езеро. Но има ли някакъв признак в този откъс, че името на всеки от
стоящите пред престола е намерено записано в книгата на живота? Всъщност, щеше ли да има някаква
логика в казаното: „ако името на някой не се намери записано в книгата на живота,“ ако цялото видение
не се отнасяше за онези, чиито имена не са били записани в тази книга? (For a further refutation of the theory of a two-phase
resurrection, see David Brown, Christ’s Second Coming (New York: Carter, 1851), pp. 190-217) . Следователно, опитът да бъде ограничен обхвата
на възкресението, описано в Откр. 20:11-15 само до невярващите е изцяло неубедителен. Този откъс ясно
описва голямото възкресение на всички мъртъвци, „големи и малки,“ „мъртвите бяха съдени,“ „морето
предаде мъртвите, които бяха в него,“ „Смъртта и Адът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и всички
бяха съдени според делата им.“
2. Библията ни учи, че вярващите ще бъдат възкресени по време на Второто идване на Христос.
Това време е наречено „последният ден.“ Откъсите, които ни учат, че възкресението на вярващите ще се
случи при Второто идване на Христос, са следните:
1Сол. 4:16: „Защото самият Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и
при звук на Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат първи...“ (мой превод);
Фил.3:20-21: „Защото нашето гражданство е на небето, откъдето ние очакваме Спасител, Господ
Исус Христос, който ще преобрази нашето унизено тяло, за да бъде като Неговото славно тяло...“ ;
1Кор.15:23: „Но всеки в своя собствен ред: Христос – първият плод, после, при Неговото идване –
онези, които принадлежат на Христос“ (мой превод).
Обаче, когато отворим Йоан 6, ние научаваме, че времето, когато вярващите ще бъдат възкресени, е
наречено от Исус „последният ден“: „Защото това е волята на моя Отец, всеки, който види Синът и
повярва в Него, трябва да има вечен живот и Аз ще го възкреся в последният ден“ (Йоан 6:40; виж ст. 39,
44 и 54). И двата вида премилениалисти, историческите и диспенсационалистите, твърдят, че е казано, че
времето, когато вярващите ще бъдат възкресени ще бъде най-малко 1000 години преди въвеждането във
финалното състояние. Но как би могло период от време, който ще предшества с 1000 години краят, да бъде
„последния ден“?
3. Доказателствата за 2-фазно заключение, основаващи се на 1Сол. 4:16 и 1Кор. 15:23-24 не са
убедителни. Едното доказателство, основаващо се на тези откъси е, че и в двата не се споменава за
невярващи; поради това се приема, че възкресението на вярващите се случва по различно време от
възкресението на невярващите. А причината, поради която Павел не е споменал невярващите в нито един от
тези откъси е, че тук той се занимава само с възкресението на вярващите, което по принцип се различава от
възкресението на невярващите. Когато Павел описва изгодите, които християните получават от Христос при
тяхното възкресение, Павел вероятно не е можел да включи невярващите, понеже те не получават такива
изгоди. Но фактът, че Павел не споменава невярващите и в двата откъса изобщо не доказва, че невярващите
не възкръсват едновременно с вярващите.
В 1Сол. 4:16, който току-що цитирахме, се казва: „и мъртвите в Христос ще възкръснат първи.“
някои премилениалисти твърдят, че изразът „ще възкръснат първи“ означава, че вярващите ще бъдат
възкресени преди невярващите. Но даже повърхностният прочит на този откъс ще разкрие, че тук
съпоставянето не е между възкресението на вярващите и невярващите, а е между възкресяването на
умрелите в Христос и грабването на вярващите, които все още са живи , когато Христос се връща. Павел
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казва на солунците, че възкресението на умрелите вярващи ще предхожда преобразяването и грабването на
живите вярващи по време на Второто идване на Христос.
В 1Кор.15:23-24 се казва: „Но всеки в своя собствен ред: Христос – първият плод, после, при
Неговото идване – онези, които принадлежат на Христос. Тогава идва краят, когато Той ще връчи
царството на Бога Отец, след като унищожи всяко господство и всяка власт, и сила “ (мой превод).
Тълкуването, което намира възможна връзка в този откъс с хилядолетието, беше обсъдено и му беше
отговорено по-рано. (в гл. 12). Точно така, както няма никакво убедително доказателство в този откъс за
бъдещо земно хилядолетно царуване, няма и някакво убедително доказателство, че невярващите ще бъдат
възкресени много по-късно след възкресението на вярващите. В цялата глава 1Кор. 15, Павел не казва нищо
за възкресението на невярващите; темата на неговото учение е единствено възкресението на вярващите.
Ние стигаме до заключението, че няма никаква Библейска основа за теорията за двойно или
четворно възкресение. Ясното учение на Библията е, че по време на връщането на Христос ще има общо
възкресение както на вярващите, така и на невярващите. След това общо възкресение ще последва
осъждането.
Сега ще разгледаме въпроса за природата на възкресението. Както трябва да бъде очаквано, учението
на Новия Завет за възкресението на тялото е много по-ясно формулирано и подробно, в сравнение с
учението на Стария Завет. В гл. 9 на тази книга беше дадено доказателство, за да покаже, че още от Стария
Завет ние научаваме, че има разлика между съдбата на вярващите в Бога и съдбата на невярващите, след
като умрат. В някои от цитираните откъси ние намерихме случаен намек за възможността за възкресение
на тялото. По-точно, ние намерихме такъв намек в Пс. 16:10: „Защото Ти няма да оставиш душата ми в
преизподнята; нито ще допуснеш твоят светец да види изтление“ (ASV – мой превод) (виж гл. 7). В
светлината на употребата на Петър на този откъс в неговата проповед на Петдесятница (Деян. 2:27, 31), ние
можем да видим в тези думи ясно предсказание за възкресението на Христос.
Има два откъса в Стария Завет, и двата са в „книгите на пророците,“ които ясно говорят за
възкресението на тялото. Първият от тях е Ис. 26:19: „Твоите умрели ще оживеят, техните мъртви тела
ще възкръснат. О, обитаващи в пръстта, събудете се и запейте радостно“ (мой превод)! Тук Исая
сравнява бъдещата участ на вярващите умрели, „твоите умрели“ с участта на враговете на Юда, за която е
говорил в ст.14: „Те са мъртви, те няма да живеят; те са сенки, те няма да станат“ (мой превод).
Следователно,Ис. 26:19 говори само за бъдещото телесно възкресение на вярващите – и по-конкретно, за
вярващите сред израелтяните.
А Дан. 12:2 говори за възкресението на вярващите и на невярващите: „И мнозина от спящите в
пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот, а други – за срам и вечно презрение. “ Това е
единственото място в Стария Завет се среща израза „вечен живот “ (chayyy ‘lm). Тук Даниил дава ясно
свидетелство за бъдещото възкресение на тялото и за факта, че ще има възкресение не само за вечен живот,
но и за вечно презрение. Същата еврейска дума ‘ l m (вечен) е използвана за качеството на благословията
на вярващите в Бога и за нещастието на безбожниците. Единственото затруднение в този откъс е
употребата на думата „мнозина “ в началото на текста, където ние очаквахме да бъде използвана думата
„всички.“ (Всъщност, думата „всички“ е използвана в откъса в Новия Завет, Йоан 5:28-29, който като ехо повтаря думите от Даниил) . Може би тук
думата „мнозина “ се отнася за онези, които са умрели през „времето на страданието,“ споменато в Дан.
12:1; или в този случай „мнозина “ е еврейският еквивалент на думата „всички.“ Може би е правилно да
кажем, че възкресението, предсказвано от Даниил тук, е ограничено до израелтяните; но това не е
изненадващо с оглед на факта, че в „книгите на Пророците“ Израел е синонимна „хората на Бога“ и всяко
съобщение за хората на Бога трябва да бъде адресирано към Израел. Във всеки случай, тук ние имаме ясно
учение на Стария Завет за възкресението на тялото, което ще както или вечен живот, или и за вечно
осъждане.
Обръщайки се сега към учението на Новия Завет за възкресението ние установяваме, че това, което е
в центъра на това учение, е възкресението на Исус Христос. Библията пределно ясно казва, че
възкресението на Христос е залогът и гаранцията за бъдещото възкресение на вярващите. Всички други
възкресения, споменати в Библията, винаги са били последвани от смърт. (Например, такова е възкресението на вдовицата от
Сарепта (3Ц. 17:17-24) и синът на сунамката, 4Ц. 4:32-37); и възкресението на вдовицата от Наин (Лука 7:11-17), и дъщерята на Яир (Мат. 9:18-26), и Лазар (Йоан
11:38-44);

единствено възкресението на Христос никога няма да бъде последвано от смърт – и това е този вид
възкресение, което очакват вярващите. Понеже Христос е възкръснал, вярващите също ще възкръснат.
Този факт е преподаван от много откъси в Новия Завет. В 1Кор. 15:20 се казва: „Но наистина
Христос беше възкресен, първият плод от починалите“ (мой превод). Думата „пръв плод“ (aparch)
означава първата част от жътвата, който гарантира нейното окончателно завършване; следователно,
възкресението на Христос е доказателство и гаранция, че ние, които сме в Христос, също ще възкръснем . В
Кол. 1:18 се казва, че Христос е „първороден от мъртвите“ (prtotokos). Фактът, че тук Христос е наречен
първороден означава, че онези, които са негови братя и сестри, също ще възкръснат от смъртта, с цел, както
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научаваме от Рим. 8:29, Христос да може да бъде „първородният между много братя.“ В Йоан 14:19
Христос ясно казва на учениците си: „Понеже Аз живея, вие също ще живеете“ (мой превод). От Рим. 8:11
научаваме не само за близката връзка между възкресението на Христос и възкресението на вярващите, но и
факта, че възкресението ще бъде извършено от Светия Дух: „Ако Духът на Този, който възкреси Христос
от мъртвите, обитава във вас, Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите
смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас“ (мой превод).
Във Фил. 3:20-21 Павел преподава, че възкресените тела на вярващите ще бъдат подобни на
възкресеното тяло на Христос: „Защото нашето гражданство е на небето; откъдето ние също очакваме
Спасител, Господ Исус Христос: Който ще преобрази тялото на нашето унижение, за да бъде съобразено
с тялото на Неговата слава, според работата, чрез която Той е способен даже да покори всички неща на
Себе Си“ (ASV - мой превод). Тук нашето сегашно тяло е описано като „тялото на нашето унижение“ –
унижение, поради последиците от греха. Ние можем да мислим за такива неща като страдание, болка,
болест, умора и смърт. Но във възкресението, телата на вярващите ще станат като тялото на Христовата
слава, от които ще бъдат премахнати всички последици от греха, включително и смъртта. Следователно, по
време на възкресението ние, които сме в Христос, ще бъдем напълно като него, не само относно нашите
духове, но даже и относно телата ни.
Огромен брой въпроси могат да бъдат зададени и са били зададени за възкресението на тялото. Дали
това възкресено тяло ще е материално или физическо? Ще има ли еднаквост между сегашното тяло и
бъдещото тяло? Или възкресеното тяло ще бъде различно от настоящето, така че човек няма да е способен
да говори за еднаквост? В какво ще се изразява разликата между възкресеното тяло и настоящото тяло?
За да се опитаме да отговорим на тези и други подобни въпроси, ние се обръщаме към глава 1Кор. 15,
която съдържа най-пълното разглеждане на възкресението в цялата Библия. Не е лесно да се определи точно
срещу каква грешка се бори Павел в тази глава. В ст. 12 се казва: „Сега, ако се проповядва Христос като
възкресен от мъртвите, как може някои от вас да казва, че няма възкресение от мъртвите? “ (мой
превод). От текста на този стих изглежда, че телесното възкресение на Христос не е било отричано от
църквата в Коринт, но някои от коринтяните (и само някои) отричали, че е възможно телесно възкресение на
вярващите. Ние можем само да предполагаме, че това е било правено под влияние на гръцкото мислене,
което преподавало, че душата е безсмъртна, но отричало възкресението на тялото. Павел отговаря на тази
грешка, като посочва, че ако вярва във възкресението на Христос, не е логично човек да отрича
възкресението на вярващите. (Когато използва изразът „възкресение от мъртвите“ (anastasis nekrn) в тази глава, Павел има предвид физическо или
телесно възкресение. Това е доказано от примера с Исус, който със сигурност е възкръснал с тяло – той можел да бъде докосван, можел да яде храна – виж Лука
24:38-43. Доказано е също от вземането предвид, че нефизическият вид „възкресение“ би бил равностоен на гръцката представа за „безсмъртието на душата“ –
грешна представа, която някои от членовете на църквата в Коринт са възприели, като заместител на физическото възкресение).

Сега Павел продължава да се бори с погрешната представа, като говори първо за фактът на
възкресението (ст.12-34), после за начинът на възкресението (ст.35-49) и накрая – за нуждата от възкресение
и за преобразуването на живите вярващи (ст.50-57). Фактът на възкресението на вярващите, преди всичко
друго, е доказан от позоваването на възкресението на Христос: „Сега, ако се проповядва Христос като
възкресен от мъртвите, как може някои от вас да казва, че няма възкресение от мъртвите? Но ако няма
възкресение от мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен; а ако Христос не е бил възкресен, тогава е
безплодна нашата проповед, безплодна е и нашата вяра“ (ст. 12-14 - мой превод). Казано с други думи,
човек не може да отрича възкресението на вярващите, без да отрича възкресението на Христос, понеже
двете вървят заедно. А ако човек отрича възкресението на Христос, тогава неговата вяра е безплодна –
той продължава да е в своя грях.
Павел продължава и казва това, за което е намеквал – че възкресението на Христос е гаранцията за
възкресението на вярващите. В ст. 20 е казано, че Христос е първият плод на починалите. В ст. 21 четем, че
чрез човек дойде смъртта и чрез човек (т.е. Исус Христос) дойде и възкресението от мъртвите. А от ст. 22
научаваме, че както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще бъдат направени живи. В този
последен стих, първото споменаване на думата „всички“ се отнася за всички, които са в Адам – т.е. всички
хора. Второто споменаване на думата „всички“ се отнася за за всички, които са в Христос – т.е. всички
вярващи. В този откъс Павел не говори за възкресението на невярващите; всичко,което се споменава тук, се
отнася за възкресението на вярващите. Следователно, в тези стихове той твърди, че понеже Христос е
възкръснал, всички, които са в Христос, ще възкръснат с него. Това възкресение на вярващите всъщност е
необходима отличителна черта на посредническата работата на Христос, защото „последният враг, който
трябва да бъде унищожен, е смъртта“ (ст. 26 – мой превод).
В ст. 35 Павел започва да разглежда начинът на възкресението. Първо той добавя метафората на
семето: „Но някой ще попита: `Как са възкресявани мъртвите? С какъв вид тяло ще дойдат?` Глупави
човече! Това, което ти посяваш, не оживява, ако то не умре. И това, което ти пося не е тялото, което ще
бъде, а е голо зърно, може би жито или друг вид зърно. Но Бог му дава тяло, каквото е избрал и на всеки

129

130
вид семе - неговото собствено тяло“ (ст. 35-38 – мой превод). Ние не трябва да насилваме тези стихове
толкова много, за да внушават, че нашите сегашни тела съдържат някакъв вид зародиш или семе на
възкресеното тяло, което семе остава непокътнато след като тялото умре и по-късно това семе създава
основата на възкресеното тяло. Такава представа е изцяло необоснована и недоказана. С други думи, тук
Павел казва: „Вие, които се съмнявате във възможността за телесно възкресение, разсъждавайте над
чудото на сеенето на семе. Вие посявате пшеничено зърно в земята; после зърното умира като зърно, но
когато му дойде времето, Бог ще създаде ново растение, което израства от земята там, където зърното
е било посадено. На такова зърно Бог дава „тяло,“ каквото Той е избрал да даде и на всеки вид зърно или
семе – дава неговото собствено конкретно „тяло.“ Ако Бог е способен да направи това със семето, защо
Той да не може да направи същото с човешкото тяло?“
С помощта на тази илюстрация Павел постига 3 неща: Първо, точно както новото растение няма да се
появи, ако семето не умре като семе, ( Животът на семето продължава, но семето вече не съществува като семе, след като новото растение
започне да се формира ), така възкресеното тяло няма да се появи, ако тялото в сегашната му форма не умре. Второ,
така както никой не може да каже от външния вид на семето, как ще изглежда бъдещото растение, така и
никой не може да каже, гледайки сегашното тяло, точно какво ще бъде бъдещото възкресено тяло. Трето,
така както има последователност и приемственост между семето и растението, така ще има
последователност и приемственост между сегашното тяло и възкресеното тяло.
Метафората продължава в ст. 42-44, където Павел описва поразителни съпоставяния между
сегашното тяло и възкресеното тяло: „Така е и възкресението на мъртвите. То (тялото) е посято в тление,
възкресявано е в нетление; посято е в безчестие, възкресявано е в слава; посято е в немощ, възкресявано е
в сила; посято е естествено тяло, възкресявано е духовно тяло“ (ASV – мой превод). Споменаването на
сеенето (То е посято) е вероятно образно описание на погребение, понеже погребването на тялото има
някаква прилика със сеенето на семе в почвата. Обаче трябва да бъде помнено, че във всеки случай
описанието на тялото в първата половина на сравнението се отнася за цялото време на сегашното телесно
съществуване, а не само за неговото състояние в момента на погребението.
Първото от тези четири съпоставяния е между тлението и нетлението. Павел казва, че нашите
сегашни тела са тела на тлението (phthora); семената на болестта и смъртта са в тях, така че е само въпрос
на време кога те ще умрат. Но нашите тела ще бъдат възкресени в нетление (aphtharsia). Тогава цялата
предразположеност към боледуване се изчезне. Никога вече ние няма да вървим по пътя на сигурната смърт,
по който вървим сега, а тогава ще се наслаждаваме на нетленно съществуване.
Второто съпоставяне е между безчестието (atimia) и славата (doxa). Ние се опитваме да почитаме
умрелите по време на погребението, като ги обличаме в най-добрите им дрехи, поставяме ги в
привлекателен ковчег и отрупваме ковчега с цветя, но всъщност погребението включва голямо безчестие и
позор. Какво може да е по-позорно за тялото от това, да бъде спуснато в гроб? Но телата на вярващите ще
бъдат възкресени в слава – не някакъв вид повърхностна слава, а слава, която ще преобрази вътрешно
личността. От Фил. 3:21 ние научихме, че възкресеното тяло ще бъде като прославеното тяло на Христос –
сияещо, светещо, даже заслепяващо. Всъщност ние няма да знаем каква ще е тази слава, докато самите ние
не я видим и изживеем.
Третото съпоставяне е между слабостта (astheneia) и силата (dynamis). След няколко часа работа в
това сегашно тяло, ние скоро се изморяваме и имаме нужда от почивка. И каквото и да се опитваме да
правим, ние винаги осъзнаваме нашата слабост и нашите човешки ограничения. Всъщност, когато смъртта
наближава, тялото става напълно безпомощно. Но при възкресението това тяло ще бъде възкресено в сила.
Ние можем само да гадаем точно каква ще е тази сила; ще научим това, когато я видим. Изглежда, че
слабостите, които сега пречат на нашата служба на Господа, тогава няма вече да присъстват.
За четвъртото съпоставяне между естествено тяло (soma psychikon) и духовното тяло (soma
pneumatikon) ние ще отделим малко повече време. Едно от затрудненията тук е, че изразът „духовно тяло“ е
накарал много хора да си представят, че възкресеното тяло няма да е материално – т.е. в тази представа
духовното е съпоставяно с материалното. Лесно е да бъде показано, че това не е вярно. Както разбрахме,
възкресеното тяло на вярващият ще бъде като възкресеното тяло на Христос. Но възкресеното тяло на
Христос със сигурност е било естествено; било е възможно Той да бъде докосван (Йоан 20:17, 27) и той е
можел да яде храна (Лука 24:38-43). Освен това, в определението на думата „духовно“ (pneumatikos) не е
казано, че то не е естествено. Забележете как Павел употребява същото съпоставяне в същото послание, в
1Кор. 2:14-15: „Сега естественият (psychikos) човек не възприема нещата на Божия Дух: защото за него
те са глупост; и той не може да ги знае, защото те се оценяват духовно. Но духовният (pneumatikos)
човек оценява всички неща, а него самият никой човек не го оценява (ASV – мой превод).
Тук същите две гръцки думи psychikos и pneumatikos, са използвани както в 1Кор. 15:44. Но тук
духовното (pneumatikos) не означава не-физическо. Всъщност то означава човек, който е воден от Светия
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Дух, най-малкото по принцип, за разлика от някой, който е воден от природните си импулси. По същият
начин, естествено тяло, описано в 15:44 е тяло, което е част от сегашното греховно-прокълнато живеене; а
духовното тяло на възкресението е тяло, което ще бъде изцяло, а на само частично, владяно и направлявано
от Светия Дух. (Следователно, преводът на 1Кор. 15:44 в The Revised Standard Version of the Bible (RSV) е объркващ: „ То (тялото) е посято във физическо
тяло, възкресявано е в духовно тяло.“ По-добре е този стих да бъде преведен така, както е преведен в KJ, ASV и NIV версиите на превод на Библията, в които гръцкия
израз soma psychikon е преведен като „естествено тяло“).

Човекът в сегашното си тяло, свързан с първият Адам, е psychikos, естествен, природен, принадлежащ
на сегашната епоха и следователно е лесно изкушаван да прави погрешни неща. Със сигурност, човекът,
който е в Христос, сега е направен способен да се съпротивлява на изкушението, да казва „не“ на дявола и
да живее нов покорен живот. Но нашето подчинение в сегашния живот остава несъвършено; ние разбираме,
че сме твърде далече от идеалното и трябва ежедневно да изповядваме греховете си. Обаче бъдещото ни
съществуване ще бъде съществуване, което е изцяло и напълно управлявано от Светия Дух, така че ние
завинаги ще престанем да вършим грях. Следователно, тялото на възкресението е наречено spiritual body,
духовно тяло. Герхард Вос е прав, когато настоява, че в този стих трябва да пишем думата „Духовно“ с
главна буква, за да покажем ясно, че този стих описва състоянието, в което Святия Дух управлява тялото.
(Pauline Eschatology, p. 167).
Ако възкресеното тяло беше нематериално или нефизическо, дяволът щеше да е спечелил голяма
победа, понеже Бог щеше да е принуден да промени хората с физически тела, такива, каквито той ги беше
създал, за да станат създания от друг вид, без физически тела (подобно на ангелите). Тогава наистина щеше
да изглежда, че материята е станала зло в същността си, поради което тя трябваше да бъде изпъдена. И
тогава, в известен смисъл, щеше да бъде доказано, че гръцките философи са били прави. Но материята не
е зло; тя е част от Божието добро сътворение. Следователно, целта на Божието изкупление и спасение е
възкресяването на физическото тяло и сътворението на нова земя, на която спасените хора могат да живеят
и вечно да служат на Бога с прославени тела. По такъв начин вселената няма да бъде унищожена, а ще бъде
обновена и Бог ще спечели победата. (On the meaning of “spiritual body” in I Corinthians 15:44 see also J. A. Schep, The Nature of the Resurrection Body
(Grand Rapids: Eerdmans, 1964), chapter 6; M. E. Dahl, The Resurrection of the Body (London: SCM, 1962); and H. Ridderbos, Paul, pp. 537-51) .
В 1Кор. 15:50-57 Павел разглежда въпроса за нуждата от възкресение на тялото. Когато Павел казва в
ст. 50 „плът и кръв не могат да наследят Божието царство,“ той не се опитва да каже, че възкресеното
тяло няма да е физическо, а по-точно, че „човекът, какъвто е сега, податливо на изкушение и тленно
същество, не може да има място в Божието славно небесно царство.“ (Schep, op. cit., p. 204). Павел продължава и
казва: „нито тленното (phthora) наследява нетленното (aphtharsia)” (ст. 50). Тук Павел казва, че за нас е
невъзможно в сегашното ни състояние на съществуване, в сегашните ни тела, които са слаби и тленни, да
наследим пълните благословии на бъдещия живот. Трябва да има промяна.
След като е така, промяната трябва да включва не само онези вярващи, които са умрели преди
времето на връщането на Христос, но и тези вярващи, които тогава все още ще са живи. Поради това Павел
продължава и казва, в ст. 51-52: „Ето! Казвам ви една тайна. Не всички ще умрем, но всички ще бъдем
променени, в един миг, докато мигне око, при последната тръба. Защото тръбата ще затръби и
мъртвите ще бъдат възкресени нетленни, и ние ще бъдем променени“ (мой превод). Промяната, която е
нужна, от тленно тяло в нетленно тяло, ще бъде изисквана както за умрелите, така и за живите вярващи.
Прославянето на онези вярващи, които ще бъдат все още живи, когато Христос дойде, ще стане за един миг.
Иначе казано, по времето на връщането на Христос, както възкресението на мъртвите, така и промяната на
живите вярващи ще се извърши в бърза последователност. От 1Сол. 4:16-17 ние научаваме, че грабването
на вярващите – тяхното издигане да посрещнат Господа във въздуха – ще се случи веднага след това.
Сега Павел изразява по позитивен начин това, което е изразил негативно в ст. 50: „Защото тази
тленна природа трябва да се облече с нетленното и тази смъртна природа трябва да се облече с
безсмъртие“ (ст. 53 - мой превод). По този начин Павел показва, че както възкресението на умрелите
вярващи, така и промяната на живите вярващи са абсолютно необходими, ако трябва вярващите да се
наслаждават на славата на бъдещия живот. Само след като се случи това, ще се случи финалната победа над
смъртта: „Когато тленното се облече с нетленното и смъртното се облече с безсмъртието, тогава ще се
сбъдне казаното, което е записано: `Смъртта е погълната в победа`“ (ст. 54 – мой превод).
По-рано беше зададен въпросът, дали ще има приемственост между сегашното тяло и възкресеното
тяло. Въз основа на даденото в Библията, трябва да бъде казано, че ще има както приемственост, така и
различие. Трябва да има приемственост, защото иначе би имало малко основание да говорим изобщо за
възкресение. Призивът хората да живеят в напълно нови условия на живот, които са напълно различни от
сегашните, не би било възкресение. Когато Павел казва, че мъртвите ще бъдат възкресени (1Кор. 15:52) и че
ние, които сме живи ще бъдем преобразувани (ст. 52), със сигурност той ни казва, че ще има някакъв вид
приемственост между тези две състояние на съществуване. Всъщност, самият език на ст. 53 подсказва и
даже изисква приемственост: „Защото тази тленна природа трябва да се облече с нетленното и тази
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смъртна природа трябва да се облече с безсмъртие.“ Ние помним и онова, което Павел каза в 1Сол. 4:17,
след като описа възкресението на вярващите и последвалото грабване на църквата: „И така ние винаги ще
бъдем с Господа“ (мой превод). Онези, които винаги ще бъдат с Господа след тяхното възкресение или
преобразуване, няма да бъдат други създания, а ще бъдем самите ние.
Но все пак, въпреки че ще има приемственост, ще има и разлика.
Вече разгледахме откъсите, които описват тези различия и по-конкретно 1Кор. 15. Сега ще разгледаме
други два текста, в които се споменават конкретни различия между сегашното тяло и възкресеното тяло.
Според Мат. 22:30 (и аналогичните откъси Марк 12:25 и Лука 20:35) Исус преподавал, че в бъдещият
живот няма да има женитба: „Защото във възкресението те нито се женят, нито се омъжват, а са като
ангели на небето“ (мой превод). Можем да предполагаме, че приликата с ангелите се отнася само за
женитбата, а не за липсата на физическо тяло. Тук учението на Исус не е задължително да означава, че няма
да има полова различия в бъдещия живот. Но това, което със сигурност научаваме е, че институцията на
брака няма вече да съществува, понеже няма да има нужда от раждането на нови деца на света.
Вторият откъс, който говори за предполагаемо различие се намира в 1Кор. 6:13: „Храната е
предназначена за стомаха и стомахът – за храната; но Бог ще унищожи и нея и него“ (мой превод).
Думата, която тук е преведена „унищожи“ katargeo, често означава „да отменя, да премахна, да анулирам,
да прекратя, да закрия.“ Тогава би изглеждало, че според този откъс, храносмилателните функции на тялото
няма вече да са нужни за бъдещия живот.
Но трябва да признаем, че Библията ни казва много малко за точната природа на възкресеното тяло.
Дадени са ни само няколко намеци, но огромната част от знанието остава неизречена. Всъщност, интересно
е да виждаме, че много от това, което казва Библията за бъдещото съществуване, е във формата на
отрицание: липса на тление, на слабост и на безчестие; липса на смърт; липса на сълзи, на тъгуване, на плач
и на болка (1Кор. 15:42-43; Откр. 21:4).
Ние знаем нещо за онези неща, което няма да ги има в бъдещия живот, но знаем малко за нещата,
които ще ги има. Всичко, което наистина знаем е, че този живот ще е удивителен и ще надминава всичките
ни представи. Думите, които Павел е изрекъл по друг повод, вероятно са валидни и тук: „ Каквото око не е
видяло и ухо не е чуло, нито пък е влизало в сърцето на човека, са нещата, който Бог е приготвил за тези,
които Го обичат“ (1Кор. 2:9, KJ – мой превод). (Библията казва много малко за възкресението на невярващите. Ние вече посочихме
откъсите, в които конкретно се споменава тази особеност на възкресението ( Дан. 12:2; Йоан 5:28-29; Деян. 24:15). Възкресението на невярващите е част от
Божието осъждане на тях и следователно отразява работата на Христос като Съдия, а не неговата работа като Спасител) .

Глава 18
Последният Съд
Със сигурност съществува усещане, че хората вече са осъдени чрез отговора, който те са дали на
Христос. В Йоан 3:18 ние четем: „Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не
е повярвал в Единородният Божий Син.“ (виж също 3:36; 5:24). Иначе казано, още сега Божията присъда е
надвиснала над онези, които отказват да вярват в Христос. Но освен това Библията ни учи, че ще има
Последен съд в края на историята, по време на който всички хора ще се явят пред съда на Христос. В тази
глава ще разгледаме този Последен съд.
Започваме с въпроса за нуждата от този съд. Някои хора считат, че този последен съд е ненужен,
защото съдбата на всеки човек вече е била определена в момента на неговата или нейната смърт. Ако човек
умре като намиращ се в Христос, той или тя е спасен и веднага след като умре, ще бъде у дома с Господа.
(виж гл. 7 и 8) . Обаче, ако умре като невярващ, той или тя е загубена и веднага ще отиде в мястото на мъчението.
(виж гл. 7). Ако това е вярно, защо е нужен този Последен съд ? Със сигурност този съд е нужен за тези, които
са все още живи при връщането на Христос, но със сигурност не е нужен за онези, които към този момент
вече са били умрели. Това е аргументът на възражението.
Но това възражение се основава на предположението, че целта на Последния съд е да определи каква
ще е бъдещата съдба на човека. Например, Адвентистите от Седмия ден твърдят, че в края на живота на
всеки човек ще има „следствено съдебно решение,“ което ще определи дали човекът ще бъде спасен или
изгубен. „Това следствено съдебно решение определя кои от огромния брой спящи в пръстта на земята са
достойни да участват в първото възкресение и кои от огромния брой все още живи хора са достойни за
преобразяване.“ (Article 16 of the “Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists,” found in Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Washington: Review
and Herald, 1957), p. 15. See the critique of this teaching in my Four Major Cults, pp. 144-58) .
Но това предположение не е вярно. По време на Последният съд, окончателната съдба на всички,
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които някога са живели или все още живеят на земята, вече е била решена. Бог не се нуждае от изследване
на живота на хората, за да определи кой ще бъде спасен и кой няма да бъде спасен.
Ние научаваме от Еф. 1:4, че съдбата на спасените не само е била предварително известна от Бога, но
тази съдба е била предрешена от вечността: „Когато Той (Бог) ни избра в Него (Христос), преди
основаването на света.“ От Йоан 10:27-28 научаваме, че Христос знае кои са неговите умрели и Той им е
дал вечният живот, така че никой не може да ги грабне от ръката му.
Тогава какъв е смисълът на Последния съд? Можем да посочим 3 основания:
1. Най-важната цел на Последния съд е да покаже, че Бог е суверен (Коментар: Определението за суверен е:
„Лице, на което, без каквито и да е ограничителни условия и в течение на неопределен срок, напълно принадлежи върховната,
висша власт.“ Д.Пр.) и славата на Бога да бъде разкрита в окончателната съдба на всеки човек. До това време

окончателната съдба на всеки човек е била скрита, заедно с вярата, която човек е имал или е нямал и делата,
които човек е извършил и животът, който всеки човек е живял. В оповестяването на тези дела Божията
милост ще бъде възхвалена в спасението на неговите хора и неговата справедливост ще бъде възхвалена в
осъждането на неговите врагове. Следователно, фокусът в този ден на съдене не са съдбите на отделните
хора, а славата на Бога.
2. Втората цел е да бъде разкрита степента на наказанието, което всеки един ще получи. Тъй като
тези степени са същностно свързани с живота, който хората се живели, тази оценка може да бъде направена
по време на Последния съд. (По-нататък в тази глава ще бъде обсъден въпроса за степента на наградата и на наказанието).
3. Третата цел е, за да бъде извършен Божият съд за всеки човек. Тогава Бог ще определи за всеки
човек мястото, където той ще пребивава във вечността: или на новата земя, или на окончателното място на
наказанието. Коментирайки природата на Последния съд, Е. А. Литън ни напомня,че ние не трябва да
използваме приликата с човешките съдилища твърде буквално: „Човешкият съд...стриктно казано е процес
на разследване...А в Последният съд съдията е всезнаещ и не се нуждае от доказателство, което да го
убеди; той съди със съвършено познание за характера и историята на всеки човек, който застане пред
него...великият ден всъщност по-точно ще бъде ден на обявяване и изпълняване на присъдата.“ (Introduction to
Dogmatic Theology (London, 1960), as quoted in Leon Morris, The Biblical Doctrine of Judgment (Grand Rapids: Eerdmans, 1960), p. 54 n. 3).
А какво знаем за времето на Последния съд? Диспенсационалистите твърдят че ще има 4 различни
съдебни процеси: съд за делата на вярващият до времето на Второто идване или до грабването; съд на всеки
езичник малко преди началото на хилядолетието; съд на всеки израелтянин малко преди началото на
хилядолетието; и съд на невярващите в края на хилядолетието. (NSB, p. 1375 n. 1). В предната глава ученията на
диспенсационалистите бяха изследвани и беше установено, че не отговарят на изискванията; беше
предоставено доказателство за учението, според което ще има общо възкресение на всички мъртъвци по
време на Връщането на Христос. Библейското учение за общото възкресение означава, че ще има не 4
различни съдебни процеси, а само един Последен съд, понеже е казано, че след възкресението ще има
Последен съд.
На коя дата ще се състои Последния съд? Въпреки че не можем да посочим точно някакъв
есхатологичен график, ние можем да кажем, че Последният съд ще се случи в края на сегашната епоха.
Петър ни казва, че небето и земята, които сега съществуват, са пазени до Денят на Страшният съд (2Пет.
3:7), което подсказва, че новото небе и новата земя ще започнат да съществуват след Последният съд
(2Пет. 3:13). В разяснението си на Притчата за плевелите, Исус посочва, че изпълнението на окончателната
съдба на хората, което е съставна част от Последният съд, ще се случи в края на епохата (Мат. 13:40-43).
Друг откъс от Библията твърди, че Последният съд ще се случи при Второто идване на Христос. Исус
казал: „Когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички ангели с Него, тогава ще седне на славния Си
престол. Пред Него ще се съберат всичките народи и Той ще ги раздели (овцете и козите) един от друг...“
(Мат. 25:31-32 – мой превод). За същият резултат говори и учението на Павел в 2Сол. 1:7-10. Освен това, в
Откр. 20 ние научаваме, че Последният съд ще се случи след общото възкресение: „ И видях мъртвите,
големи и малки, стоящи пред престола, и книги бяха отворени. И друга книга беше отворена, която е
книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според онова, което е написано в книгите, според онова,
което те бяха направили“ (Откр. 20:12 – мой превод).
Каква ще е продължителността на Последният съд? Библията говори за „денят на съда“ (Мат. 11:22),
“онзи ден” (Мат. 7:22; 2Сол. 1:10; 2Тим. 1:12) и за “денят на гнева” (Рим. 2:5). Не трябва да си представяме,
че Денят на Съда ще бъде ден с продължителност 24 часа; понякога в Библията думата „ден“ е използвана,
за да обозначи много по-дълъг период. Но да предполагаме (както правят Свидетелите на Йехова), че Денят
на Съда ще се разпростре, за да обхване цялото първото хилядолетие на новия свят, (Let God Be True (1952), p. 286. За
разлика от историческото Християнство, според учението на Свидетелите на Йехова оценката на Последния съд ще се основава не на делата на хората в сегашният
им живот, а върху онова, което те са направили през хилядолетието. (see Four Major Cults, pp. 319-21) ,

би изглеждало напълно

неправдоподобно.
Сега ще разгледаме обстоятелствата на Последният съд. Първият въпрос, който задаваме е: „Кой ще
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бъде Съдията?“ Няколко текста в Библията твърдят, че Бог Отец ще бъде Съдията. 1Пет. 1:17 говори за
призоваването на Отец като Онзи, който съди безпристрастно всеки човек според делата му. Рим. 14:10
споменава за Божието съдилище (виж също Мат. 18:35; 2Сол.. 1:5; Евр. 11:6; Як. 4:12; и 1Пет.2:23). Но почесто в Новия Завет се казва, че Христос ще бъде Съдията. В Йоан 5:22 четем: „Отец не съди никого, но е
дал на Сина власт да съди всички.“ В обръщението си към атиняните Павел е цитиран да казва: „Той (Бог) е
определил ден, в който Той ще съди света справедливо чрез Човек, който е определил, за което е и дал
уверение на всички хора, като Го е възкресил от смъртта“ (Деян 17:31 – мой превод). В 2Тим. 4:8 Павел
говори за „короната на праведността, с която Господ, праведният Съдия, ще ме награди в онзи ден“ (мой
превод). А в 2Кор. 5:10 Павел пише: „Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище...“
(мой превод) (виж също Йоан 5:27; Деян 10:42; Рим. 14:9; Мат. 25:32; 2Тим. 4:1).
Наистина най-важното нещо е, че Христос ще бъде Съдията в Последният съд. Той е Онзи, който
стана превъплътен, умря и възкръсна отново за спасението на хората. Тези, които вярват в него, са спасени
чрез него; поради това е най-подходящо Той да бъде техния съдия. От друга страна онези, които са го
отхвърлили, са извършили грях против Него; поради това е подходящо Онзи, когото те са отхвърлили, да
бъде техния съдия. Нещо повече, дейността на съденето ще бъде окончателното възвеличаване и найвисшият триумф. Докато беше на земята, той беше осъден от земните управители; сега той ще седи в
съдилището и ще съди всички земни власти. Сега Христос ще изпълни докрай своята спасителна работа за
хората си. Съденето ще означава цялостно подчинение на всички негови врагове и завършване на неговото
царство, след което той ще връчи царството на Бог Отец (1Кор. 15:24).
В съдебната си дейност Христос ще бъде подпомаган от ангели и светии. Участието на ангелите в
Последния съд е видно от Мат 13:41-43: “Човешкият Син ще изпрати ангелите Си и те ще съберат от
царството му всички извършители на грях и злотворци, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там хората ще
плачат и ще скърцат със зъбите си. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на техния
Отец“ (мой превод) (виж също Мат. 24:31; 25:31). Даже светиите, в тяхното прославено състояние, ще
участват в съдебната дейност. Когато порицава коринтяните, Павел казва: „Не знаете ли, че светиите ще
съдят света. А ако светът ще бъде съден от вас, вие неспособни ли сте да разрешите правилно баналните
съдебни дела? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?“ (1Кор. 6:2-3 - мой превод)
Коментирайки този текст, Херман Бътрик казва, че ние не трябва да отслабваме това твърдение, за да
означава само одобрение от страна на светиите на присъдата на Христос, а трябва да го разбираме като
учение, че светиите наистина ще бъдат част от съденето на света и на ангелите . В тази връзка той привлича
вниманието ни към текста на Мат. 19:28, който записва думите на Исус към учениците му: „ Истина ви
казвам, в новия свят, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте,
също ще седите на дванадесет престола, да съдите дванадесетте Израелеви племена“ (мой превод). (виж
Лука 22:30).(Gereformeerde Dogmatiek, 4th ed., IV, 683-84 (3rd ed., pp. 781-82) . Независимо от това, дали Бътрик е точен в
тълкуването си или не, все пак изглежда ясно, че прославените светии наистина ще участват в работата на
Съдният ден.
Кои ще бъдат съдени? Както беше цитирано по-горе от 1Кор. 6:2-3, ангели ще бъдат съдени. Във
2Пет. Петър говори конкретно са съденето на греховни ангели: „Бог не пощади ангелите, когато те
съгрешиха, а ги хвърли в ада (на гръцки, Tartarys) и ги предаде да бъдат пазени в мрачните ями на пъкъла
до съдът...“ (2Пет. 2:4 – мой превод). За същата последица говорят и думите в Юда 6: „И ангелите, които
не опазиха длъжността си, а напуснаха своето подобаващо пребиваване, са държани от Него във вечни
окови в мрачния ад, до съда на великия ден...“ (мой превод).
Освен това Библията ни учи, че всички хора, които са живели някога, ще трябва да се явят пред този
Последен съд. Според Мат. 25:32: „Ще се съберат пред Него (Човешкия Син) всички народи.“ Според
Рим. 2:5-6: „Чрез упоритото си и непокаяно сърце ти (човекът) трупаш за себе си гняв за денят на гнева,
когато ще бъде открит Божият праведен съд. Защото Той ще въздаде на всеки според делата му “ (мой
превод). От Рим. 3:6 научаваме, че Бог ще съди света. А в сцената на съдът в Откр. 20 ние установяваме, че
всички мъртъвци, големи и малки, включително и всички, които са били предадени от морето, от Смъртта и
от Адът, стоят пред престола на съдилището (ст. 12-13). (виж гл. 15).
Ако всички хора трябва да се явят пред престола на съдилището, това трябва да се отнася и за всички
вярващи. Новия Завет доста категорично казва това. Според 2Кор. 5:10, „ние“, т.е. „ние, вярващите“ трябва
да се явим пред съдийския престол на Христос. В Евр. 10:30 четем: „Господ ще съди народа Си.“ В Рим.
14:10 Павел пише на своите братя-християни: „Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище“
(виж и Як 3:1; 1Пет. 4:17). Въпреки, че всички вярващи трябва да се явят пред съдийския престол, те не
трябва да се страхуват за Денят на съда. Защото „няма никакво осъждане за тези, които са в Христос
Исус“ (Рим. 8:1) и тези, които пребивават в Бога, могат да имат увереност за съдния ден (1Йоан 4:10).
Щастливото очакване на вярващият на Съдният ден е изразено добре в отговор № 25 на
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Хайделбергския Катехизис: „Във всички мои нещастия и преследвания аз гледам към небето и уверено
очаквам съдът на същият Онзи, който вече стоя вместо мен в съда пред Бога и така премахна цялото
проклятие от мен. Той ще осъди на вечно наказание всички негови и мои врагове: но аз и всички негови
избрани Той ще вземе със Себе си в радостта и славата на небето.“ (New translation, approved by the 1975 Synod of the Christian
Reformed Church (Grand Rapids: Board of Publications of the CRC, 1975).
Какво ще бъде съдено? Ще бъде оценявано всичко, което сме правили през този сегашен живот.
Текстът на 2Кор. 5:10 е доста ясен относно това: „Защото ние трябва да се явим пред Христовото
съдилище, за да получи всеки един това, което заслужава за нещата, които е извършил, докато е бил в
тялото, било добро или зло (NIV – мой превод). Всичко, което човек е извършил, е израз на основната
наклонност на сърцето му и следователно ще бъде взето предвид в Съдният ден. Това включва делата,
думите и мислите на човека. За делата Исус казва ясно в Мат. 25:35-40:
„Защото огладнях и вие ме нахранихте; ожаднях и вие Ме напоихте; странник бях и вие Ме
прибрахте; гол бях и вие Ме облякохте; болен бях и вие Ме посетихте; в тъмница бях и вие Ме
споходихте...Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от най-малките Мои братя, на Мен
сте го направили.“
В Откр. 20:12 е казано подробно: „И мъртвите бяха съдени според това, което беше записано в
книгите, според това, което те бяха направили“ (мой превод). (виж и 1Кор. 3:8; 1Пет. 1:17; Откр. 22:12).
Не е нужно да казвам, че както добрите, така и лошите дела са вземани предвид. Забележете,че в
допълнение към Мат. 25:35-40, който току-що цитирахме, в Еф. 6:8 се казва: „Понеже знаете, че каквото
добро направи някой, той ще получи същото отново от Господа, независимо от това дали е роб или е
свободен“ (мой превод); а в Евр. 6:10 се казва: „Защото Бог не е толкова несправедлив, та да забрави
вашата работа и любовта, която показахте към Неговото име в служението на светиите, както вие все
още правите“ (мой превод).
Съдният ден ще се занимае с думите, които ние сме казвали. Исус ни казва в Мат. 12:36: „Казвам
ви, че в Съдният ден хората ще дават отчет за всяка небрежна дума, която произнасят“ (мой превод).
Даже мислите на хората ще бъдат съдени, както е видно от 1Кор. 4:5: „Следователно, не
произнасяйте присъда преждевременно, преди да дойде Господ, който ще извади на светло нещата, които
сега са скрити в тъмнина и ще разкрие намеренията (или мотивите, NIV – на гръцки – boulas) на сърцето“
(мой превод) (виж Рим. 2:16).
Като обобщение можем да кажем, че няма нищо скрито, което няма да бъде разкрито в Съдният ден
(виж Лука 12:2; Мат. 6:4, 6, 18; 10:26; 1Тим. 5:24-25).
Понякога е казвано, че греховете на вярващите, които Бог е простил, изтрил и хвърлил в морето на
забравата, няма да бъдат споменати в Съдния ден. Но ако е истина, че няма да има нищо скрито, което да не
бъде разкрито и че съдът ще се занимае с всички наши дела, думи и мисли, греховете на вярващите също
ще бъдат разкрити в този ден. Всъщност, ако е истина, че даже най-добрите дела на вярващите са
опетнени с грях (виж Ис. 64:6; Рим. 3:23; Як. 3:2), как може някои дела на вярващите да бъдат разкрити без
признаването на грях и несъвършенство? Павел ни учи в 1Кор. 3:10-15, че някои вярващи градят върху
фундамента на вярата в Христос с лошокачествени материали като дърво, сено или слама – тези хора ще
бъдат спасени, но все пак ще понесат загуба. Следователно, провалите и недостатъците на такива вярващи
ще участват в картината на Съдния ден. Но – и това е важното нещо – греховете и недостатъците на
вярващите ще бъдат разкрити като опростени грехове, чиято вина е била изцяло покрита от кръвта на
Исус Христос.
Поради това, както е казано, няма нищо, заради което вярващите трябва да се страхуват от съда –
въпреки разбирането, че те ще трябва да дават отчет за всяко нещо, което са направили, казали или
помислили, това трябва да бъде за тях постоянен подтик за усърдна борба против греха, за съзнателна
християнска служба и за свято живеене.
Какъв ще бъде стандартът, чрез който хората ще бъдат съдени? Стандартът ще е разкритата
Божия воля, но тази воля няма да е една и съща за всички . Някои хора получиха по-пълно откриване на
Божията воля, в сравнение с другите хора; от Мат. 11:20-22 става ясно, че онези, които са получили поголямо откриване на Божията воля, отколкото другите хора, ще притежават съответстващи по-големи
отговорности:
„Тогава Той (Христос) започна да укорява градовете, където бяха извършени повечето от Неговите
велики дела, защото те не се покаяха. `Горко ти, Хоразин! Горко ти, Витсаида! Защото ако великите дела,
които бяха извършени във вас, бяха извършени в Тир или Сидон, те щяха отдавна да са се покаяли
(облечени) във власеница и пепел. Но Аз ви казвам, в Съдният ден присъдата за Тир и Сидон ще е попоносима, отколкото вашата“ (мой превод).
Иначе казано, онези, които са получили по-голямо откриване на Божията воля, както в Стария, така и
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в Новия Завет, ще бъдат съдени според техния отговор на цялата Библия. Онези, които са разполагали само
със Стария Завет, ще бъдат съдени според отговорът им на Стария Завет. В подкрепа на това може да бъде
припомнено, че пророците на Стария Завет многократно предупреждавали слушателите си да живеят в
съответствие на това, което Бог е открил лично на тях и така да намерят мир, щастие и спасение. В това
отношение, най-разбулваща е притчата на Исус за Богаташът и Лазар в Лука 16. Когато богаташът попитал
Авраам, дали Лазар не може да бъде възкресен от смъртта, за да отиде и да предупреди за мястото на
мъчението братята на богаташа, които все още живеели на земята, Авраам казва: „Ако не слушат Моисей и
пророците, те няма да бъдат убедени и ако някой бъде възкресен от смъртта“ (ст. 16 – мой превод).
А онези, които не се получили нито откровението, намиращо се в Стария Завет, нито откровението,
намиращо се в Новия Завет, ще бъдат съдени според светлината, която са притежавали. От Рим. 1:18-21
научаваме, че онези, които са имали единствено откровението на Бога в природата, все пак са без
извинение, ако не са отдали почит на Бога като Бог:
„Защото Божият гняв се открива от небето против всяко безбожие и греховност на хората, които
чрез греховността си потъпкват истината. Защото това, което може да бъде знаено за Бога, е ясно за
тях, защото Бог им го е показал. Още от създаването на света невидимата Му природа и вечната Му
сила и божественост са били ясно разбираеми в нещата, които са били сътворени. Така че те са без
извинение; защото въпреки че са познавали Бога, те не са го прославили като Бог, нито са му
благодарили...“ (мой превод).
А от Рим. 2 ние виждаме, че Божият съд на онези, които не са имали пълното откровение на Неговата
воля, ще се основава върху техният отговор на “работата на закона, написан в сърцата им “:
„Всички, които са съгрешили без закона, ще погинат без закон, а всички, които са съгрешили под
закона ще бъдат съдени от закона...Когато езичниците, които нямаха закона, са правели това, което
изисква законът на природата, те са закон за себе си, въпреки че нямат закона. Те показват, че това,
което изисква законът, е записано в сърцата им, когато и съвестта им също свидетелства, и
противоречащите им мисли ги обвиняват или извиняват за онзи ден, когато според моето благовестие,
Бог ще съди тайните на хората чрез Исус Христос“ (Рим. 2: 12, 14-16 – мой превод).
Следователно е много ясно, че хората ще бъдат съдени въз основата на светлината, която са
притежавали, а не въз основата на откровение, което те не са получили. Онези, които са имали много
привилегии, ще имат по-голяма отговорност. (Коментар: Т.е. на когото Бог е дал много, от него Бог и много ще се
изисква. Розата върви с бодлите. Д.Пр. ); онези, които са имали по-малко привилегии, ще имат и по-малка
отговорност. По този начин ще има градация на степента на страданията на изгубените. Исус показва това
в Лука 12:47-48: „И този слуга, който е знаел (каква е) волята на господаря си, но не (се) е приготвил или
действал според волята му, ще получи жесток бой. А онзи, който не е знаел и е извършил нещо, което
заслужава бой, ще получи лек бой. Онзи, на когото е дадено много, от него и много ще се изисква; и на
когото хората са поверили много, от него те ще изискват повече“ (мой превод).
За онези хора, които са получили пълната светлина на Божието откровение – т.е., който знаят Божията
воля, както е разкрита в цялата Библия – е от решаваща важност дали те са едно с Христос във вярата и
дали са облечени с неговата съвършена праведност . Най-важният фактор за определяне на вечната съдба на
човека е неговата връзка с Исус Христос. Текстът на Йоан 3:18 беше цитиран по-горе.
За същата последица се говори и в Йоан 3:36: „Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не се
подчинява на Сина, няма да види живот, но Божият гняв ще остава върху него“ (мой превод). Освен това,
Исус казва в Йоан 5:24: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е
изпратил, има вечен живот; той няма да бъде осъден, но е преминал от смърт към живот“ (мой превод).
(Твърдението „няма да бъде осъден (krisis)“ не означава, че той няма да трябва да се яви пред съдът на Христос, а означава, че той няма да бъде осъден).
Павел казва пределно ясно в Рим. 8:1: „И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в
Христос Исус.“ Но сега възниква въпросът: „Ако е вярно, че живата вяра в Христос е от съдбоносна
важност за определянето на вечната съдба, защо Библията постоянно ни учи, че Последният съд ще бъде
според делата? Замислете се например за следните текстове:
„Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със своите ангели; и тогава той ще
въздаде на всеки човек според делата му“ (Мат. 16:27, ASV – мой превод).
„Защото Той (Бог) ще въздаде на всеки човек според делата му“ (Рим. 2:6 – мой превод).
И видях мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола... И мъртвите бяха съдени според онова,
което е написано в книгите, според делата им. (Rev. 20:12, ASV – мой превод).
Причината, поради която Библията ни учи, че Последния съд ще бъде според делата ни, въпреки че
спасението идва чрез вяра в Христос и никога не е спечелвано чрез дела, е същностната връзка между вяра
и дела. Вярата трябва да разкрие себе си в делата, а делата на свой ред, са доказателство за истинската
вяра. Както Калвин някога е написал: „Така е...единствено вяра, която оправдава и все пак, вярата, която
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оправдава, не е сама.“ (Acts of the Council of Trent with the Antidote, Sixth Session, on Canon 11; in Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith, trans. H.
Beveridge, III, 152). Че това е така ще стане ясно от разглеждането на такива откъси като Як. 2:26: „Защото както
тялото, отделено от духа е мъртво, така и вярата, отделена от делата, е мъртва“ и Гал. 5:6: „Защото
в Христос нито обрязването, нито необрязването имат някакво значение, а вярата, действаща чрез
любов“ (мой превод).
Вижте и думите на Исус в Мат. 7:21: „Не всеки, който Ми казва: `Господи, Господи` ще влезе в
небесното царство, а този, който върши волята на Моя Отец, Който е на небето“ (мой превод). Иначе
казано, съденето според делата, всъщност ще бъде съдене относно вярата – т.е. вярата, такава каквато е
разкрита в нейното доказателство . Ако вярата е истинска, в нея ще има дела; а ако няма дела, вярата не е
реална. Яков казва това по много впечатляващ начин: „Но някой ще каже: `Ти имаш вяра, а пък аз имам
дела.` Покажи ми вярата си, отделена от делата си, а Аз чрез делата си ще ти покажа моята вяра “ (Як.
2:18 – мой превод). (A helpful discussion of the relation between justification by faith and the judgment according to works can be found in G. C. Berkouwer’s Faith and
Justification, trans. L. B. Smedes (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), pp. 103-12).
В тази връзка, нека да погледнем по-отблизо към сцената на Последния съд в Мат. 25:31-46.
Човешкият Син се е върнал в своята слава и седи на съдийският престол. Всички народи са събрани пред
него и сега Царят започва да отделя „овцете“, поставяйки ги откъм дясната си страна, а „козите,“
поставяйки ги от лявата си страна. Сега обърнете внимание как първо е взето решението за окончателната
съдба на овцете и козите. Относно „овцете“ решението е следното: „Елате, вие, благословени от Моя Отец,
наследете царството, приготвено за вас от създаването на света...“ (ст. 34).
Иначе казано, тази присъда не е разследване на живота на „овцете,“ за да се определи дали те са
свършили достатъчно добри дела, за да заслужат царството, приготвено за тях, а всъщност е благосклонно
решение за тяхната окончателна съдба, което е последвано от публично разкриване на основанията, поради
което това решение е справедливо и правилно. Ако сега се върнем обратно при ст. 34, за да го разгледаме
по-внимателно, ние ще видим, че в него е изключена всяка мисъл за заслуга. „Овцете“ са наречени
„благословени от Моя Отец“ – т.е., те са обекти на незаслужено Божие благоволение. Казано е, че те ще
наследя царството – но това наследство никога не е спечелвано, а винаги е получавано като дар. Казано е,
че царството, което те ще наследят, е било приготвено от създаването на света – отново виждаме
доказателство за Божият благосклонен избор на „овцете“ от вечността, избор, основаващ се не на заслуги, а
на благоволение.
А сега Царят продължава, за да разкрие основанията, поради което решението за „овцете“ е било
справедливо и правилно: „Защото Аз бях гладен и вие ми дадохте храна, жаден бях и вие ми дадохте да
пия“ и т.н. (ст.35). От тяхната изненада е очевидно, че „овцете“ не са направили тези добри дела, за да
заслужат царството: „Господи, кога Те видяхме гладен и те нахранихме; или жаден и ти дадохме да пиеш“
(ст. 37). Тяхната изненада разкрива, че те не са извършили тези неща, за да заслужат вечен живот, а са ги
извършили като спонтанен начин за изразяване на тяхната посветеност на Христос чрез показване на любов
към братята на Христос. Техните дела са били доказателство за вярата им.
От другата страна, „козите“ не успели да разкрият любов към Христос, като не успели да покажат
любов към братята на Христос; по този начин те изявили себе си, че не са истински вярващи. Казано с
други думи, сцената на съда в Мат. 25 нагледно илюстрира природата на Последният съд.
Това ни отвежда до въпросът за наградите. Със сигурност, спасението е изцяло по благоволение; но
все пак Библията показва, че ще има различие в степента на наградите, които ще бъдат получавани от
Божиите хора в Съдният ден. Два откъса в Новия Завет са особено подходящи в тази връзка: Лука 19:12-19
и 1Кор. 3:10-15.
Лука 19:12-19 описва притчата на Исус за Десетте слуги. Един благородник заминал за далечна
страна, за да получи царство и после да се върне. На всеки от десетте си слуги той дал по една лира, (Тук
английската лира е използвана за обозначаване на количеството пари, равняващи се на 3-месечната заплата на работник) и им възложил всеки от тях
да търгува със своята лира, за да произведе чиста печалба. Когато благородникът се върнал, (Това връщане на
благородника вероятно трябва да бъде разбирано като образно описание на връщането на Христос) , първият слуга му казал: „Господарю,
твоята лира спечели 10 лири повече (ст. 16 – мой превод). А благородникът му казал: „Много добре, добър
слуга! Понеже си бил верен в много малкото, ти ще имаш власт над 10 града“ (ст.17 – мой превод).
Вторият слуга казал на благородника, че неговата лира е спечелила още 5 лири. На този слуга
благородникът казал: „А ти ще ще бъдеш над 5 града“ (ст. 19 – мой превод). Забележително е, че
варирането на дарените награди съответства на варирането на броя на допълнително спечелените лири над
първоначалната лира.
Със сигурност, основната поука от притчата е, че ние трябва да бъдем верни в работата ни с дарбите,
които Господ ни е дал. Но може би добавената подробност за 5-те града и за 10-те града има поне някакво
значение. Интересно е да се види, че в този случай изглежда наградата е свързана с увеличена
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отговорност, а не просто с увеличено притежание.
Другият важен откъс, отнасящ се за наградите е 1Кор. 3:10-15. Въпреки, че основната тема на този
откъс се отнася за проповядването (проповядването, извършвано от хора като Павел и Аполос, които са
служили в църквата в Коринт), казаното е просто допълнително разширяване на смисъла на този откъс, за
да се отнася и за работата, както и за проповядването. Според ст. 11, единственият фундамент, върху който
всеки човек трябва да изгражда, е Исус Христос. Но много зависи и от начинът, по който човек изгражда
върху този фундамент. Той може да изгражда със злато, сребро или скъпоценни камъни – или може да
изгражда с дърво, сено или слама (ст.13). Откъсът продължава и говори за огън, който ще провери, какъв е
видът на работата, която всеки човек е извършил – една очевидна препратка към Съдният ден: „ Ако
работата, която някой е градил върху фундамента устои, той ще получи награда. Ако работата на някой
човек изгори, той ще понесе загуба, въпреки че той самият ще бъде спасен, но само като през огън“ (ст.
14-15 – мой превод).
И двата вида строители са спасявани по благодат, понеже и двамата са градили върху един фундамент,
който е Исус Христос. Но строителят, чиято работа върху фундамента премине през изпитанието на огъня и
оцелее, ще получи награда. А човекът, чиято работа не оцелее, ще претърпи загуба. Каква ще бъде тази
загуба? Това не може да бъде загуба на спасението – виж ст.15. Загубата, която ще понесе този човек, трябва
да е загуба на награда. Този човек ще бъде спасен като „човек, спасяващ се чрез преминаване през пламъци“
(NIV) – като човек, бягащ навън от горяща сграда, който е изгубил всичките си притежания, освен дрехите,
с които е облечен. Изглежда очевидно, че този откъс говори за награда, която някои вярващи ще получат, а
други няма да получат. Наградата ще бъде директно пропорционална на видът материали, с които човек е
градил върху фундамента на вярата в Христос – иначе казано, наградата ще зависи от качеството на неговия
християнски живот.
Ясно е, че ще има такива награди за вярващите. Исус често споменава за наградите (виж Мат. 5:11-12;
6:19-21; Лука 6:35; Марк 9:41; Мат. 25:23). Обаче Исус безпогрешно ясно казва, че такива награди не са за
заслуги, а са дарове на Божията благодат. Вижте например неговите думи в Лука 17:10: „Също така и вие,
когато сте извършили всичко, което ви е било заповядано, казвайте: `Ние сме недостойни слуги; ние само
извършихме това, което беше наш дълг`(мой превод). Хайделбергският Катехизис изразява същата мисъл в
Отговор № 63: „Тази награда не е спечелена: тя е дар на благоволение.“ (Нов превод от 1975).
Но връзката между нашите дела и нашата бъдеща награда трябва да бъде разбирана не по механичен,
а по органичен начин. Когато човек е учил музика и е придобил някаква вещина в свиренето на музикален
инструмент, неговата способност да се наслаждава на музиката се увеличава много. По подобен начин,
нашата посветеност на Христос и на служението на неговото царство увеличава способността ни да се
наслаждаваме на благословиите на това царство, както в сегашния, така и в бъдещия живот. Леон Морис
описва това по подходящ начин: „Тук и сега човекът, който е посветил себе си изцяло на служението на
Христос, знае повече за радостта на Господа в сравнение с друг човек, който е посветил себе си частично.
От Новия Завет ние нямаме никаква гаранция за мислим, че това няма да е така на небето .“(Biblical Doctrine of
Judgment, p. 67).
В края на краищата, каква е значимостта на Съдният ден? Могат да бъдат направени четири
извода.
1. Историята на света не е безкрайна поредица от безсмислени цикли, а е движение към цел.
2. Съдният Ден ще разкрие най-накрая, че спасението и вечното благословение ще зависи от връзката
на човека с Исус Христос.
3. Неизбежността на Съдният ден подчертава отговорността на човека за собствения му живот и
защитава сериозността на моралната борба в живота на всеки човек, особено в живота на християнина.
4. Съдният Ден означава окончателен триумф на Бога и на неговата спасителна работа в историята –
окончателната и решителна победа над злото и финално разкриване на победата на Агнето , което беше
заклано. Съдният ден ще разкрие, отвъд всяка сянка на съмнение, че в края на краищата, волята на Бога ще
бъде безпогрешно осъществена.

Глава 19
Вечното наказание
В тази и следващата глава ще се занимаем с окончателно състояние на онези, които трябва да се явят
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пред Божият съд. Библията ни учи, че това окончателно състояние ще е състояние на вечно страдание или
на вечно щастие. Всички хора, които са в Христос, ще се наслаждават на вечна благодат на новата земя, а
всички, които не са в Христос, ще бъдат предадени на вечно наказание в ада.
В тази глава ще се занимаем с финалното състояние на онези хора, които не са в Христос, т.е. на
невярващите и грешните хора. Още от самото начало, учението за вечното наказание на грешните хора е
било проповядвано в Християнската църква. В книгата си „Учението за вечното наказание“ Хари Буис
привежда цитати от много ранни отци на църквата, за да покаже, че това учение е било проповядвано от
тях. (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1957, pp. 53-67). Той продължава и показва, че теолозите както от
Средновековието, така и от периода на Реформацията , са вярвали в това учение и са проповядвали за
вечното наказание на грешните хора. (Ibid., pp. 67-80). След това Буис показва, че започвайки от 18-я век
значителен брой християнски теолози започнали да отричат учението за вечното наказание. Този
протест против учението „набъбна и се превърна в мощна погнуса през 19-я век, погнуса която продължава
и до днешния ден.“ (Ibid., p. 111. For the details, see pp. 82-111).
Днес отричането на учението за вечното наказание приема две важни форми: учението за
универсализма и учението за унищожението.
Универсалистите (т.е. вярващите в учението за универсалното спасение) вярват, че ада и вечното
наказание са несъвместими с представата за любящ и могъщ Бог. Поради това те учат, че в края на краищата
всички хора ще бъдат спасени. Някои универсалисти твърдят, че хората, които са живели порочен живот,
могат за известно време да бъдат наказани след като умрат, но всички универсалисти са съгласни, че нито
един човек в края на краищата няма да бъде изгубен. Тази представа води началото си далече в миналото,
още от времето на Ориген (185-254), който учел, че накрая не само всички хора ще бъдат спасени, но и че
дяволът и демоните също ще бъдат спасени. В САЩ и Канада, учението за универсалното спасение е
поддържано и разпространявано от Унитарианската универсална асоциация, която била създадена през
1961. През 1975 беше съобщено, че в тази група участват 210 648 членове в 1019 църкви. (Frank S. Mead, Handbook of
Denominations in the U.S., 6th ed. (Nashville : Abingdon, 1975), p. 257) .
Другата важна форма, която е възприела отричането на вечното наказание, е учението за
унищожението. Това учение може да се изяви в две разклонения. Според едното от тях, човекът е бил
създаден да е безсмъртен, но онези хора, които продължават да вървят по пътя на греха, са лишавани от
безсмъртието и проста биват унищожавани – т.е. преставали да съществуват. Според другото разклонение,
известно като „условна безсмъртност,“ човекът е създаден смъртен. Вярващите получават безсмъртие като
дар на благоволение и следователно след смъртта продължават да съществуват в състояние на блаженство.
А невярващите не получават този дар и поради това остават смъртни; следователно когато умрат, те биват
унищожавани.
И двете форми на унищожението поучават за унищожението на грешните хора и следователно
отхвърлят учението за вечното наказание. Още от 4-я век Арнобий поучавал за унищожението на грешните
хора. Сосинианците от втората половина на 16-я век също поучавали, че невярващите ще бъдат изцяло
унищожени. В настоящето, унищожаване във формата на условно безсмъртие се поучавана от Адвентистите
на Седмия ден и от Свидетелите на Йехова.
Свидетелите на Йехова поучават, че унищожението е наказание за грешниците, за Сатана и за
демоните; а Адвентистите на Седмия ден твърдят, че ще има период на наказателно страдание, което
предшества унищожението на Сатана и за тези групи продължителността на страданието зависи от
величината на извършения грях. Общото и за двете групи е отричането на вечното наказание. (For a further
elaboration of these views, see my Four Major Cults, pp. 142, 308, 320- 24. For a refutation of these views, see ibid., pp. 360-71) .
Човек лесно може да разбере затрудненията, които имат хората с учението за вечното наказание. Ние
естествено отбягваме да мислим за такава ужасна участ. Но учението трябва да бъде прието, защото в
Библията ясно пише за такова вечно наказание. Нека първо да изследваме Библейското доказателство за
това учение. Първо ще разгледаме учението на Христос, а после – и учението на апостолите.
Започваме с ученията на Христос. В това отношение коментарът на Буис е много подходящ:
„Фактът, че любящият и мъдър Спасител е говорил повече за ада, отколкото всяка друга личност в
Библията, със сигурност и мотивация да се замислим.“ (Buis, op. cit., p. 33. Mr. Buis’s summary of the Scriptural evidence for this doctrine
has been found very helpful. Among other important books on this subject the following may be mentioned: E. B. Pusey, What is of Faith as to Everlasting Punishment? (Oxford:
Parker, 1880); W. G. T. Shedd, The Doctrine of Endless Punishment (New York: Scribner, 1886); and, also by Shedd, pp. 667-754 of Vol. II of his Dogmatic Theology (Grand Rapids:
Zondervan, n.d.; orig. Pub. 1888-94).

В Проповедта на планината намираме поне 3 споменавания за ада. В Мат. 5:22 Исус казва: „А пък Аз
ви казвам, че всеки, който се гневи на своя брат, ще отговаря пред съда; а който обиди своя брат ще
отговаря пред Синедриона; а който му каже: `Глупако!` ще бъде хвърлен в огненото езеро (ten geennan tou
pyros).“ (мой превод) (Коментар: Забележете, че в българския превод на Библията се казва „който се гневи на своя брат (без
причина),“ което е доста удобно и универсално извинение. Д.Пр.)
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А в Мат. 5:29-30 Исус казва: „Ако дясното ти око те накара да извършиш грях, извади го и го
изхвърли; по-добре е да загубиш някоя част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да бъде хвърлено в
ада (geennan). И ако дясната ти ръка те накара да извършиш грях, отрежи я и я изхвърли; по-добре е да
загубиш някоя част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да отиде в ада (geennan). (мой превод).
Забележете, че тук Исус говори категорично за ад, показвайки че страданията на ада се отнасят както за
тялото, така и за душата. Той казва, че е по-добре да загубите око или ръка, отколкото цялото ви тяло да
бъде хвърлено в ада.
Относно това твърдение трябва да разгледаме по-подробно смисълът на думата „ад,“ гръцката дума
geenna или както се пише на английски Gehenna. По-рано видяхме, че думата Hades - пъкъл може понякога
да означава - поне в Лука 16:23 – мястото за наказание в междинното състояние (Коментар: А междинното
състояние е състоянието след смъртта до Второто идване на Христос. Д.Пр. ) (Виж гл. 9). Обаче в Новия Завет думата,
която обозначава окончателното място за наказанието (Gehenna), обикновено е превеждана като „ад.“ Тази
дума е гръцката форма на арамейския израз gee hinnom, означаващ „долината на Хином.“ Това е била
долина, намираща се южно от Йерусалим, където родителите понякога принасяли децата си като
жертвоприношение на богът на амонитите Молох в дните на цар Ахаз и Манасия (виж 4Ц. 16:3; 21:6 и Йер.
32:35). Освен това, в тази долина е бил изгарян боклука на Йерусалим. Поради това тази долина се
превърнала в еталон на грях и злочестина и по този начин думата Gehenna започнала да бъде употребявана
като обозначаване на есхатологичния огън на ада и за мястото на наказание. (See J. Jeremias, “geenna,” in TDNT, I, 657-58).
Когато продължим и разгледаме употребата на тази дума, ще стане ясно, че наказанието на Gehenna никога
няма край.
Думите на Исус, записани в Мат. 10:28 конкретизират нещо, за което е говорено в Мат. 5:29-30, а
именно, че страданията в ада включват тялото и душата и поради това предполагат възкресението на тялото:
„Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а се бойте от Онзи, който
може да унищожи (Думата, преведена като „унищожа“произлиза от думата apollymi , която ще разгледаме по-късно по-подробно в тази глава) ,
душата и тялото в ада. (От сега нататък, където в текста се появи думата „ад“ в цитатите от Новия Завет, тя е превод на geenna).
Особено забележителни са обаче, по-нататък, в Мат. 18:8-9, думите на Исус за вечния огън: „И ако
ръката ти или кракът ти те накара да извършиш грях, отрежи го и го изхвърли; по-добре е за теб да
влезеш в живота сакат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън
(topyr to aionion). И ако окото ти те накара да извършиш грях, извади го и го изхвърли; по-добре е за теб
да влезеш в живота с едно око, отколкото с две очи да бъдеш хвърлен във вечния огън (ten geennan tou
pyros). Тук Исус ясно ни учи, че огънят в ада не е временен вид наказание, от което хората могат някой ден
да бъдат освободени, а е вечно и безкрайно наказание. (По-нататък в тази глава ще разгледаме по-подробно тази дума, която тук е
преведена „вечно,“ aionios).
Друго доказателство, че наказанието на ада е безкрайно, се намира в Марк 9:43, където огънят в
ада е наречен „неугасим“ (to pyr to asbeston). В Марк 9:48 са използвани следните думи, за да опишат ада:
„...където червеят им не умира и огънят не угасва.“ Тези думи са цитат от Ис. 66:24, където те се появяват
като описание на есхатологичната картина. Очевидно е, че те не трябва да бъдат тълкувани буквално, а
фигуративно (метафорично). Целта на метафоричните фигури е да бъде показано, че вътрешното страдание
и мъчение са символизирани чрез вътрешният червей, който никога не спира, както не спира и външното
страдание, символизирано от неугасващия огън. Ако метафорите, използвани в този откъс не означават
безкрайно страдание, тогава те изобщо нищо не означават.
Друга метафора, описваща мъченията в ада, е въведена в Мат. 13:41-42: „Човешкият Син ще
изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всички причинители на грях и всички
злосторници, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там хората ще плачат и ще скърцат със зъбите си “ (мой
превод). Въпреки, че в този откъс вечната продължителност на наказанието не е специално упомената,
използваните метафори подсказват горчивината на разкаяното и безнадеждно самоосъждане.
Мат. 25:30 добавя друга страховита картина: „И хвърлете този безполезен слуга във външната
тъмнина; там хората ще плачат и ще скърцат със зъбите си“ (мой превод). Изразът „външната
тъмнина“ подсказва за ужасната изолираност на изгубените хора и за вечното им отделяне от
благосклонното общуване с Бога.
В Мат. 25:46 е използвано същото прилагателно „вечно,“ за да опише продължителността на
наказанието на грешните хора и блаженството на спасените: „И тези („козите,“ които са от лявата страна на
Царя) ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот (zoen aionion).”
Два откъса от Евангелието на Йоан могат също да бъдат споменати по този повод. Първият е добре
познатото „евангелие в орехова черупка,“ (Коментар: Т.е. в кондензиран вид. Д.Пр. ), Йоан 3:16: „Защото Бог
толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине (me apoletai) никой, който вярва в
Него, но да има вечен живот (zoen aionion).“ Че „погине“ (me apoletai) в този стих означава вечно
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наказание е ясно от Йоан 3:36: „Който вярва в Сина, има вечен живот; който не се подчинява на Сина,
няма да види живот, а Божият гняв лежи (пребивава [ASV] или остава [NIV]; на гръцки, menei) върху
него.“ Ако Божият гняв остава върху такъв човек, до какво друго заключение можем да стигнем, освен че
наказанието е вечно?
Сега се връщаме назад, за да разгледаме по-подробно две думи, които са използвани често в
цитираните по-горе откъси: (1) apollymi (обикновено превеждана “унищожавам,” “погубвам”; в страдателен
залог, “да бъда изгубен” или „загивам“; и (2) aionios (обикновено превеждан като “вечен”).
Противниците на учението за вечното наказание често казват, че думата apollymi, когато е използвана
в Новия Завет за описване на съдбата на грешните хора, означава „да унищожа, да изтребя“ или „да убия.
Например, Адвентистите от Седмия ден и Свидетелите на Йехова тълкуват тази дума по този начин. (See
Hoekema, The Four Major Cults, p. 361).
Но в Новия Завет думата apollymi никога не означава унищожавам. Тя никога не означава „да
унищожа,“ когато е употребявана за неща, различни от вечната човешка съдба.
1. Понякога apollymi означава просто „да бъда загубен.“ По този начин тази дума е използвана в 3
притчи за „загубена“ в Лука 15 – за да обозначи загубена овца, загубена монета и загубен син. В случаят
със синът,неговото загубване означава, че той е бил загубен за общуването с неговия баща, понеже той
тръгнал против намерението на своя баща.
2. Думата apollymi може понякога да означава „да стана негоден.“ Така в Мат. 9:17 тя е използвана за
да покаже какво се случва със старите мехове за вино, когато в тях се налее ново вино: „ меховете се
спукват“ (Коментар: поради налягането, създавано при ферментирането на виното. Д.Пр. ), виното изтича и меховете се
похабяват.
3. Понякога думата apollymi е използвана, за да означава „убивам.“ Например, вижте в Мат. 2:13:
„Защото Ирод ще потърси Детето, за да го (apolesai) погуби.“ Даже ако оставим настрани факта, че текстът
говори за опит да бъде убит Исус, дали убиването е унищожаване? От Мат. 10:28 научихме, че
„онези,които убиват тялото,“ „душата не могат да убият“ – следователно, тук изобщо не се говори за
унищожение. Нещо повече, прецизно казано, тялото не е унищожавано, даже когато човекът е убиван.
Частички от гниещото тяло преминават от една форма на съществуване в друга форма на материята.
След като отбелязахме, че думата apollymi не означава унищожаване, когато тя е използвана в други
случаи, ние не би трябвало да очакваме същата дума да означава унищожаване, когато е използвана за да
опише окончателната участ на грешниците. Такава рязка промяна на смисъла би трябвало да бъде ясно
оповестено. Но както видяхме, Библейските учения за финалната съдба на изгубените изцяло изключват
унищожението. Поради това ние не трябва да позволяваме да бъдем заблуждавани от звука на думи като
„унищожавам, изтребвам, съсипвам“ или „загивам, умирам, заминавам“ когато те са използвани в
преводите, все едно че те доказват, че грешните хора ще бъдат унищожени и ще изчезнат.
Когато думата Apollymi, е използвана в оригиналният текст за да опише окончателната съдба на
хората, които не са в Христос, (като напр. Мат. 10:28; 18:14; Лука 13:3; Йоан 3:16; 10:28; Рим. 2:12; 1Кор.
1:18; Фил. 3:19; 2Пет. 2:1; 3:16), означава вечно страдание и проклятие, състоящо се в безкрайна
загуба на общуване с Бога, което същевременно е състояние на безкрайно мъчение и болка. (Cf. A. Oepke,
“apollymi,” TNDT, I, 394-97).
А сега продължаваме, за да разгледаме значението на думата aionios, обикновено превеждана като
“вечно” или “безкрайно” в нашите преводи. Арнт и Гингрич в техния „Гръцко-английски речник на Новия
Завет“ предлагат 3 значения на aionios: (1) без начало; (2) без начало и без край; и (3) без край. (“Aionios,” pp. 2728). Второто значение на думата aionios е използвано за Бога, както е в Рим. 16:26, където Павел говори за
заповедта на вечния Бог. Когато aionios е използвана, за да опише бъдещата участ както на хората на Бога,
така и на невярващите, тя означава без край (значение (3)).
Думата aionios е използвана в Новия Завет, за да опише безкрайното бъдещо блаженство на хората на
Бога. Ние установяваме, че тя е използвана така в Мат 25:46, където за праведните е казано, че праведните
отиват във вечен живот. Установяваме, че тази дума е използвана със същото значение и в Йон 10:28: “И Аз
им (на моите овце) давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката
Ми“ (мой превод). Освен това, ние установяваме в 2Тим. 2:10, че думата aionios е използвана, за да опише:
вечната слава, която очаква вярващите; а в 2Кор 4:17 – вечните „неща, които са невидими,“ в сравнение с
преходните „неща, които са видими“ в 2Кор 4:18; вечното здание от Бога в 2Кор. 5:1, което ни очаква,
когато умрем; вечното изкупление и вечното наследство, които Христос е придобил за нас в Евр. 9:12 и 15.
Обаче, ако думата aionios означава „без край,“ когато се отнася за бъдещото блаженство на
вярващите, би трябвало да следва, (освен ако не бъде дадено ясно доказателство за обратното), че тази дума
означава и „без край,“ когато е използвана да опише бъдещото наказание на изгубените хора. Думата
Aionios е използвана в последния смисъл в Мат. 25:46 („тези ще отидат във вечно наказание“) и в
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2Сол.1:9 („те ще понесат наказанието на вечната погибел“ (мой превод). Следователно, наказанието, от
което изгубените хора ще страдат след като умрат ще бъде толкова безкрайно, колкото безкрайно ще бъде
щастието на хората на Бога. (H. Sasse, “aionios,” TDNT, I, 208-209).
А сега започваме да разглеждаме ученията на апостолите за вечното наказание.
Може ли най-яркото описание на страданията на изгубените хора се намира в посланието на Павел,
2Сол. 1:7-9: „...Когато Господ Исус се яви от небето със Своите силни ангели в горящ огън, раздаващ
отмъщение върху онези, които не познават Бога и върху онези, които не се покоряват на благовестието на
нашия Господ Исус. Те ще понесат наказанието на вечното унищожение и на изключването им от
присъствието на Господа, и от славата на Неговата сила...“
Гръцките думи, преведени като „вечното унищожение “ са olethron aionion. Тук olethros не може да
означава „унищожение“, защото каква логика има да говорим за „ вечно унищожение“? Думата olethros
обикновено означава „разрушаване“ или „разруха, погибел.“ (Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 352). В
1Тим. 6:9 думата olethros е използвана като аналогична на думата apoleia (съществително, произлязло от
apollymi), която означава „разруха, разорение.“ Следователно, olethron aionion в 2Сол. 1:9 трябва да
означава „вечна разруха“ или „никога не спиращо наказание“ (Коментар: А не „вечно унищожение“ Д.Пр.),
включващо в себе си вечно изключване от милостивото присъствие на Господа. (J. Schneider, “olethros,” TDNT, V, 168-69).
Павел описва бъдещата участ на грешните хора поне в два откъса в книгата Римляни. Първият е в
Рим. 2: 5, 8-9: „Но чрез упоритото си и неразкаяно сърце ти натрупваш гняв за себе си за денят на гнева,
когато Божият праведен съд ще бъде открит...За онези, които са разколници и не се покоряват на
истината, а се покоряват на неправдата, там ще бъде гняв и ярост. Там ще бъде скръб и страдание за
всяко човешко същество, което върши зло, първо на юдеина, а също и на гърка...“ ( мой превод). Въпреки,
че тук вечната продължителност на наказанието на изгубените хора не е спомената конкретно, забележете
споменаването на гнева и яростта на Бог. Точно от този гняв са били спасени вярващите чрез работата на
Христос: „Затова ние сега сме оправдани чрез Неговата (на Христос) кръв и ще бъдем много повече
спасени чрез Него от Божия гняв“ (Рим. 5:9 – мой превод).
Другият текст се намира в Рим. 2:12, където думата apolountai, произлизаща от apollymi, е използвана
за да покаже вечното проклятие на изгубените: „Всички, които са съгрешили без закон, ще погинат
(apolountai) също без закон, а всички, които са съгрешили под закон ще бъдат съдени от закона“ (мой
превод).
В Евр. 10 има някои неумолими думи за участта на онези, които презрително отхвърлят Божият Син:
„Онзи, който е нарушил Мойсеевия закон, умира безпощадно при свидетелството на двама или трима
свидетели. Колко по-тежко наказание мислите, че ще бъде заслужено от човекът, който презрително е
отхвърлил Божия Син и е унизил кръвта на завета, чрез която той е бил осветен, и е обидил Духът на
благодатта?...Страшно нещо е да паднем в ръцете на живия Бог“ (Евр. 10:28-28, 31- мой превод).
Въпреки, че тук не е спомената вечната продължителност на това наказание, ужасът на участта на
нарушителите на закона е злокобно оповестен. След като призовава читателите си да остават верни на
вярата, авторът продължава и казва, за тяхно окуражение: „Но ние не сме от онези, които се дърпат назад
и са погубвани (или “се дръпват назад в гибел” [ASV]; на гръцки - eis apoleian), а сме от тези, които имат
вяра и пазят душите си“ (Евр. 10:39 – мой превод).
Други доказателства за вечното наказание на изгубените се намират в 2Пет. и в Юда. Говорейки за
грешниците Петър казва: „Те са безводни кладенци и мъгли, тласкани от буря; за тях е запазена долната
тъмнина“(2Пет. 2:17 – мой превод). Метафората на Петър ни напомня за думите на Исус за „външната
тъмнина“, в която ще бъдат хвърлени изгубените. Подобно твърдение има в Юда 13, където някои
вероотстъпници са описани като „свирепи морски вълни, които изхвърлят пяната на техния собствен
срам; скитащи звезди, за които е запазена долната тъмнина завинаги (eisaiona)“ (мой превод). Тук
специално е спомената продължителността на това наказание. Подобна участ е описана за Содом и Гомор в
Юда 7: „Както и Содом и Гомор, и околните им градове, които подобно на тях действаха неморално и се
отдаваха на неестествена похот, служат като пример чрез понасянето на наказанието на вечния огън
(pyros aioniou) (мой превод).
Друго подобно учение на тази тема се намира в книгата Откровение. В Откр. 14:10-11 ние четем за
човек, който се покланя на звяра и на неговия образ: „...Той също ще пие от виното на Божия гняв, излято
без примеси в чашата на гнева Му и ще бъде измъчван с огън и горяща сяра в присъствието на святите
ангели и в присъствието на Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига вечно; и те няма да имат
почивка нито денем, нито нощем...“ (мой превод). Картината е страховито ярка и ни напомня за някои от
думите на Господа за гнева, който обитава в неугасващият огън. Казано е, че димът от мъчението на
изгубените хора се издига вечно или от век до век. Въпреки, че тук не трябва да мислим за буквален дим,
изразът е лишен от смисъл, ако той не изобразява картината на наказание, което няма край. Думите „от век
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до век“ произлизат от гръцкия израз eis aionas aionon.
В Откр. 4:9 Бог е описан като Този, „Който живее до вечни векове“ (eis tous aionas ton aionon). С
изключение на добавянето на определителните членове, това е същият израз, който е използван в Откр
14:11 за издигащият се дим от мъчението на изгубените. Чрез сравняването на тези два текста ние
научаваме, че мъчението на изгубените е толкова безкрайно, колкото безкраен е самият Бог!
Друго описание на наказанието на изгубените се намира в Откр. 21:8: „А колкото до страхливците,
невярващите, мерзавците, както и за убийците, прелюбодейците, магьосниците, идолопоклонниците и
всички лъжци – тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра, която е втората смърт.“
(мой превод). Още веднъж имаме картината на огнено езеро (виж ст. 10, 14, и 15 в Откр. 20). Сега участта
на грешниците е описана като „втората смърт“ (ho thanatos ho deuteros) – израз, който е използван в книгата
Откровение, за да обозначи вечното наказание. (Arndt-Gingrich, op. cit., p. 352).
Сега вече изследвахме Библейското доказателство. Ако възприемаме сериозно свидетелството на
Библията и ако основаваме ученията си върху нейните учения – както наистина трябва да правим – ние сме
принудени да вярваме във вечното наказание на изгубените. Със сигурност ние отбягваме това учение със
всичко, което е вътре в нас и не се осмеляваме да се опитаме да си представим нагледно как това вечно
наказание може да бъде изживяно от някой човек, когото познаваме. Но Библията ни учи на това и
следователно, ние трябва да го приемем.
Както вече беше казано, различните метафори, чрез които наказанието на ада е описвано, не трябва да
бъдат възприемани буквално. Защото, когато са възприемани буквално, тези метафори имат склонността
взаимно да си противоречат: как ада може да е тъмнина и огън едновременно? Метафората трябва да бъде
разбирана символично, но реалността ще бъде много по-лоша от символите.
Това, което беше казано по-рано за степените на наказанието или за „градирането“ на страданията на
изгубените (в началото на гл. 16), трябва също да бъде вземано предвид. Не всеки изгубен човек ще трябва да
понесе страданията на Юда! (Вижте думите на Исус, казани за Юда: „За този човек щеше да е по-добре, ако той не беше се родил “ (Мат. 26:24 – мой
превод)). Бог ще бъде съвършено справедлив и всеки човек ще изстрада точно това, което заслужава.
Трябва да бъде казано нещо и за местоположението на ада. През Средновековието било
общоприето да се мисли за небето, че то е някъде над земята, а за ада, че той е някъде под земята, вероятно
в дълбините на земята (както е книгата „Божествена комедия“ на Данте). За човекът от 20-я век, с неговите
познания за съвременната астрономия, този начин на мислене вече няма никакъв разумен смисъл. Къде е
горе и къде е долу в нашата сегашна вселена? Всичко, което можем да кажем е, че в съответствие с данните
на Библията, трябва да има място, наречено ад, но ние не знаем къде е то.
Какво е значението на учението за вечното наказание? Библейското учение за ада трябва да добави
частичка сериозност към нашето проповядване и към изучаването на Библията. Ние трябва да говорим за
ада с нежелание, с тъга, може би даже със сълзи – но за ада ние сме длъжни да говорим. Никога не трябва
да забравяме думите на авторът на Евреи: „Защото ако посланието, изречено от ангелите е задължително
и всяко нарушение и неподчинение получава своето справедливо наказание, как ние ще го избегнем, ако
пренебрегнем такова велико спасение...“ (Евр. 2:2-3 – мой превод). За нашата мисионерска дейност,
учението за ада трябва да ни стимулира за по-голямо усърдие и спешност. Ако е истина, че хората в
чуждите държави могат да бъдат оковани за вечност, лишена от Христовото присъствие, ако не чуят добрата
новина, колко страстно ние бихме искали да им занесем евангелието! Защото: „Как те ще повярват в Този,
за Когото никога не са чули? И как те ще чуят без проповедник?“ (Рим. 10:14 – мой превод).

Глава 20
Новата Земя
В тази глава ще се занимаем с окончателно състояние на хората, които са в Христос. Библията ни учи,
че вярващите ще отидат на небето, когато умрат. В Библията е казано ясно, че те ще бъдат щастливи в
междинното състояние между смъртта и възкресението. (в гл. 7). Но тяхното щастие ще бъде условно и
незавършено. За завършването на тяхното щастие те ще трябва да чакат възкресението на тялото и новата
земя, която Бог ще създаде като кулминация на неговата изкупителна работа. Към тази нова земя сега ние
обръщаме нашето внимание.
Учението за новата земя, изложено в Библията, е важно учение.
1. То е важно, заради правилното разбиране на бъдещия живот. От някои църковни химни човек
получава представата, че прославените вярващи ще прекарат вечността в някакво ефирно небе, някъде в
космоса, далече от земята. Следващите думи от химна „Исусе мой, аз Те обичам“ изглежда предават това

143

144
впечатление: „В славни домове и безкрайна наслада / аз винаги ще те обожавам в сияйното небе.“ Но дали
тази идея отразява вярно есхатологията на Библията? Ще прекараме ми вечността някъде далече в космоса,
облечени в бели дрехи, свирещи на арфи, пеещи песни и прелитащи от облак на облак, докато правим това?
Противоположно на тази представа, Библията ни уверява, че Бог ще създаде нова земя, на която ние ще
живеем за да възхваляваме Бога в прославени възкресени тела. Следователно, на тази нова земя ние се
надяваме да прекараме вечността, наслаждавайки се на нейната красота, изследвайки нейните ресурси и
използвайки нейните богатства за прославата на Бога. Тъй като Бог ще направи новата земя да е негово
обиталище и понеже там, където е Бог, там е и небето, тогава ние ще продължаваме да бъдем на небето,
докато сме новата земя. Защото небето и земята вече няма да бъдат разделени, както са разделени сега, а ще
бъдат едно (виж Откр. 21:1-3). А да оставим новата земя, без да разсъждаваме за нея, когато мислим за
окончателното състояние на вярващите, би означавало много силно да обедним библейското учение за
бъдещия живот.
2. Учението за новата земя е важно за правилното схващане на цялостните измерения на Божията
програма за изкуплението. В началото на Битие четем, че Бог е създал небето и земята. Поради
Грехопадението на човека, Бог проклел това творение. След време Бог изпратил Своя Син в този свят, за да
спаси това творение от последиците от греха. Следователно, работата на Бога не е само да спаси някои хора,
нито даже да спаси безбройно множество от купени с кръв хора. Цялостната работа на Бога не е нищо помалко от спасение на цялото творение от последиците от греха. Тази цел няма да бъде постигната, докато
Исус не бъде въведен в новата земя, докато Изгубеният Рай не се превърне във Възстановеният Рай. Поради
това ние се нуждаем от ясно разбиране на учението за новата земя, за да видим Божията спасителна
програма в нейните космически измерения. Трябва да разберем, че Бог няма да бъде задоволен, докато
цялата вселена не бъде изчистена от всички последици от човешкия грях.
3. Тази тема е важна за правилното разбиране на пророчеството на Стария Завет. По-рано видяхме
някои пророчества на Стария Завет, които говорят за славно бъдеще на земята. (виж гл. 13). Тези пророчества ни
казват, че някога в бъдещето, земята ще стане много по-продуктивна отколкото е сега, че пустинята ще
цъфти като роза, че орачът ще изпревари жътварят (Коментар: Защото реколтата е бъде толкова обилна, че ще е
нужно дълго време, за да бъде прибрана. Д.Пр. ), че планините ще раждат вкусно вино. Те ни казват, че на земята
няма вече да се чува звукът на плач и тогава продължителността на живота на хората ще бъде като
продължителността на живота на дърво. Те ни казват, че на земята вълкът и агнето ще се хранят заедно,
понеже земята ще бъде пълна със знанието на Господа така, както водите покриват морето.
Диспенсейшъналистите обвиняват нас, амилениалистите, че „одухотворяваме“ пророчествата от този
вид, така че те изгубвали истинския си смисъл. Например, Джон Уолворд казва, „На много от обещанията,
давани на Израел, е давано едно от двете тълкувания (от амилениалистите). Според традиционният
амилениализъм на Августин чрез одухотвореното тълкуване, тези обещания се пренасят, за са валидни и
за църквата. Според тях днес църквата е Израел и тя наследява обещанията, които Израел загубил,
отхвърляйки Христос. Другото тълкуване, по-съвременният вид амилениализъм, твърди, че обещанията
за праведност, мир и безопасност са поетични описания на небе и са изпълнени на небето, а не на земята .“
(Walvoord, Kingdom, p. 81). По-нататък в същата книга, след като цитира и споменава някои пророчески текстове за
бъдещето на земята, Уолворд казва: „Чрез никаква теологична алхимия не би трябвало тези и безброй други
споменавания на земята като сфера хилядолетното царуване на Христос да бъдат одухотворявани, за да
стане земята равностойна на небето, на вечното състояние или на църквата, както амилениалистите
са направили.“ (Ibid., p. 298).
На казаното по-горе ние можем да отговорим, че пророчествата от този вид не трябва да бъдат
тълкувани като отнасящи или за църквата в сегашното време или за небето, ако приемаме, че думата небе
обозначава област, намираща се някъде в космоса, далече от земята. Този вид пророчества трябва да бъдат
разбирани като описания – със сигурност, метафорично – на новата земя, която Бог ще сътвори след
идването на Христос – нова земя, която ще трае не само 1000 години, а вечно. (Основанията за това тълкуване са дадени в
края на 13 и началото на 14 гл. на книгата).
Поради това, правилното разбиране на учението за новата земя ще предостави отговор на такива
твърденията на диспенсационалистите, като току-що цитираните. То ще предостави и отговор на
следващото твърдение на друг диспенсационалист: „Ако пророчествата в Стария Завет относно
обещанията за бъдещето, направени за Авраам и Давид, трябва да бъдат изпълнени буквално, тогава
задължително трябва да има бъдещ период, хилядолетие, в който те могат да бъдат изпълнени, защото
църквата сега не ги изпълнява в някакъв буквален смисъл. Иначе казано, буквалната картина на
обещанията на Стария Завет изисква или бъдещо изпълнение или небуквално изпълнение. Ако те трябва да
бъдат изпълнени в бъдещето, тогава единственото останало време за изпълнението им е
хилядолетието.“ (Charles C. Ryrie, Dispensationalism Today, p. 158).
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На това ние можем да отговорим: „Ще има бъдещо изпълнение на тези обещания, но не в
хилядолетието, а на новата земя. Дали всички тези обещания ще бъдат изпълнени буквално е нещо, което
подлежи на обсъждане; със сигурност подробности за вълците и агнетата и за планините, раждащи вкусно
вино не трябва да бъдат разбирани по глупаво буквален начин, а като метафорични описания на новата
земя. Но не е правилно да казваме, че твърдейки, че тези обещания са насочени към новата земя, ние
участваме в процес на „одухотворяване.“
Поради това, знаенето на учението за новата земя ще осигури достъп до смисъла на големи части от
пророческата писания на Стария Завет по изненадващи нови начини. Обедняване на смисъла на тези
текстове е да ги направим да се отнасят за един период от 1000 години, който предшества окончателното
състояние. А да гледаме на тези обещания като на описания на новата земя, която очаква всички Божии хора
и която ще трае вечно, означава да виждаме тези текстове в тяхната истинска светлина.
А сега започваме да изследваме по-подробно какво ни казва Библията за новата земя. (For the development of
this teaching I am indebted to Patrick Fairbairn’s Typology of Scripture (New York: Funk and Wagnalls, 1900; orig. pub. 1845-47), I, 329-61). От Бит. 1 научаваме,
че Бог е обещал на човека не какво да е, а самата земя като негово истинско обиталище и наследство: „И
Бог ги благослови и Бог им каза: „Плодете се и се размножавайте, и напълнете земята, и я покорете, и
владейте над рибите в морето, и над птиците във въздуха, и над всяко живо същество, което се движи по
земята“ (Бит. 1:28 - мой превод). Освен това, Бог поставил човека в Едемската градина. От тази градина
като свой център, човекът трябвало да управлява и да владее цялата земя. Това е била работа, която му е
била възложена, това е била заповедта, която той трябвало да изпълнява.
Но човекът извършил грях, бил изгонен от Едемската градина и било казано, че поради своя грях, сега
той ще трябва да умре. Когато човекът извършил греха, неговото господство над земята не било отнето. Но
земята, която той управлявал, сега била проклета, както научаваме от Бит. 3:17: „проклета е земята земята
заради теб“ (мой превод). Нещо повече, самият човек сега станал толкова корумпиран от греха (Коментар:
Другите значения на думата „корумпиран“ са: покварен, развратен, безчестен, продажен, измамник, безскрупулен, ненадежден,
коварен, двуличен. Д.Пр.), че повече не можел да управлява правилно земята.

Веднага след Грехопадението, Бог дал на човека така нареченото „обещание на майката“: „ Аз ще
поставя вражда между теб (змията) и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то
ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата“ (Бит. 3:15). Тези думи са били казани на змията, която
в книгата Откровение е разпозната като Сатана: „И той сграбчи змея, тази древна змия, която е Дяволът и
Сатана (Откр.20:2 - мой превод; виж 12:9). Това обещание ясно обявило, че главата на змията – онази,
която накарала човека да се разбунтува против Бога – в краят на историята ще бъде смачкана от Потомъкът
на жената и по този начин окончателната победа над злата сила, която нарушила спокойствието на Рая , ще
бъде безпогрешно видима.
Как сега Адам и Ева, заедно с другите, които ще чуят това обещание на майката, ще си представят
тази окончателна победа? За да отговорим на този въпрос, ние можем само да предполагаме. Но понеже
една от последиците на греха е била смъртта, обещаната победа би трябвало да включва премахването на
смъртта по някакъв начин. Освен това, понеже друга последица от греха е била изгонването на първите ни
родители от Едемската градина, от която се предполагало те да управляват света за Бога, изглежда, че
победата също би означавала някакъв вид възстановяване на човека за някакъв вид възстановен рай, от
който той можел отново правилно и успешно да управлява земята. Фактът, че земята е била прокълната
заради греха на човека също би могъл да подсказва, че като част от обещаната победа, това проклятие и
другите последици от греха, включени в проклятието, ще бъдат премахнати. Така, в известен смисъл,
очакването на нова земя вече е било подразбирано в обещанието на Бит. 3:15.
В Бит. 15 и 17 ние четем за формално основаване на завет на Божия милост и благодат с Авраам и
неговите потомци. Основавайки своя завет с Авраам, Бог временно стеснил обхвата на завета на благодатта,
с цел да подготовка за окончателното разширяване на завета. В обещанието на Бит. 3:15 Бог обявил, че е
милостиво предразположен към човека, въпреки падането на човека в греха. Това милостиво
предразположение било дефинирано в най-широкообхватни изрази, като насочено към „Потомъкът на
жената.“ Обаче, основавайки своя завет с Авраам, Бог временно въвел уточняваща фраза в завета на
благодатта – „с Авраам и неговите физически потомци“ – с цел тези физически потомци на Авраам да бъдат
благословение на всичките народи (виж Бит. 12:3; 22:18). Така тази уточняваща фраза на завета на
благодатта била последвана в ерата на Новия Завет от разширяването на обхвата на завета, който вече не е
ограничен само до Израел, а включил хората от всички народи на земята.
Относно наследяването на земята, ние имаме подобна ситуация: временно стесняване на обхвата на
обещанието, е последвано от последващо разширяване. Иначе казано, така както групата на хората на Бога в
ерата на Стария Завет е била ограничена предимно до израилтяните, но в ерата на Новия Завет е била
събирана от всички народи, така и в ерата на Стария Завет обхвата в наследството е било ограничено само
до територията на Ханаан, а в ерата на Новия Завет обхвата на наследството е разширен, за да включи
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цялата земя.
В Бит. 17:8 четем следното обещание към Авраам: „И Аз ще дам на теб и на твоите потомци след
теб, земята на твоите временни пребивавания, цялата Ханаанска земя, за вечно притежание...“ (мой
превод). Забележете, че Бог обещал да даде Ханаанската земя не точно на наследниците на Авраам, но и на
самият Авраам. Но въпреки това, Авраам никога не притежавал даже една педя земя от територията на
Ханаан (виж Деян. 7:5) – освен нивата, на която се намирала гробницата, в която погребал Сара, която
купил със собствени пари от хетите (виж Бит.23).
А какво е било поведението на Авраам относно това обещание за наследяване на Ханаанската земя,
което не било изпълнено по време на собствения му живот ? Научаваме отговора на този въпрос от
Евр.11:9-10, където четем: „С вяра се засели (Авраам) в обещаната земя, като в чужда земя и живееше в
шатри с Исаак и Яков, наследници с него на същото обещание. Защото очакваше градът, който имаше
основи, чийто строител и архитект е Бог.“ Чрез израза „градът, който имаше основи“ ние трябва да
разбираме, че това е „светият град“ или новият (а не старият) Йерусалим, който ще бъде основан на
новата земя. Иначе казано, Авраам е очаквал новата земя, като истинско изпълнение на наследството, което
му е било обещано – както са очаквали и другите патриарси. Фактът, че патриарсите също са очаквали това
е цитиран от автора на Евреи като доказателство за тяхната вяра: „Всички тези хора умряха във вяра, без да
са получили това, което беше обещано, но го видяха и го поздравиха отдалече, изповядвайки, че те са
чужденци и заточеници на земята. Защото хората, които говорят така, ясно показват, че търсят
отечество. Ако те бяха мислили за земята, от която бяха излезли, те биха имали шанса да се върнат. Но
всъщност те желаят по-добра страна, т.е. небето. Затова Бог не е посрамван да бъде наричан техен Бог,
защото Той е подготвил за тях град “ (Евр. 11:13-16 – мой превод).
От Евр. 4 научаваме, че земната площ на Ханаан е вид вечна съботна почивка, която остава за
Божиите хора. Израелтяните в пустинята, които не успели да влязат в почивката на Ханаанската земя
поради неверие и неподчинение, са сравнени в тази глава с хора, които поради подобно неподчинение не
успели да влязат в “съботната почивка“ (ст.9), която ни очаква в бъдещия живот. Следователно, самият
Ханаан не е бил краят; Ханаан е сочел напред към времето към новата земя, която щяла да дойде. Освен
това, от Гал. 3:29 ние научаваме, че ако принадлежим на Христос, ние сме потомство на Авраам и сме
наследници според обещание. Следователно, всички ние, които сме присъединени към Христос чрез вяра, в
един по-широк смисъл сме потомство на Авраам. А обещанието, на което ние сме наследници, трябва да
включва обещанието за земята.
Когато, в светлината на това обяснение на мисълта на Стария Завет, прочетем отново Бит. 17:8, ние
сега виждаме в него обещание за окончателното вечно притежание от всички Божии хора – всички онези
които в разширеният смисъл на думата са потомството на Авраам – на тази нова земя, на която Ханаанската
земя е само образец. По този начин обещанието за наследството на земята придобива смисъл за всички
днешни вярващи. Да ограничим бъдещата вяра в това обещание само до Авраам, както правят
диспенсейшъналистите и до притежаването на територията на Палестина от вярващите евреи през
хилядолетието, означава извънредно много да принизим смисъла на това обещание.
Патрик Феърберн (1805 - 1874 – виден шотландски теолог, професор) обобщава смисъла на наследството на
Ханаан в следните 3 точки:
1. Земният Ханаан никога не е бил проектиран от Бога, нито би могъл да го проектира от самото
начало, както е било разбирано от Божиите хора, че това е окончателното и истинско наследство, което те
трябва да обитават; с това наследство са свързани думи и надежди, за които е ясно, че не биха могли да се
реализират в границите на Ханаан, нито даже на цялата земя в сегашното ѝ състояние.
2. Наследството, в неговия цялостен и истински смисъл, е било наследство, на което могат да се
наслаждават само онези хора, които са станали деца на възкресението, които самите са изцяло освободени
в душата и тялото си от последиците от на греха.
3. Обитаването на земния Ханаан от естествените наследници на Авраам, в неговият огромен и
окончателен вид, е било прототип на обитаването от спасената църква на нейното проектирано славно
наследство. (Ibid., II, 3-4).
Въпросът, който трябва да си зададем на това място е, дали новата земя ще бъде изцяло друга в
сравнение със сегашната земя или ще бъде обновление на сегашната земя. Както в Ис. 65:17, така и в Откр.
21:1 ние чуваме за „ново небе и нова земя.“ Изразът „ново небе и нова земя“ трябва да бъде разбиран като
библейски начин на обозначаването на цялата вселена: „Небето и земята заедно съставляват цялата
вселена.“ (H. Sasse, “ge,” TDNT, I, 678).
Но сега възниква въпросът: „Дали сегашната вселена ще бъде напълно унищожена, с цел новата
вселена да бъде напълно различна от сегашния космос или тя ще бъде само обновена и изчистена?“
Лутеранските теолози често предпочитали първия от тези два варианта. Д. К. Беркуурер споменава за
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редица лутерански автори, които предпочитали идеята за унищожението на сегашния космос и цялостната
липса на приемственост между старата земя и новата земя. (Return, p. 220 n. 18). Тези теолози се позовавали на
текстове, като Мат. 24:29 („слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще
падат от небето и небесните сили ще се разклатят“) и 2Пет. 3:12 („Небето ще бъде запалено и ще се
разпадне, и елементите ще бъдат разтопени с огън“). (Виж и 2Пет. 3:10. За други текстове виж ibid., pp. 215-16) . Ясно е, че
катаклизмични събития ще придружават унищожаването на сегашната земя – събития, които са част от
Божия съд над тази земя с всички нейни грехове и несъвършенства.
Но ние трябва да отхвърлим тази представа за цялостно унищожение и да дадем предпочитание на
идеята за обновлението, въз основата на следните 4 съображения:
1. Както в 2Пет. 3:13, така и в Откр. 21:1 гръцката дума, използвана за да обозначи новостта на
новия космос не е neos а е kainos. Думата neos означава „нов във времето“ или „нов по произход,“ а kainos
думата означава „нов по природата си“ или „нов по качеството си.“ (J. Behm, “kainos,” TDNT, III, 447-49. For a more recent and
more thorough discussion, see William Barclay, “The One, New Man,” in Unity and Diversity in New Testament Theology, ed. by Robert A. Guelich (Grand Rapids: Eerdmans,
1978), pp. 73-81).

Следователно, изразът ouranon kainon kai gen kainen („ново небе и нова земя“ - Откр. 21:1)
означава не появата на космос, който е изцяло различен от сегашния, а създаването на вселена, който,
въпреки че е славно обновена, е в състояние на приемственост със сегашната вселена.
2. Аргументирането на Павел в Рим. 8:20-21 е в подкрепата на обновяването, а не на унищожението.
Когато ни казва, че творението очаква със страстен копнеж разкриването на Божиите синове, за да може да
бъде освободено от робството си на тлението, той казва, че сегашното творение ще бъде освободено от
разложението в денят в края на времето, а не че ще има някакво изцяло ново творение.
3. Има аналогия между новата земя и възкресените тела на вярващите. По-рано казахме, че между
сегашното тяло и възкресеното тяло ще има както приемственост, така и прекъсване. (виж в края на гл.15) .
Различията между сегашните ни тела и възкресените ни тела, колкото и чудесни да са те, не премахват
приемствеността; ние сме тези, които ще бъдат възкресени и ние сме тези, които винаги ще бъдем с
Господа. Онези, които ще бъдат възкресени с Христос, няма да бъдат изцяло нови хора, а ще бъдат хората
на Бога, които са живели на тази земя. Аналогично на това ние очакваме, че новата земя няма да е изцяло
различна от сегашната земя, а ще бъде сегашната земя, чудно обновена.
4. Ако Бог трябваше да унищожи сегашният космос, Сатана щеше да е спечелил огромна победа.
Защото това щеше да е доказателство, че Сатана е успял в унищожителното опорочаване и развращаване на
сегашния космос, и Бог не може да направи нищо друго със сегашната земя, освен напълно да я унищожи.
Но Сатана не е спечелил такава победа. Напротив, Сатана е бил решително победен. Бог ще разкрие
пълните измерения на това поражение, когато обнови същата тази земя, върху която Сатана измамваше
човечеството и накрая ще изгони от нея всички последици от злите машинации на Сатана. (Възгледът, че новата
земя ще бъде обновената сегашна земя, е ясно потвърдено в прочутото Реформирано кредо, наричано „Белгийската изповед“ от 1566 г, част 37, параграф 1:
„(Христос ще се върне), изгаряйки този стар свят с огън и пламък, за да го изчисти“).

В тази връзка е интересно да вземем предвид думите, с които Едуард Търнисен (1888 – 1974 - швейцарски
описал разбирането си за това, каква ще бъде новата земя: „Следователно
светът, в който ние ще влезем при Второто връщане на Христос няма да е друг свят; това ще бъде този
свят, това небе, тази земя; и двете обаче, ще бъдат отминали и обновени. Това ще бъдат тези гори, тези
поля, тези градове, тези улици, тези хора, но това ще бъде сцена на спасение. Сега те са бойно поле, пълно
с борба и мъка от все още не постигнатото довеждане на нещата докрай; тогава те ще бъдат полета
на победа, полета на жътва, където от семето, което е било посято с плевелите, вечните снопи ще
бъдат ожънати и отнесени у дома.“ (From “Christus und seine Zukunft,” in Zwischen den Zeiten, 1931, p. 209. Trans. by J. A. Schep in The Nature of the
Resurrection Body, pp. 218-19).
Емил Брунер критикувал това становище, казвайки, че то е твърде глупаво и материалистично, и че
ние нямаме право да очакваме, че бъдещият свят ще бъде точно като сегашният свят. (Eternal Hope, trans. Harold Knight
(London: Lutterworth, 1954), p. 204). Но Д. К. Беркууер оценил високо конкретността на надеждата на Търнисен, казвайки
че предпочита този вид на описанието на представата ни за бъдещия свят, вместо безплътните, неосезаеми и
одухотворени идеи за бъдещето, които не успяват да представят справедливо библейското обещание за
новата земя. (Return, p. 232).
Когато разберем правилно библейските учения за новата земя, много други учения на Библията
започват да придобиват значим смисъл. Например, в Пс. 37:11 ние четем: „Кротките ще наследят
земята.“ Забележително е да видим как откъсът от Проповедта на планината на Исус отразява това
разширение на представата за земята: „Блажени са кротките, защото те ще наследят земята“ (Мат. 5:5).
От Бит. 17:8 ние научихме, че Бог е обещал да даде на Авраам и на неговите потомци цялата Ханаанска
земя за вечно притежание., но в Рим. 4:13 Павел говори за обещание към Авраам и неговите потомци, че те
ще наследят света – забележете, че Ханаанската земя в Битие се превърна в света в Римляни.
След като излекувал сакатият човек в храма, Петър говорил през юдеите, събрани в Соломоновата
протестантки пастор и теолог)
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порта и казал: „Покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни
времена от присъствието на Господа; и Той да ви изпрати Христос, който е назначен за вас, даже Исус:
Когото небето трябва да приеме, до времената за възстановяване на всички неща“ (Деян. 3:19-21, ASV мой превод). Изразът „възстановяване на всички неща“ (на гръцки, apokatastaseos panton) подсказва, че
връщането на Христос ще бъде последвано от възстановяването на цялото Божие творение в неговото
оригинално съвършенство и по този начин посочва към новата земя.
По-рано споменахме за учението на Павел в Рим. 8:19-21. Тук Павел описва с ярки думи очакването
на новата земя от сегашното творение: „Защото творението чака със страстен копнеж разкриването на
Божиите синове; защото творението беше подчинено на безполезност не поради собствената си воля, а
чрез волята на Този, който го подчини в надежда; защото самото творение ще бъде освободено от
робството му на тлението и ще получи славната свобода на Божиите деца“ (мой превод). Иначе казано,
не само човека копнее за тази нова земя. Цялото творение също копнее за новата земя. Когато Божиите деца
получат своята финална прослава във възкресението, цялото творение ще бъде освободено от проклятието,
под което се мъчи. Ако парафразираме удивителните думи на английският превод на Филипс на този текст,
„цялото творение стои на пръсти,“ очаквайки това да се случи. Когато по-нататък Павел казва, че цялото
творение стене като с родилни болки, той подсказва, че несъвършенствата на сегашното творение, които са
последици от греха, трябва правилно да бъдат разбирани като родилни болки при раждането на по-добър
свят. Тук отново виждаме спасението в космическите му измерения.
В Еф. 1:13-14 Павел говори за нашето наследство: „В Когото вие бяхте запечатани с обещания
Свят Дух, Който е залогът за нашето наследство, докато ние го придобием, за възхвала на Неговата
слава“ (мой превод). В този превод на Библията, взет от Revised Standard Version, гръцкият израз eis
apolytrosin tes peripoieseos (буквално, до освобождаването на притежанието) е преведен, все едно че
означава „докато ние откупим (възстановим) това, което е наше притежание.“ Други преводи предлагат
друго тълкуване. Например, New International Version (NIV) превежда същият текст така: „до спасяването
на онези, които са Божие притежание.“ Обаче, който и превод да възприемем, от този текст е ясно, че
Светият Дух е залогът или гарантът за нашето наследство.
А какво е нашето наследство? Обикновено ние мислим за споменатото тук наследство, като сочещо
към небето. Но защо би трябвало обхвата на наследството да е толкова ограничен? В светлината на
учението на Стария Завет, наследството не трябва ли да включва и новата земя с всичките ѝ богатства,
красоти и слава?
Има един текст в книгата Откровение, който говори за нашето царуване на земята: „Достоен си Ти
(Христос) да вземеш свитъка и да отвориш печатите му, защото Ти беше заклан и чрез твоята кръв бяха
изкупени хора за Бога от всяко племе и език, и народ и нация; и си ги направил царство и свещеници на
нашия Бог, и те ще царуват на земята“ (Откр. 5:9-10 - мой превод). Въпреки, че в някои ръкописи тук
глаголът „царуват“ е в сегашно време, в най-добрите текстове той е в бъдеще време. Царуването на земята
на това огромно спасено множество, тук е изобразено като кулминацията на спасителната работа на
Христос за Неговите хора. (Човек може да се запита над кого ще царуват тези прославени светии, след като всички хора на новата земя ще бъдат
участници в това царуване. Може би най-добрият отговор на този въпрос е, че това ще бъде царуване над новото творение. Тогава човек ще е способен да изпълни по
съвършен начин задължението да господства над земята, което той е можел да изпълни само несъвършено на сегашната земя. Иначе казано, в бъдещият живот
човек за пръв път след Грехопадението ще управлява правилно земята ).

Основните Библейски текстове, които говорят за новата земя са следните: Ис 65:17-25 и 66:22-23,
2Пет. 3:13, и Откр. 21:1-4.
Ис. 65:17-25, който съдържа може би най-дългото описание на бъдещия живот на Божиите хора, вече
го разгледахме. (виж гл. 13). В Ис. 66:22-23 има второ споменаване за новата земя: „Защото както новото небе
и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдват пред Мен, казва Господ, така ще пребъдват пред Мен
вашите потомци и името ви. Защото от новолуние до новолуние от Събота до Събота, цялата твар ще
идва да се покланя пред Мен, казва Господ“ (мой превод). В предишните стихове на гл. 66 Исая предсказва
изобилни бъдещи благословии за Божийте хора: Бог ще им даде огромно благоденствие (ст.12), ще утеши
хората Си (ст.13), ще накара хората Си да се зарадват (ст.13) и ще ги събере от всичките народи (ст.20). В ст.
22 Бог ни казва чрез Исая, че хората Му ще пребъдват вечно пред Него, така както ще пребъдват и новото
небе и новата земя, които Той ще създаде. От ст.23 научаваме, че всички жители на новата земя вярно и
редовно ще се покланят пред Бога. Въпреки, че това поклонение е описано с думи, употребявани във
времето, когато Исая е писал (от новолуние до новолуние от Събота до Събота), тези думи не трябва да
бъдат разбирани по стриктно буквален начин. Тук е описано постоянното поклонение на всички Божии
хора, събрани от всичките народи, по начин, който ще е подходящ на славното ново съществуване, на което
те ще се наслаждават на новата земя.
В 2Пет.3 апостолът се среща с отхвърлянето на присмивателите, които казват: „Къде е обещанието за
Неговото идване?“ (ст.4 – мой превод). Отговорът на Петър е, че Господ отлага идването Си, защото не иска
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никой да загине, а иска всички хора да дойдат до покаяние (ст.9). Но Петър продължава и казва, че денят на
Господа ще дойде и тогава земята, и вършеното по нея ще бъде изгорено (ст.10). После следват следните
стихове: „(11) Понеже всичко тези неща трябва така да бъдат разпаднати, какъв вид хора трябва да
бъдете вие, в живот на святост и благочестие, (12) очакващи и копнеещи (или страстно желаещи)
идването на Божият ден, поради който небето ще бъде запалено и ще се разпадне и елементите ще се
стопят с огън! (13) Но според обещанието Му ние очакваме ново небе и нова земя, в която живее
праведността“ (мой превод). Смисълът на казаното от Петър е, че въпреки че сегашната земя ще бъде
изгорена, Бог ще ни даде ново небе и нова земя, които никога няма да бъдат унищожени, а ще траят вечно.
От тази нова земя ще бъдат премахнати всички неща, които са греховни и несъвършени, защото това ще е
земя, на която ще живее праведността. Следователно, правилното отношение към тези бъдещи събития е да
не се надсмиваме заради тяхното закъснение, а страстно да очакваме връщането на Христос и новата земя,
която ще започне да съществува след това връщане. Такова очакване трябва да променя качеството на
нашия начин на живеене тук и сега: (14) Затова,възлюбени, понеже очаквате тези неща, бъдете
ревностни да бъдете намерени от Него, че сте без петно или недостатък и в мир“ (мой превод).
Най-поразителното описание на новата земя в цялата Библия е в Откр. 21: 1-4: „(1) Тогава видях ново
небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха отминали, и море нямаше вече. (2) И видях
святият град, новия Йерусалим, слизащ долу от небето, от Бога, подготвен като годеница, украсена за
своя съпруг; (3) И чух силен глас от престола, който казваше: `Ето, скинията на Бога е с хората. Той ще
обитава с тях и ти ще бъдат Негов народ, и самият Бог ще бъде с тях. (4) Той ще обърше всяка сълза от
очите им; и смърт няма да има вече, нито ще има жалеене, нито плач, нито болка вече, защото
предишното отмина`“ (мой превод).
В тези стихове е обрисувано несравнимо по красотата си съществуване. Фактът, че думата kainos
описва новостта (Коментар: Тя описва нов вид качество, а не нов вид продукт. Небето и земята са същите като вид, но
качеството им е различно. Д.Пр.) на небето и земята показва, както казахме и по-рано, че това, което вижда Йоан
не е вселена, която е изцяло различна от предишната, а е вселена,която е била славно обновена. Има
различия в мнението относно въпроса дали фразата „и море нямаше вече“ трябва да бъде разбирана
буквално или символично. Даже ако фразата за морето трябва да бъде разбирана буквално, тя несъмнено
посочва една значима отличителна черта на новата земя. Понеже морето в останалата част на Библията и
по-точно в книгата Откровение (виж 13:1; 17:15), често пъти обозначават нещо, което заплашва хармонията
на вселената, липсата на море в новата земя означава липсата на каквото и да е, което пречи на хармонията.
Откр. 21:2 ни показва „святият град, новия Йерусалим,“ обозначаващ цялата прославена църква на
Бога, слизаща долу от небето към земята. Тази църква, сега изцяло лишена от петно или недостатък,
напълно изчистена от грях, е „подготвен като годеница, украсена за своя съпруг,“ готова за сватбата на
Агнето (виж Откр. 19:7). От този стих ние научаваме, че прославената църква няма да остане на небето, там
някъде далече в космоса, а ще прекара вечността на новата земя.
От Откр. 21:3 научаваме, че обиталището на Бога няма вече да бъде далече от земята, а ще е на
земята. Тъй като там, където обитава Бога, това е небето, ние заключаваме, че в бъдещият живот небето и
земята повече няма да са разделени, както са сега, а ще бъдат съединени. Поради това вярващите ще
продължат да бъдат на небето, като продължават да живеят на новата земя. „Той ще обитава с тях и те ще
бъдат негов народ“ са познатите думи на централното обещание на завета на благодатта (виж. Бит. 17:7;
Из. 19:5-6; Йер. 31:33; Йез. 34:30; 2Кор. 6:16; Евр. 8:10; 1Пет. 2:9-10). Фактът, че това обещание е
повторено във видението на Йоан на новата земя подсказва, че единствено на тази нова земя, Бог найнакрая ще дари хората Си с цялото богатство, включено в завета на благодатта. Тук, на сегашната земя ние
получаваме първите плодове; а там, на новата земя, ще получим цялата жътва.
Ясните твърдения в ст. 4 подсказват за много повече неща, отколкото буквално казват. На новата земя
няма да има никакви сълзи. Плачът и болката принадлежат на бившите неща, които са отминали. И вече
няма да има смърт – няма да има инциденти със смъртни случаи, няма да има неизлечими болести, няма да
има вече умрели хора поради каквито и да са причини. На тази нова земя ние ще се наслаждаваме вечно и в
неразрушимо общуване с Бог и с хората на Бога, включително и със скъпите ни роднини и приятели, които
сме загубвали за известно време.
В останалата част на Откр. 21 и първите 5 стиха на Откр. 22 ние намираме по-нататъшно описание на
святия град – който можем да заключим, че ще бъде центърът на новата земя. Съмнително е, дали
подробности като фундаменти от скъпоценни камъни, бисерни врати и златни улици трябва да бъдат
възприемани буквално, но ослепителният блясък, предлаган от тези метафори, зашеметяват въображението.
Фактът, че имената на дванадесетте племена (на Израел) за написани на дванадесетте порти (21:12) и че
имената на дванадесетте апостоли са написани на дванадесетте фундаменти (ст.14) подсказва, че хората на
Бога на новата земя ще включват вярващите от обществото на Стария Завет и вярващите от църквата на

149

150
ерата на Новия Завет. В градът няма да има храм (ст.22), понеже жителите на новата земя ще бъдат в
директно и постоянно общуване с Бога.
Много важни са ст. 24 и 26, които ни казват, че „земните царе ще донасят в него (в святия град)
тяхната слава...те ще донасят в него славата и почестта на народите“ (мой превод). Някой може да
каже че, според тези думи, жителите на новата земя ще са състоят от хора, които са придобили голяма
знаменитост и се притежавали огромна власт на сегашната земя – царе, князе, лидери и т.н. Освен това
някой може да каже, че това, което хората са направили на тази земя, което прославя Бога, ще бъде
запомнено в следващия живот (виж Откр. 14:13). Но и още нещо трябва да бъде казано. Прекалено ли е да
казваме че, според тези стихове, уникалният принос на всяка нация за живота на сегашната земя, ще
обогати живота на новата земя? Означава ли това, че на новата земя ние ще наследим най-добрите
продукти и произведения на изкуството, които е произвела тази земя?
Хендрик Беркхоф предполага, че това, което е било ценено в сегашния живот, това, което е
допринесло за „свободата на човешкото съществуване,“ ще бъде запазено и добавено в новата земя. (Meaning,
pp. 191-92. See also pp. 188-91) . В подкрепа на тази мисъл той цитира следващото твърдение на Ейбрахам Куйпер (1837 –
1920, влиятелен холандски теолог, журналист и политик. Основател на Свободния университет в Амстердам. Премиер на
Холандия 1901-1905. Според него, няма даже една педя земя, за която Бог да не може да каже : „Това е мое!“ Д.Пр.): „Ако

безкрайното поле на човешкото познание и на човешката способност сега е формирано от всичко, което
се случва, с цел да направи видимия свят и материалната природа подчинена на нас, и ако ние знаем, че
това наше господство над природата ще бъде завършено във вечността, тогава можем да стигнем до
извода, че знанието и господството, което придобихме над природата тук, може и ще бъде с продължена
значимост, даже в царството на славата.“ (De Gemeene Gratie (Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1902), I, 482-83, quoted in Berkhof, Meaning, p.
191. See, for a further development of these thoughts, pp. 454-94 of Kuyper’s volume) .
От Откр. 22 научаваме, че на новата земя всички народи ще живеят заедно в мир (ст.2) и че
проклятието, което е тежало върху творението още от Грехопадението, ще бъде премахнато (ст.3). Казано ни
е, че слугите на Бога ще му се покланят или ще му служат (ст.3) (Използваната тук гръцка дума larreuo означава “служа като
изпълнявам религиозни задължения“ (F. W. Gingrich, Shorter Lexicon of the Greek New Testament [Chicago: Univ. of Chicago Press, 1965], p. 125); следователно
другото, което очаква хората на Бога в бъдещия живот, няма да бъде почивка в чисто безделие. Това, че за
слугите на Бога е казано, че ще царуват вечно (ст.5) потвърждава това, което научихме от Откр. 5:10; за
разлика от царуването на умрели вярващи на небето с Христос през хилядолетието на междинното
състояние (Откр. 20:4), това ще бъде вечно царуване на земя от вярващи с възкресени тела. Най-голямата
радост и на-голямата привилегия на славния живот са изразени в Откр. 22:4: „Те ще гледат лицето Му и
Неговото име ще бъде на челата им.“ Казано накратко, съществуването на новата земя ще се отличава със
съвършено знание за Бога, със съвършена наслада в Бога и със съвършена служба на Бога.
Учението за новата земя трябва да ни дава надежда, кураж и оптимизъм в ден на най-широко
разпространено отчаяние. Въпреки, че злото в този свят е необуздано, утешително е да знаем, че Христос е
спечелил окончателната победа. Докато еколозите често описват бъдещето на тази земя с най-мрачни думи,
окуражаващо е да знаем, че един ден Бог ще приготви славна земя, на която екологичните проблеми, които
сега ни тормозят, няма вече да съществуват. Това не означава, че ние не трябва да правим нищо за
решаването на тези проблеми, а означава, че ние работим за решаването на тези проблеми не с чувство на
отчаяние, а с уверена надежда.
По-рано беше казано, че ще има както приемственост, така и прекъсване между сегашната и
следващата епохи, и между тази земя и новата земя. (виж гл. 3). Това твърдение е извънредно важно. Като
граждани на Божието царство, ние не можем просто да „отпишем“ сегашната земя като тотална загуба или
да се радваме на нейното израждане. Ние наистина трябва да работим за по-добър свят сега. Нашите усилия
за довеждането на царството на Христос в по-пълно изявяване, са от вечна значимост. Нашият християнски
живот днес, нашите борби против греха – както индивидуално, така и институционално – нашата
мисионерска работа, нашият опит да създаваме и усъвършенстваме различима християнска култура, имат
стойност не само за този свят, но даже и за следващият.
Докато живеем на тази земя, ние сме подготвяни за живот на Божията нова земя. Чрез нашето
служение на царството се събират строителни материали за онази нова земя. Библии са превеждани, хора са
евангелизирани, вярващи са обновявани и култури са променяни. Единствено вечността ще разкрие пълната
значимост на онова, което е било правено тук за Христос.
В началото на историята Бог сътворил небето и земята. В края на историята ние ще видим ново небе и
нова земя, които ще надминават значително великолепието на всичко, което сме видели преди. В центъра на
историята е Агнето, което е било заклано, Първородният от смъртта и Царят на земните царе. Някой ден
ние ще хвърлим нашите собствени корони пред него „изгубени в удивление, любов и възхвала.“
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Добавка
Настоящи тенденции в есхатологията
Какво ще кажат хората след 100 години за основните теологични тенденции на 20-я век ? Едно нещо,
което с голяма сигурност можем да кажем е, че този век свидетелства за забележителен подем на интереса
към есхатологията. Този подем представлява значимо обръщане от приоритетите, намерени в
преобладаващо либералната теология в Европа през 19-я век.
Например, нека да погледнем към теологичните възгледи на Албрехт Ричл (1822-1889 – германски
протестант, професор), един от най-влиятелните теолози на 19-я век. Ричл преподавал, че идеята за Божието
царство е най-важната идея за Християнството. Той описвал християнството като елипса, определяна от два
полюса: спасението, изработено чрез Христос и Божието царство. Той казвал, че Божието царство може да
бъде дефинирано като „морална организация на човечеството чрез действие, вдъхновено от любов.“ (A. Ritschl,
The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation, ed. H. R. Mackintosh and A. B. Macaulay, 2nd ed. (New York: Scribner, 1902), p. 13) . „Спасението е
функция от Спасителя; дейността насочена към установяването на Божието царство е функция от
спасените.“ (Ibid., p. 9).
Това означава, че представата на Ричл за Божието царство не е най-вече дар от Бога, а е задължение на
хората. (G. C. Berkouwer, The Return of Christ, trans. James Van Oosterom (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p. 25) . Понеже представата на Ричл за
християнската религия е свързана основно с морала, Божието царство символизира онези ценности и цели,
които са проповядвани в Новия Завет и пример за които е Исус Христос – т.е. това са ценности и цели,
които спасеният сега трябва да спазва, като се опитва да ги достигне. Поради това за Ричл, Божието царство
е светско, земно и материално, а не е духовно; това означава да извършваме Божията воля тук и сега. Исус
дойде за да основе Божието царство в смисълът, описан по-горе; като основател на царството, той е нашият
велик пример.
Ще бъде показано, че в разбирането на Ричл за Божието царство, есхатологията всъщност не играе
никаква роля. Според него, Божието царство е свързано с нашето подчинение на Богат тук и сега; то не е
дар от Бога, а е човешка задача. Като основател на царството, Исус Христос е нашият морален учител и
пример. Ърнест Троелч (1865 - 1923 – германски теолог ), който живял след Ричл, уместно обобщил теологията от
времето на Ричл, като цитирал съвременник на Ричл, който казал: „По наше време чекмеджето на
есхатологията оставате предимно затворено.“ (Ernst Troeltsch, Glaubenslehre (München, 1925), p. 36. It is interesting to note that Ritschl’s type of
theology has been quite influential in America. The so-called “social gospel” of the early decades of the twentieth century, as represented by Walter Rauschenbusch, drew its
theological inspiration largely from Albrecht Ritschl. Norman Perrin points out, in his Kingdom of God in the Teaching of Jesus (Philadelphia: Westminster, 1963), pp. 148-57, that a
number of influential American theologians who wrote in the 1940’s (C. C. McCown, F. C. Grant, John Knox, Amos N. Wilder) had a basically this-worldly understanding of the
kingdom, and thus continued the Ritschlian tradition).

Типични за този вид разбиране на Исус и на царството са и възгледите на Адолф фон Харнак (1851 –
1930 – германски лутерански теолог), изложени в прочутата му книга „Какво е Християнството?“ Според него,
посланието на Исус за Божието царство включва два полюса: „Единия полюс е идването на Божието
царство, което изглежда, че ще изцяло бъдещо събитие, а самото царство – че ще е изцяло външно
царуване на Бога; другия полюс изглежда, че е нещо вътрешно, понякога очевидно е настоящо и все едно
Божието царство влиза в момента.“ (What is Christianity?, trans. T. B. Saunders, 3rd ed. (New York: Putnam, 1904), p. 53. This book was originally
published in 1900). Той продължава и казва, че въпреки, че според този възглед Божието царство е както бъдещо
така и настоящо събитие, в зависимост от религиозните традиции на неговия народ, ние задължително
трябва да правим разлика между това, което е обвивка и онова, което е същината (ядката,
сърцевината) в посланието на Исус за Божието царство: че царството означава драматична (театрална)
надежда за бъдещето, в което всички врагове на Бога ще бъдат победени; че това е била една
представа,която Исус е споделил със своите съвременници (обвивката). Но че Божието царство е вече тук е
била собствена представа на Исус и тя е била сърцевината на неговото послание (същината). (Ibid., pp. 54-57).
Харнак продължава и казва, че за да разберем наистина посланието на Исус, ние трябва да изучаваме
неговите притчи. Когато направим това, ние установяваме че: „Божието царство идва чрез идването при
отделния човек, чрез влизането в неговата душа и чрез нейното сграбчване. Наистина, Божието царство е
Божие управление; но то е управление на Бога в сърцата на отделните хора; то е самият Бог в неговата сила .
От тази гледна точка всичко, което външно изглежда, че е театрално и историческото чувство, което е
изчезнало и го няма, всъщност са всички вътрешни надежди за бъдещето. (Ibid., p. 57).
Подобно на типичния начин на Ричл, Харнак продължава и казва, че Исус по такъв начин комбинирал
религията и морала, че религията може да бъде наречена душата на морала, а моралът – да бъде наречен
тялото на религията. (Ibid., p. 75). Той твърди, че цялото евангелие е изразено в такива представи като
бащинството на Отца и безкрайната стойност на човешката душа. (Ibid., p. 74).
Харнак разсъждава за етиката на Християнската любов като друга характерна черта на евангелието и
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обобщава възгледите си по следния начин: „...В областта на мисълта, която е изразена чрез „по-висшата
праведност“ и „новата заповед на любовта,“ учението на Исус се съдържа и в нейната пълнота.
Всъщност, трите области, които ние изтъкнахме – Божието царство, Бог като Отец и безкрайната
ценност на човешката душа и по-висшата праведност, изявяваща себе си в любовта – се обединяват;
защото в края на краищата, царството не е нищо друго, освен богатството, което душата притежава
във вечния и милостив Бог. Вземайки думите на Исус като свой основен принцип, душата се нуждае само
от много малко безпокойство, за да оформи тази мисъл във всяко нещо, което християнството познава и
към което се стреми, за да отстоява като надежда, вяра и любов.“ (Ibid., pp. 79-80). По този начин, подобно на
Ричл, Харнак отхвърля есхатологичните черти на Божието царство (есхатологични в бъдещият смисъл) и
счита, че преди всичко Исус е учител на нравствеността, морала и етиката.
Против това разбиране на Исус и на Божието царство, представено от Ричл и Харнак се появили
различни реакции през последното последното десетилетие на 19-я век. Първият протест дошъл от Йоханес
Вайс (1863 – 1914 – германски протестант, професор и влиятелен теолог ), зет на Албрехт Ричл, в неговата книга
„Божието царство, обявено от Исус,“ отпечатана за пръв път през 1892 (Коментар: 3 години след смъртта Ричл.
Д.Пр.). Вайс казал, че ученията на Ричл за Божието царство се се основавали не на грижливо изследване на
думите на Исус, а на съществуващото през 19-я век еволюционно и не-есхатологично мислене. Всъщност
собственото разбиране на Исус за Божието царство е напълно противоположно на идеята на Ричл.
Според думите на Вайс, Исус не е бил просто велик учител по етика и морал. Обратното, Исус е бил
убеден, че самият той се намира в повратната и критична точка на времето и че той е бил
провъзгласителят на есхатологично ориентирано спасение . Исус очаквал Божието царство като бъдеща
реалност. Царството няма да дойде в резултат от постепенен еволюционен процес, а ще дойде като
завършено нахлуване в историята, напълно различно от онова, което е било направено преди. Когато
дойде, Божието царство ще бъде избухване на съкрушителна божествена буря, която изригва в историята,
за да разрушава и обновява. (Johannes Weiss, Die Predigt Jesu vom Reich Gottes, 2nd ed. (1900), p. 5, as quoted in Perrin, op. cit., p. 18. See pp. 16-23 in Perrin
for a helpful exposition of Weiss’s views) . Следователно, установяването на царството не е задача на хората, нито тя може
да бъде изпълнена чрез работата на човека; (Коментар: За потвърждение на това становище, вижте притчата
„Божието царство е като посято семе, което израства само“ - Марк 4:26-29. Д.Пр.); Божието царство е изцяло работа
на Бога.
Вайс казва, че когато понякога изглежда, че Исус случайно създава впечатлението, че Божието
царство вече е дошло, той говори по един предварителен начин. Текстовете, в които изглежда, че царството
вече е дошло, са тълкувани от Вайс като сочещи към бъдещето. Но Исус си мислел, че царството ще дойде
много скоро. В началото, според Вайс, Исус даже не мислел за възможността, че може би ще трябва да
умре, за да въведе царството в света. Обаче под натиска на разочароващите обстоятелства, Исус започнал да
разбира, че той ще трябва да умре заради хората си, за да въведе царството. Но все пак, той считал, че
поколението на съвременниците му ще бъде живо при идването на царството. Велика нова ера предстояла
да нахлуе в света!
Вайс обобщава значението на Исус със следните думи: „Величието на Исус е...че той е живял, борил
се е и е страдал заради убедеността, че сувереността на Бога предстояло да бъде изявена и да постигне
завинаги победата. Онова, което в късният юдеизъм е било копнеж и надежда за далечното бъдеще , за
Исус е било незабавна сигурност: Бог наистина е единствен Господ и Цар на този свят. Сега дошло
времето, когато той (Бог) ще демонстрира това и ще унищожи всичките си врагове. Исус е глашатаят
на тази нова епоха; неговите думи не са указание, а са евангелие, добрата новина; неговата работа е
сражение за нещата на Бога, а неговата стартова точка е уверението за Божията победа. Той е оставил
на нас, обществото на неговите последователи, не ново учение за Божието царство, а сигурността, че
Сатана е паднал и светът (бил) в Божията ръка.“ (Weiss, op. cit., p. 35, as quoted in Perrin, op. cit., p. 19).
Следователно, за разлика от Ричл и Харнак, за Вайс есхатологичния елемент на учението на Исус не е
било обвивка, а сърцевина, ядката, същността. Вайс извършил огромна услуга за теологичния свят,
признавайки сигурността на бъдещата есхатология в учението на Исус. Но въпреки това, той отишъл много
по-далече отколкото трябва, твърдейки, че според Исус, Божието царство все още е бъдеще и в никакъв
смисъл не е настоящо.
Възгледите на Вайс за Исус и Божието царство били подкрепени и разширени от Алберт Швайцер
(1875-1966 – германски теолог, органист, музиковед, писател, хуманитарен философ и лекар. ). Швайцер оспорвал, че
въпреки, че Вайс в основата си бил прав в разбирането му за мисията на Исус, но не е отишъл достатъчно
далече. Твърдейки, че е вярно, че Вайс подчертал есхатологичните елементи в учението на Исус, Швайцер
подчертавал, че есхатологичните идеи са господствали не само в проповядването на Исус, но и в целият му
живот. (Perrin, op. cit., p. 34). Поради това, тълкуването на Швайцер на учението на Исус и за Божието царство
станало известно като „последователна есхатология.“
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За пръв път Швайцер изложил възгледите си в епохалната си книга „Търсене на историческият Исус.“
Швайцер казал, че това
търсене е обречено на неуспех, ако човек гледа на Исус само през очилата на идеализма на 19-я век и така
няма да успее да види есхатологичните черти на живота и учението на Исус. Подобно на Вайс, Швайцер
мислел, че Исус си представял царството не като настояща, а като бъдеща реалност. За Исус царството е
било настоящо само като представата за облак, за чиято хвърляна сянката на земята може да да бъде казано,
че е настоящо. (A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, 3rd ed. (London: A. & C. Black, 1954), p. 238) . Всъщност царството е било
бъдещо, но много близо – „просто зад ъгъла.“ Тази представа за бъдещото царство Исус взаимствал от
юдейската апокалиптична литература. (Ibid., p. 365).
Уверен, че той е Месията и че бъдещото царство ще дойде много скоро, Исус изпратил учениците си
да идат при „изгубените овце на Израелевия дом“ (Мат. 10:6), за да даде на народа последен шанс да се
покае, преди идването на Божието царство. Въз основата на казаното в Мат. 10:23 („Истина ви казвам,
няма да успеете да обходите всички градове на Израел, преди идването на Човешкия Син“ (мой превод),
Швайцер стигнал до извода, че Исус очаквал Второто идване на Христос да се случи и Божието царство да
дойде, преди учениците да са завършили проповедническата си обиколка . (Ibid., p. 357).
Когато учениците се върнали при него, Второто идване на Христос все още не се случило и царството
все още не дошло, тогава Исус се убедил, че е сбъркал. Всъщност, този инцидент станал великата повратна
точка в служението на Исус. Това е първият случай на така нареченото „забавяне“ или „отлагане“ на
Второто идване. Швайцер казва, че в този момент и на това място започнало „изоставянето на
есхатологията,“ което трябвало да маркира по-нататъшната история на християнството: „Трябва да бъде
отбелязано, че неизпълнението на казаното от Исус в Мат. 10:23, е първото отлагане на Второто връщане.“
Следователно тук ние имаме първата значима дата в „историята на християнството“; тя придава нова насока
на работата на Исус, която по друг начин не може да бъде обяснена. (Ibid., p. 358).
Според Швайцер, не само предсказанието за скорошното Второ идване, но и предсказанието за
страданията, описани в Мат. 10 останало неизпълнено. Авторът считал, че тези страдания са били
Месиански беди, които според юдейският апокалипсис щели да предшестват или да съпътстват идването на
Божието царство. (Ibid., pp. 359-63). В този момент Исус се убедил, че той ще трябва да страда самотен тези
Месиански беди. Поради това той решил да ускори идването на тези Месиански беди чрез отиването в
Йерусалим за да страда и да умре. По този начин, според Швайцер, Исус щял да е способен да въведе
царството в съществуването. (Ibid., pp. 386-87. See Perrin, op. cit., p. 31).
А какъв е бил резултатът от опита на Исус? Цялостно лишаване от илюзиите. Викът на Исус от
кръста: „Боже мой, Боже Мой, защо си ме изоставил?“ (Мат. 27:46 - мой превод) е бил вик на отчаяние, на
финално признаване, че той е сгрешил в последната си надежда . Въпреки, че Исус пожертвал живота си за
донасянето на Божието царство на земята, царството – уви! - не дошло.
Швайцер описал трагедията на смъртта на Исус с незабравими думи: „...Знаейки, че Той е идващият
Човешки Син, (Исус) сграбчил кормилото на света за да го насочи да върви към тази последна революция,
която ще доведе до края на цялата обикновена история. Но кормилото отказало да се завърти и Той се
хвърлил с цялото Си тяло върху него. Тогава то се завъртяло и Го смазало. Вместо да донесе
есхатологичните състояния, Той ги унищожил. Колелото се завъртяло напред и обезобразеното тяло на
единственият неизмеримо велик Човек, който бил достатъчно силен за да си мисли, че Той е духовният
водач на човечеството и може да насочи историята към Неговата цел, висял на смирено на кръста. Това
е Неговата победа и Неговото царуване.“ (Schweitzer, op. cit., pp. 368-69).
Голямата услуга на Швайцер, заедно с Вайс е, че те нанесли смъртоносен удар на по-старата
представа за Исус, който е само морален пример и учител по етика. Швайцер показал, че “ цялата работа и
цялото учение на Исус са подчинени на твърдо определено есхатологично очакване, очакване, което
трябва да бъде тълкувано в съответствие с онова, което намираме в юдейската апокалиптична
литература.“ (Perrin, op. cit., p. 30). Но според възгледите на самият Швайцер, Исус се превърнал в трагична
фигура – човек, който станал причина за собствената си смърт за да донесе това (Божието царство), което
Бог всъщност не е имал намерение да бъде донасяно. Всичко, което е останало за нас е да извлечем от
ученията на Исус определени етични приоритети.
Поради тази причина, коментарът на Холстрьом за Швайцер е много показателен:
„Последователната теология на Швайцер завеща последователна либерална Христология; неговата
формална победа на есхатологията, всъщност се превърна в ликвидация на есхатологията; неговата
етика остава морализиране, който е даже по-отдалечено от истинското Християнство, отколкото е
етиката на Ричл.“ (F. Holmström, Das Eschatologische Denken der Gegenwart (Gütersloh: Bertelsmann, 1936), p. 89 [translation mine]).
Трябва накратко да представим как Швайцер тълкувал писмата на Павел. Швайцер твърдял, че Павел
споделя юдейското очакване за скорошно идване на Божието царство. (A. Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus (1930), p. 59) .
(Originally published in 1906 as Von Reimarus zu Wrede. The English translation by W. Montgomery was first published in 1910) .
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Но това очакване е доказано, че е илюзия. Постоянната значимост на Павел се състои в неговата убеденост,
че чрез смъртта и възкресението на Исус Христос, Съдният ден на Бога е нахлул в сегашната епоха. Сега
църквата стана толкова въвлечена в смъртта и възкресението на Христос, че може да бъде казано, че тя е в
Христос и с Христос. По този начин вярващите вече участват в този сегашен живот в начинът на
съществуване на възкресението. (Ibid., p. 91). Те вече са възкресени в Христос. Това съществуване в Христос
идва чрез кръщението и е осъществявано от Светия Дух. (Ibid., p. 119; see pp. 159-74, 374-77. Трябва да бъде отбелязано, че Швайцер не
е приемал факта на възкресението на Христос. See H. N. Ridderbos, Paul, trans. John R. De Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), p. 31) .
Както ще видим, в своето тълкуване на учението на Павел, Швайцер, въпреки че поддържал
есхатологичното разбиране на царството, което той бил подкрепил в своя по-рано написана книга, се
придвижил напред до възгледа за нахлуването на Съдния ден в настоящето, което очаква „реализираната
есхатология“ на Чарлз Харолд Дод (Коментар: 1884-1973 – влиятелен английски протестантски теолог, прочут с
твърдението си за „реализираната есхатология“ – вярване, че Исусовото позоваване на Божието царство означава, че то е
настояща реалност, а не бъдещ апокалипсис. Д.Пр.). Но в по-голямата си част, възгледите на Дод съставляват мощно

противопоставяне на „последователната есхатология“ на Швайцер.
Фундаменталната позиция на Дод относно Исус и Божието царство може да бъде обобщена така: „Той
(Дод) твърди, че за Исус царството е било настоящо, че Исус е поучавал за реалността на това царство,
така както то е реализирано в неговото собствено служение (и че) есхатологията на Исус е „реализирана
есхатология.“ (Perrin, op. cit., p. 58) . Дод твърди, че със служението на Исус е пристигнало Божието царство,
предсказано от Стария Завет. Съдният ден се премести от бъдещето в настоящето, от сферата на очакването
в сферата на реализираното преживяване. (C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom (London: Nisbet, 1935), p. 50). Дод твърди, че
смисълът на двата глагола, използвани в Синоптичните Евангелия, за да опишат идването на царството, са
идентични, с цел двата вида изразяване да могат да бъдат преведени като „Божието царство дойде.“ (Ibid., p. 44.
Глаголите са eggizein,намиращ се напр. в Марк 1:15 и преведен в RSV “Божието царство наближи”; и phthanein, намиращ се в Мат. 12:28 и в Лука 11:20 и преведено
“Божието царство дойде при вас.“).

Следователно, служението на Исус трябва да бъде разбирано като служение на „реализираната
есхатология,“ т.е., като ударът върху този свят от „`силите на идващият свят,` демонстриран в серия от
събития, които са безпрецедентни и неповторими, сега, в действащ процес.“ (Ibid., p. 51).
В следваща своя книга Дод твърди, че за авторите на Новия Завет „Господният ден,“ предсказан в
Стария Завет, се е явил и идващата ера е започнала. (The Apostolic Preaching and its Developments (London: Hodder and Stoughton, 1936), p.
18. On the “day of the Lord,” see also pp. 204-14, 217) . След като цитира някои текстове от Новия Завет, той казва: „От тези и
много подобни текстове със сигурност е ясно, че за авторите на Новия Завет най-общо, Господният ден е
влязъл в историята; скритото управление на Бога е било разкрито; Идващата епоха е дошла.
Евангелието на най-ранните християни, е Евангелие на реализираната есхатология.“ (Ibid., p. 210).
Въпреки че Дод, както вече отбелязахме, вижда „реализирана есхатология“ като описана в
Синоптичните Евангелия, той твърди, че в писмата на Павел за пръв път е описан правилно принципът на
реализираната есхатология: „Че свръхестественият ред на живота, който апокалиптиците са
предсказвали във времената на чиста фантазия, сега е описан като действителен факт на
преживяване...По майсторски начин Павел твърдял, че цялата територия на живота на църквата е поле
на есхатологичното чудо.“ (Ibid., pp. 154-55).
Дод намира, че реализирана есхатология е изразена много внимателно в Евангелието на Йоан:
„Поради това евангелистът (Йоан), преднамерено подчинявайки `най-футуристичният` елемент в
есхатологията на ранната църква на `реализираната есхатология,` което аз се опитах да покажа, е бил в
началото отличаващ се и ръководещ фактор в kerugma. (Коментар: kerygma произлиза от гръцката дума
κήρυγμα kérugma, която е използвана в Новия Завет за „прокламиране, обявяване, съобщаване като глашатай“ (виж Лука 4718-19,
Рим. 10:14 и Мат. 3:1. Д.Пр.). Неговата (на Йоан) тема е вечният живот, т.е., казано с езика на

есхатологията, животът на идващата епоха, но живот вечен, както е разбиран тук и сега чрез
присъствието на Христос чрез Светия Дух в църквата.“ (Ibid., pp. 156-57).
Докато за Вайс и Швайцер, Божието царство, което е прокламирал Исус, не е било настоящо, а
бъдеще (въпреки и незабавно бъдеще), за Дод това царство е дошло и присъства в служението на Исус. Но
човек трябва да попита, „Какво прави Дод с многото препратки към бъдещата есхатология, намиращи се в
Новия Завет?“ - препратки за такива бъдещи събития като Второто идване на Христос, Съдният ден, новата
земя и други подобни.
Нека първо да разгледаме тълкуването на Дод на „Притчата за талантите“ (Мат. 25:14-30) и
„Притчата за десетте слуги“ (Лука 19:12-27). Тези притчи изглежда, че сочат ясно към бъдещо връщане на
Христос, при което ще има уреждане на сметките. Как Дод тълкува тези притчи? Дод твърди, че в
първоначалният им вид те са били насочени против фарисеите. И в двете притчи „лукавият и ленив слуга,“
който скрил своят талант или лира (монета) в земята или завързана в носна кърпа, е символ на юдеинфарисей, който се търси сигурността в дребнавото и стриктно спазване на закона, но чрез егоистичната си
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недостъпност не оставя пространство за спасението на кръчмарите, ханджиите или грешниците. Дод
твърди, че използването на закона като форма за критика, съдържаща се в оригиналният вид на притчата, не
съдържа позоваване за Второто идване на Христос или за външна тъмнина, в която ленивият слуга бил
хвърлен. Как тогава тези елементи на бъдещата есхатология се съчетават в тези притчи? Дод казва, че те са
били добавени по-късно от църквата, като начин да бъде обяснен фактът, че ранното връщане на Христос,
което било очаквано, все още не се е случило. (Parables of the Kingdom, pp. 146-53).
Дод използва същият вид разсъждение и към „Притчата за десетте девици“ (Мат. 25:1-12). В
оригиналният си вид тази притча имала за цел да учи за подготвеност за определени развития, които щели
да се случат в земното служение на Исус. Но по-късно, след кризата в земното служение на Исус, към което
първоначално притчата сочела, църквата преработила притчата, добавяйки есхатологично продължение, с
цел да подготви хората за финалната криза на света, която тогава вярвали, че наближава. (Ibid., pp. 172-74).
Дод казва, че източникът на „бъдещата есхатология,“ намираща се в Новия Завет, е юдейската
апокалиптична литература. В началото вярващите очаквали Господ да се върне незабавно. Дод обяснява, че
когато това не се случило, „Църквата...започнала да създава реконструиран план на традиционната схема
на юдейската есхатология, която била разрушена от декларацията, че Божието царство вече е дошло.
Материалите за тази реконструкция били налични и в изобилие в апокалиптичната литература. Поради
това, реконструираната есхатология се ползвала изобилно от юдейските източници.“ (Apostolic Preaching, pp. 80-81).
Дод установява, че материалът от юдейския апокалипсис е доста посредствен в сравнение с онова,
което той счита, че е главното послание на ранното Християнство – посланието на реализираната
есхатология. Той изразява тази своя оценка в коментарите си за 2Сол 1:7-10 и 2:3-10, за така нареченият
„малък апокалипсис“ в Марк 13 и за книгата Откровение. (Ibid., pp. 81-90. Вижте коментарът на Дод за книгата Откровение: „...Ако
гледаме на тази едно цяло, ние трябва да оценим, че това прекомерно подчертаване на бъдещето дава отражение за отреждането на вторичното място точно на
тези елементи в първоначалното Евангелие, които са най-отличителните черти на Християнството – вярата, че в завършената работа на Христос, Бог вече е
действал за спасението на човека и блаженото усещане за живеене в Божието присъствие тук и сега (стр. 87-88).

Когато питаме дали Дод оставя някакво място в мисленето си това, което по-рано е било наричано
„бъдеща есхатология“ (ученията за есхатологичните събития, които все още не са се случили), ние наистина
не получаваме ясен и недвусмислен отговор. От една страна, в твърдение произнесено пред Втората
асамблея на Световният съвет на църквите (проведен в Еванстон, Илиноис, САЩ през 1954), той казал: „ В
него (Христос) ние вече притежаваме чрез вяра реалността на Божието царство. Но въпреки това ние го
притежаваме под условие, което подсказва, че има и още неща да дойдат, понеже на земята нищо не е
последно или завършено. Християнският живот винаги е под напрежението между случилото се и
очакването.“ (We Intend to Stay Together (London: SCM Press, 1954), p. 15).
Но когато се опитаме по-изчерпателно да разберем Дод в това отношение, става ясно, че той не вярва
в буквалното Второ връщане на Христос. Той твърди че понеже Господ не се върнал през буквалните 30тина години на първия век на небесни облаци, да очакваме, че той ще се върне по този начин през 20-я век,
означава да вървим против разбирането на „ранното Християнство“ – което е употребяваният от Дод
начин да каже „истинското Християнство.“ (Apostolic Preaching, p. 91).
Всъщност, той счита, че учението за Второто идване е мит: „Най-несъответстващ мит за целта в
историята е този мит, който формира себе си в калъпа на великото божествено събитие на миналото,
познато в неговата конкретна актуалност и обрисува своя окончателен вид във форма, която довежда
времето до края и поставя човека във вечността – Второто идване на Господа, Последния Съд.“ (Ibid., p. 240).
Допълнителна светлина върху разбирането на Дод за това, което е възприето да наричаме „бъдеща
есхатология,“ е хвърляна от неговия коментар на Марк 14:25, „Истина ви казвам, Аз вече няма да пия
плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство“: „Трябва ли да мислим тук за
Божието царство като за нещо, което все още ще дойде? Ако ще дойде, то няма да дойде на този свят,
защото „новото вино“ принадлежи на „новото небе и новата земя“ на апокалиптичното мислене, т.е. на
съвършеният ред отвъд пространството и времето.“ (Parables of the Kingdom, p. 56).
Какво се има предвид чрез израза „отвъд пространството и времето“? Много от критиците на Дод са
казали, че чрез този израз Дод въвежда един вид Платоническо мислене в библейското мислене. (Чрез
Платоническо мислене се има предвид, че за Дод идването на царството е някакъв идеал извън времето, за който земният живот е само неясно отражение. Ако този
идеал е „извън времето“ или „отвъд времето,“ тогава ще изглежда, че Дод не очаква бъдещо завършване на царството (подобно на консумирането на брака след
сватбата) или бъдещо обновление на земята).

Всъщност, Дод признава, че е открил Платонически твърдения в две от
книгите на Новия Завет, Евреи и Евангелието на Йоан. Той казва, че Евреи представя есхатологията с
термини от схемата на Платон, тъй като в нея (в Евр. 6:5) „бъдещия век“ е отъждествен с „този ред във
вечната реалност, чийто сенки или отражения формират света на феномена – (т.е. светът на
наблюдаваният факт или събитие.)“ (Apostolic Preaching, pp. 100-101). Дод казва следното тълкуване за Евангелието на
Йоан: „Факт е, че в това Евангелие даже по-изчерпателно, отколкото в писмата на Павел, есхатологията
е идеализирана в ясно различим мистицизъм. Подчертаната философия на това Евангелие, подобно на
книгата Евреи, е влиянието на калъпът на Платон, който винаги е благоприятен за мистичният образ.
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Върховната реалност, вместо да бъде, както е в юдейския апокалипсис, изобразявана като последният
период в историческата серия, е представяна като вечен ред на съществуване, в който феноменалният
ред в историята е сянка или символ. Този вечен ред е Божието царство...“(Ibid., pp. 157-58).
Като оценка можем да кажем, че разбирането на Дод за бъдещето на Божието царство е в Платоничен
смисъл, като че то се намира „отвъд пространството и времето“ и това предизвиква сериозно съмнение за
точността на неговото разбиране на Библейското послание. Защото със сигурност Оскар Кулман
основателно настоява, че бъдещето на царството и Второто идване на Христос, според разбирането на
авторите на Библията, не са били събития извън времето, а че тези събития ще се случат по едно и също
време като едно общо нещо, като първото от тях ще е идването на Христос. Освен това, ясното библейско
учение за новата земя (което разгледахме в предната глава) показва, че бъдещето на царството няма да е
„отвъд пространството“. Човек има усещането, че тук Дод въвежда чужд елемент в учението на авторите на
Новия Завет. (For similar criticisms, see Perrin, op. cit., pp. 68-73; Neill Q. Hamilton, “The Holy Spirit and Eschatology in Paul,” Scottish Journal of Theology Occasional
Papers No. 6 (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1957), pp. 59-61; James Kallas, The Stgnificance of the Synoptic Miracles (London: SPCK, 1961), p. 105; Oscar Cullmann, Salvation in
History (New York.Harper & Row, 1967), pp. 34, 174, 204).

Като признание за заслугата на Дод трябва да кажем, че той коригира едностранчивия възглед на
Швайцер, според който Божието царство в учението на Исус е изцяло бъдещо събитие. Дод правилно
подчертава фактът, че за Исус и апостолите, Божието царство е било настоящо и поради това библейската
есхатология се занимава не само с бъдещите събития, а и с настоящите реалности. Това е елементът на
истината в „реализираната есхатология.“ От друга страна, обаче, трябва също да бъде казано, че Дод е
надценил способностите си. Както видяхме, това, което наричаме „бъдеща есхатология“ или изобщо липсва
в разбирането на Дод е толкова разредено, отслабено и „Платонизирано,“ че читателят е оставян без ясно
учение за тези теми. Твърдението на Дод, че голямата част от бъдещата есхатология в Новия Завет е
останка от юдейския апокалипсис и поради това е „нисше Християнство,“ (Вижте например негов коментар за
есхатологичен текст в 2Сол. 1:7-10. Дод казва, че този текст „е разбиран най-добре като фактически цитат на н якакъв съвременен апокалипсис, или юдейски, или
юдео-християнски. Няма нищо християнско нито в неговото съдържание, нито в общия му тон, освен фактът, че фигурата на Месията е отъждествена с Исус“
(Apostolic Preaching, p. 81) ),

със сигурност не описва правилно този аспект на Библейското учение. Не успявайки да
ни даде ясно и недвусмислено учение за Второто идване на Христос и за бъдещото завършване на Божието
царство, Дод не успял да покаже правилно обхвата на библейското учение като важна част от посланието на
Библията като реализирана есхатология, което той толкова ловко защитава. (For other criticisms of Dodd see Perrin, op. cit., pp.
64-74; N. Q. Hamilton, op. cit., pp. 56-70; J. E. Fison, The Christian Hope (London: Longmans, Green, 1954), pp. 62-65; George E. Ladd, The Presence of the Future (Grand
Rapids: Eerdmans, 1974), pp. 19-20; H. N. Ridderbos, Paul, pp. 40-41).

Въпреки, че създавал израза „реализирана есхатология“ и драматично подчертал нахлуването на
Божието царство в настоящето чрез служението на Исус Христос, Дод със сигурност не е първият, който е
видял тази отличителна черта на учението на Новия Завет. Томас Ф. Торънс (1913-2007 – шотландски
протестантски пастор, теолог, плодовит преводач, професор – 27 години в университета в Единбург, през 1978 – носител на
наградата на Фондацията Темпълтън за принос към религията - с която след години е награден и Чарлз Колсън – превел съм
няколко негови книги. Д.Пр.) е показал, че принципите на реализираната есхатология могат да бъдат намерени

още в книгите на Джон Калвин. Подобно на Дод, Калвин твърдял, че бъдещият свят в един смисъл вече е
тук. Коментирайки Евр. 2:5 и следващите стихове, той (Калвин) написал: „Тук (в тези стихове) идващият
свят не е онова, за което ние се надяваме, че ще дойде след възкресението, а е това, което започва в
началото на царството на Христос, въпреки че извън всяко съмнение, то (царството) ще постигне
пълното си осъществяване в нашето финално възкресение.“ Т.е. Калвин е считал, че есхатологичната
връзка ще включва не само връзката между миналото и бъдещето...но и връзка в настоящето между новия
свят и стария свят, защото последните дни вече са изпреварили Църквата, с цел даже сега тя да живее в
новия свят. (T. F. Torrance, “The Eschatology of the Reformation,” Scottish Journal of Theology Occasional Papers No. 2 (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1953), p. 57).
Торънс продължава и казва, че за Калвин, Божието царство е било изцяло реализирано в Христос,
така че нищо не е останало да бъде правено, освен неговата финална демонстрация в слава. (Ibid., p. 58).
Коментирайки есхатологичната природа на мира, когато тя е основана върху смъртта, възкресението и
възнесението на Христос, Калвин казал, според Торънс: „Мирът означава не само увереността в
победата, не просто утеха в спора, а позитивно преживяване в Църквата, която вече живее от тази
страна на възкресението, защото чрез вяра Църквата е направена да седи в небесните места с
триумфиращият Христос в Неговото царство, въпреки че тя все още участва в мъките на Кръста на
земята.“ (Ibid., p. 5).
Освен това, Торънс твърди, че есхатологията на Калвин е тясно свързана с неговото учение за
обединението на църквата с Христос, така че това, което се случва на Главата, се случва и на частите на
тялото (на членовете на църквата): „Или, казано с други думи, есхатологията е учението на Духът и за
всичко, което е включено в това единение с Христос чрез Духа.“ (Ibid., p. 58).
От горепосочените цитати е видно, че Калвин, докато подчертава важната истина на това, което Дод
по-късно нарекъл „реализирана есхатология,“ избягва едностранчивостта на Дод. Въпреки, че Калвин не е
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писал коментар върху книгата Откровение, той със сигурност е вярвал и е учел, че Божието царство ще има
бъдеща демонстрация в слава и че следователно, ще има както бъдеща, така и реализирана вече
есхатология.
На това място трябва да се запознаем по-подробно с един теолог, който е направил значителен принос
към изучаването на есхатологията, но не е получил вниманието, което е заслужавал. Имам предвид Герхард
Вос (1862-1949), който бил професор по Библейска теология в Теологичната семинарията в Принстън от
1893 до 1932. Още през 1915 Вос очаквал да научи възгледите на Дод за сегашното царство и за идването на
бъдещата епоха, но не приемал буквалното отхвърляне от страна на Дод на бъдещата есхатология . В статия,
озаглавена „Есхатологията на Новия Завет,“ написана през 1915-то издание на International Standard Bible
Encyclopedia (Международна Стандартна Библейска Енциклопедия) той направил твърдения, които звучат
изненадващо подобни на твърденията на Дод: „В своя най-първичен произход, Християнството има
есхатологичен характер. Това означава, че появата на Месията и слагането на началото на неговата
дейност - и от гледната точка на Стария Завет те формират част от есхатологията.“ (“Eschatology of the New
Testament,” International Standard Bible Encyclopedia, ed. James Orr (Chicago: Howard-Severance, 1915; reprinted, Grand Rapids: Eerdmans, 1939), II, 979) .
После Вос казва, че там където Стария Завет сочи напред към идването на Месията, като велико
бъдещо есхатологично събитие („Денят на Господа“), Новия Завет разделя това събитие на два етапа: (1)
Сегашна Месианска епоха и (2) Завършено състояние на бъдещето. Но Новия Завет установява, че бъдещата
епоха е предвкусвана в настоящата: В някои случаи това предполага категорична форма на вярването, че
великите есхатологични промени вече са започнали да се случват и че вярващите вече придобиват поне
частична наслада от есхатологичните привилегии.“ (Ibid).
„...Това може даже да изрази себе си в парадоксалната форма, че есхатологичното състояние вече е
дошло и единственият велик белег в историята вече е бил направен (виж Евр. 2:3, 5; 9:11; 10:1; 12:22-24).
Все пак, даже когато това върховно усещане е достигнато, то никъде отменя другата, по-обща
представа, според която сегашното състояние продължава да се намира от сегашната страна на
есхатологичната криза...“ (Ibid., p. 980).
В книгата си „Есхатологията на Павел,“ публикувана през 1930, Вос развива още по-задълбочено тези
прозрения, особено когато те отразяват ученията на Апостол Павел. Той казва, че за авторите на Стария
Завет разликата между „тази епоха“ и „бъдещата епоха“ е била мислена просто в представата за
хронологична последователност. Но когато Месията, чието идване било предсказвано от авторите на Стария
Завет, се появил на сцената, есхатологичния процес по принцип вече е започнал и следователно простата
схема на хронологичната последователност между тази епоха или този свят и епохата и светът, които
трябвало да дойдат, вече не била подходяща. Появата на Месията започнала да разкрива себе си в две
последователни епохи: „идващата епоха била възприемана като носеща в утробата си друга бъдеща
епоха.“ (G. Vos, The Pauline Eschatology (Princeton: Princeton Univ. Press,1930), p. 36).
След това Вос продължава, за да каже, че за Павел, вярващият в Новия Завет живее както в сегашната,
така и в бъдещата епоха: „Едно до друго...с продължаването на тази по-стара схема (на двете
последователни епохи), може да бъде видяна появата на нова схема, включваща двата свята или двете
състояния.“ (Ibid., p. 37).
Тъй като Христос се възнесе на небето, вярващият, който е едно с Него, не само се интересува от
„небесните места,“ където е Христос, но в известен смисъл сега живее там. Според думите на Вос:
„Другият, по-висшият свят съществува там (на небето) и няма измъкване за християнина от
господстващата власт над неговия живот. Иначе казано, досегашното бъдеще, стана настояще. Сега, ако
настоящият свят трябваше в същото време да престане да съществува, тогава беше възможно да се начертае
непрекъсната права линия и нямаше да има никаква нужда от едновременното съществуване на две линии.
Но тъй като настоящият свят продължава да съществува, от това произлиза и дублирането (т.е.
съществуването в известен смисъл и на старото, и на новото). (Ibid., p. 38).
Вос илюстрира структурата на есхатологията на Павел чрез две диаграми, първата от тях изобразява
есхатологията на авторите на Стария Завет, а втората – есхатологията на Павел. (Ibid).
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Превод на надписите на диаграмите на Вос:
I. The Original Scheme – Оригиналната схема (на Стария Завет)
This age or world – Тази епоха или свят
The age or world to come – Бъдещата епоха или бъдещият свят
II. The Modified Scheme – Променената схема
The world to come, realized in principle - Бъдещият свят, реализиран по принцип
Future age and world fully realized in solid existence – Бъдещата епоха и свят, напълно реализирани в
стабилно състояние
Resurrection of Christ – Възкресение на Христос
(in Heaven) – на небето
(on earth) - на земята
Parousia – Второто идване на Господ Исус Христос на земята
This age or world – Тази епоха или свят
Следователно, според Вос, вярващият в Новия Завет живее в тази епоха или свят, а едновременно с
това и в бъдещата епоха или свят. Поради това Вос би се съгласил с Дод, че има логика, в която идващата
епоха вече е пристигнала. Но има и различие между двамата, защото Вос твърди, че ще има бъдеща
Parousia или Второ идване на Исус Христос и бъдещо завършване на епохата или на идващият свят, в който
всички негови потенциални способности ще бъдат напълно реализирани.
В глава от книгата му, озаглавена „Взаимодействие между Есхатологията и Сотериологията“
(Коментар: Сотериологията е клон от религиозната наука, която сравнява какви са представите за спасението и начините за
неговото получаване в различните религии. Д.Пр. ), Вос заявява, че за вярващият в Новия Завет есхатологията е тази,

която оформя сотериологията, а не обратното. Вярващият (в Новия Завет) трябва да е страстно обмислил
съвършенството, което най-накрая ще наследи след Второто връщане на Христос, поради което той гледа на
сегашното си спасение в светлината на това финално съвършенство: „... В най-общата картина на
системата на мисленето на Павел изглежда, че най-доброто от всичко друго по своята важност е
есхатологията, която предопределя както съдържанието, така и за формата на сотериологията.“ (Ibid., p.
60. Vos here refers to his article, “The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit,” in Biblical and Theological Studies, by the Members of the Faculty of
Princeton Theological Seminary (New York: Scribner, 1912), pp. 209-59).

След това Вос продължава, за да илюстрира формирането на сотериологията от есхатологията в
учението на Павел с 4 илюстрации от учението му.
1. Първата се отнася за учението за възкресението. За Вос е доста поразително, че в си новият живот
вярващият е описан от Павел, като „възкресен с Христос.“ Когато сега установим, че преживяването на
спасението, чрез което вярващите са въвеждани в новото състояние, е обяснено от Апостолът като
„възкръсване с Христос“ или „че сме възкресени с Христос“..., тогава противоположно, формиращо
влияние, упражнено от есхатологията върху централа част от процеса на спасяването, е извън всяко
съмнение.“
„...Изразът „да бъда възкресен в или с Христос“ може да има само едно значение: да притежавам, чрез
основна промяна на живота си, един от двата основополагащи акта на есхатологията, приложени върху
самия мен...В най-буквалният смисъл на думата това е предварителен резултат, произведен от
есхатологичния свят върху вярващите, които все още живеят в сегашния свят. (Pauline Eschatology, p. 45).
2. Втората от тези идеи на учението е представата за спасението. Според Вос, в писмата на Павел,
спасението има както настоящо, така и бъдещо значение; когато мислим за нашето спасение, за сегашната
наслада и за радостното предвкусване на финалното освобождение, тези неща са смесвани заедно. Въпреки
че по правило ние започваме процесът на мисленето си от сегашното към бъдещото спасение, според Павел
тази последователност е обратна: така както ще бъдем спасени в бъдещето, така ние сме спасени в
настоящето. (Ibid., pp. 51-53. Вос намира аналогия за този начин на говорене в начинът, по който Христос е говорил за последния час: “иде час, и сега е“ (Йоан
4:23; 5:25). Изразите „Божието царство“ и „Второто идване на Господа“ са използвани по подобен начин.) .
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3. Третата илюстрация е представата за оправданието. Вос твърди, че за Павел, що се отнася за
вярващият, актът на оправданието е изцяло предвкусване на Последния съд. (Ibid., p. 55).
4. Вос коментира и разбирането на Павел за ролята на Светия Дух, Когото в същата глава нарекъл
„залогът, първият и първите плодове на подходящото финално притежание на небесното състояние.“
(Ibid., p. 41).
По подобен начин Вос обрисува Духът в последната част на главата като “елементът на
есхатологията или на небесната сфера, който отличава начина на съществуване и живот в идващия свят
и следователно на тази очаквана форма, в която идващият светът е реализиран даже сега...“ (Ibid., p. 59).
Като обобщение можем да кажем, че Вос сериозно очаквал, че Дод ще подкрепи тезата, че с идването
на Христос е дошло и Божието царство и е започнала финалната есхатологична епоха. Всъщност, той счита,
че мисленето на Павел е отливка в есхатологичния калъп от началото, (Ibid., p. 60), и поради това казва, че Павел
е бащата на Християнската есхатология. (Ibid., Preface, p. vi). Вос ясно поучава, че ще има Второ връщане на
Христос, ще има бъдещо възкресение от смъртта и ще има Съден ден . Поради това ние намираме във Вос
балансиран подход към Библейската есхатология, който признава пълната власт на Библията и описва
изцяло правилно целостта на библейското учение.
Сега продължаваме напред към съвременната швейцарска есхатология. Оскар Кулман, един от
видните представители на така нареченото „училище на есхатологията“ посветено на „историята на
спасението,“ въпреки че признава, че изразът „история на спасението“ липсва в Новия Завет и поради това
може да има някои възражения против този израз, той казва, че го предпочита като описание на неговия
възглед. (Oscar Cullmann, Salvation in History, trans. S. G. Sowers (New York: Harper & Row, 1967), pp. 74-78. The term “salvation history” is a translation of the German
word Heilsgeschichte).
Чрез „история на спасението“ той твърди, че Бог е разкрил себе си в историята чрез серия от
изкупителни дела, в центъра на която са превъплъщението, разпъването на кръста и възкресението на
Исус Христос, чрез които той донася спасение на хората си. В едно изречение Кулман ни дава описание
на историята на спасението с тези думи: „Човекът на Новия Завет е бил сигурен, че той продължава (като
съработник с Христос в църквата) работата, която Бог е започнал с избора на народа на Израел, която
той разкрива в настоящето и която той ще завърши накрая.“ (Ibid., p. 13).
Кулман се съгласява с Дод и Вос, че идването на Христос на света означава изпълнение на
есхатологичните очаквания на Стария Завет, както и въвеждане на Божието царство в света. Той е съгласен,
че има смисъл, според който сега ние се намираме в последните дни на настоящата епоха или сме в новата
епоха и че великия белег в историята (отбелязващ това постижение), е бил направен. (Christ and Time, trans. Floyd V.
Filson (Philadelphia: Westminster, 1950), p. 83). Но за разлика от Дод и в съгласие с Вос, Кулман очаква бъдещо завършване на
Божието царство в историята; поради това, неговата позиция оставя място и за бъдеща есхатология, както и
за реализираната есхатология.
Основното в гледната точка на Кулман е неговата убеденост, че великата средна точка на историята
вече е зад нас. Самото датиране на нашите календари, които разделят времето на два главни периода (преди
Христос и след Христос) свидетелства за този факт. Иначе казано, тази велика средна точка е раждането на
Исус Христос или обобщаващо – тази велика средна точка са събитията, свързани с превъплъщението,
разпъването на кръста и възкресението на Христос. „...В централното събитие на Превъплътеният
Христос, събитие, което създава средната точка на вечната линия на времето, е изпълнено не само всичко,
което се е случило преди, но и всичко, което е решено да се случи в бъдещето.“ (Ibid., p. 72).
Докато за вярващият в Стария Завет средната точка в историята се намира в бъдещето, за вярващия в
Новия Завет тази средна точка се намира в миналото. (Ibid., pp. 81-82). Щом това е така, вярващият в Новия Завет
сега се надява за бъдещето, най-вече въз основата на онова, което се е случило в миналото. Кулман пленява
въображението на мнозина чрез сравняването на положението на вярващият в Новия Завет с положението
на човек, живеещ в периода между D-day (Коментар: 6.06.1944 – началото на десанта на войските на САЩ и Англия на
атлантическия бряг на Франция - това е преломният момент, който предрешава изхода от Втората световна война. Д.Пр ) и Vday (Коментар: 8.05.1945 – капитулацията на хитлеристка Германия. Д.Пр) през Втората световна война: „Решаващото
сражение в някоя война може вече да се е случило, но въпреки това войната все още продължава. Въпреки,
че решаващият ефект от това сражение може би все още не е признато от всички, независимо от това, то
означава победа.
Но войната все още трябва да се води за неопределен период от време, до „Денят на победата.“ Точно
такава е ситуацията, която Новия Завет осъзнава, като резултат от разпознаването на новото разделение на
времето; откровението се състои точно от факта на обявяването, че това събитие на кръста, заедно с
възкресението след това, е била вече завършилата решителна битка. Ibid., p. 84.
Какво означава тази представа: въпреки, че решаващата битка против силите на злото вече е
проведена и въпреки че Христос вече е спечелил победата, вярващите все още трябва да продължават „да се
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сражават в добрата битка на вярата“ (1Тим. 6:12 – мой превод), докато Исус дойде отново, за да
постави окончателният край на войната и финалното завършване на Божието царство. Поради това, ние се
сражаваме с увереност в крайната победа.
Кулман илюстрира разликата между вярващите в Стария Завет и вярващите в Новия Завет чрез
следните две диаграми: (Ibid., p. 82).

Превод на надписите в диаграмите:
JUDAISM: ЮДЕИЗЪМ
Midpoint: средна точка
Before Creation: преди Сътворението
Between Creation and Parousia: между Сътворението и Второто идване на Исус Христос
After the Parousia: след Второто идване на Исус Христос
CHRISTIANITY: ХРИСТИЯНСТВО
За вярващия в Стария Завет (виж първата диаграма), линията на библейското време се простира от
неопределеното минало преди Сътворението, минава в периода между Сътворението и Второто идване на
Исус Христос и продължава неопределено в бъдещето, в безкрайното време на вечността. За този вярващ,
средната точка на линията на времето е все още в бъдещето – в предсказаното идване на Месията.
А за вярващият в Новия Завет (виж втората диаграма) има двойно разделение на времето, което е
наложено върху тройното разделение на времето при юдеизма: преди идването на Христос и след идването
на Христос. Поради това, за вярващият в Новия Завет, средната точка на линията на времето (или на
историята) сега вече е в миналото, понеже Христос вече дойде. Следователно, според двойното деление,
християнинът, който живее в периода между първото и второто идване на Христос, вече принадлежи на
новата епоха, а според тройното разделение, новата епоха, която започва с Второто идване на Исус Христос,
все още не е започнала. (Ibid., pp. 81-83).
Поради това, подобно на Вос, Кулман вярва в припокриването на двете епохи. В един смисъл
вярващият вече е в новата епоха, понеже великата есхатологична точка вече е зад него. В друг смисъл той
все още не е в новата епоха, понеже Второто идване на Христос все още не се е случило. (Трябва да бъде казано, че
независимо от това, че диаграмата на Кулман за ситуацията на вярващия в Новия Завет се различава от диаграмата на Вос, нейният съществен смисъл е същият) .
За Кулман епохата, в която вярващият в Новия Завет живее е маркирана от постоянно напрежение
между средната точка и краят: „Новият елемент в Новия Завет не е есхатология, а това, което аз
наричам напрежение между решаващото „вече изпълнено“ и „все още не завършено,“ между сегашното и
бъдещото. Цялата теология на Новия Завет, включително проповядването на Исус, е маркирано от това
напрежение.“ (Salvation, p. 172).
Кулман вижда това напрежение като вече съществуващо в учението на самият Исус: „...То (очакването
на Исус), не трябва да бъде разглеждано като изцяло насочено в бъдещето или изцяло в настоящето, а е
напрежение във времето между „вече“ и „все още не,“ между настоящето и бъдещото...“ (Ibid., p. 32).
„...ученията на Исус могат да бъдат освободени от това напрежение (между настоящето и бъдещото)
единствено чрез силно произволния и научно съмнителен метод, в който или изказвания за сегашното
(училището на Швайцер), или изказвания за бъдещето (училището на Дод) са наричани „обществено
определени.“ Същността на това, което се нарича есхатология на Исус се състои в съпоставянето един до
друг на тези две серии от твърдения. (Ibid., p. 175. Кулман счита, че въпреки огромните различия между Швайцер и Дод, те са подобни в
изключването от техните есхатологии на това напрежение между спасението и историята - стр. 174).
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Това напрежение между „вече“ и „все още не,“ е илюстрирано по различни начини: „ Ние сме святи;
това означава, че ние трябва да освещаваме себе си. Ние получихме Духът; това означава, че ние трябва
да „вървим в (или чрез) Духа“ (Гал. 5:16 - мой превод). В Христос ние вече имаме изкуплението от
властта на греха; това означава, че сега както никога преди, ние трябва да се сражаваме против греха.“
(Time, p. 224).
Напрежението е илюстрирано и чрез ученията на Новия Завет за подчиняването на враговете на
Христос и за отмяната на смъртта. Въпреки, че 1Пет. 3:22 твърди, че невидимите сили вече са подчинени на
Христос, в 1Кор. 15:25 се казва, че всички врагове на Христос ще бъдат поставени под краката му
единствено в края на времето. (Ibid., pp. 153-54).
Въпреки, че според 2Тим. 1:10 смъртта вече е отменена от Христос , в 1Кор. 15:26 се твърди, че
унищожението на смъртта все още се намира в бъдещето. (Ibid., p. 153. В двата стиха е използван гръцки глагол, който произлиза от
думата katarge).
Въпреки, че това напрежение продължава да съществува през целия период между средната точка и
Второто идване на Христос, за християнина „вече“ надделява над „все още не.“ „Същественото за това
напрежение е, че от една страна, то все още съществува, но от друга страна то е отменено по подразбиране.
Състоянието не е, като че ли „вече“ и „все още не,“ са точно уравновесени. Нито пък решаващата средна
точка разделя времето на спасението на две равни части. Фактът, че решаващият обрат на събитията вече се
се случил в Христос, в средната точка и това, че сега очакването за бъдещето се основава във вяра в това,
което „вече“ показва, надделява над „все още не.“ (Salvation, p. 183).
Сега става ясно, че за християнинът, библейската есхатология включва бъдещи елементи, които все
още не са изпълнени, като и елементи, които вече са били изпълнени. След като забелязва със съжаление
тенденцията в някои кръгове да гледат на всеки интерес в някое крайно събитие, което все още очакваме да
дойде, като израз на по-нисша форма на религия, Кулман продължава за да потвърди важността на бъдещата
есхатология, като важна част в библейското послание: „Твърденията за бъдещето в Новия Завет са
включени в типичното взаимодействие между историята и спасението в целия процес на спасяването със
събитието на средната точка, Христос...В Новия Завет бъдещето вече не е мислимо без победата над
смъртта, която вече е спечелена от Христос. Но твърденията за бъдещето, които са така вкоренени в
победата на Христос, сочат напред към финалната точка в целия спасителен процес, който никога няма
да бъде реализиран напълно преди краят.“ (Ibid., pp. 178-79).
Докато, както вече видяхме, никакво ясно учение за бъдеща есхатология не може да бъде намерено в
книгите на Дод, Кулман твърди, че великото бъдещо събитие все още ни очаква. Диаграмата на ситуацията
на вярващият в Новия Завет, която разгледахме по-рано ясно показва, че Кулман очаква бъдещо Второ
идване на Христос. В различни връзки той говори за ерата на спасителната история на Новия Завет, като
лежаща „между възкресението на Христос и Неговото връщане“ (Ibid., p. 202), или „между възнесението на
Христос и Неговото връщане.“ (Ibid., p. 169). Кулман стига до великите страдания, за да покаже, че така
нареченото „забавяне на Второто идване на Христос“ не е било голям проблем за ранните християни;
важната истина е, че понеже Христос дойде, неговото връщане е сигурно и следователно, в този смисъл,
винаги е близо. (Ibid., pp. 32, 181).
Кулман твърди, че Божието царство е както настоящо, така и бъдещо (Time, p. 83), и че Съдният ден се е
случил и ще се случи отново в бъдещето. (Ibid., p. 89). Освен това той твърди, че възкресението на тялото и
обновяването на творението са събития, които все още ще се случат: „Всичко, свързано с възкресението на
нашите тела и тяхното трансформиране от Духа (1Кор. 15) и с новото сътворение на съвършения човек
(Рим. 8) все още предстои да се случи...Единствено в бъдещото възкресение ние ще имаме тяло,
окончателно променено от Бога..., когато същия Дух преработи цялото творение. Победата над
„плътта“ ...и греха, която вече е била постигната, победата над смъртта, чрез която вътрешния човек е
обновяван (от Духа) ежедневно (2Кор. 4:16), ще се изяви телесно. Неоправдано осъвременяване на
същността на мисленето на Павел е, да бъде тълкувано това събитие по друг начин освен като нещо
което все още предстои да се случи във времето.“ (Salvation, pp. 177-78).
Трябва да бъде казано нещо и за разбирането на Кулман за значимостта на времето. Признавайки, че
авторите на Новия Завет не са се занимавали основно с идеята за времето като такова, все пак Кулман
извлича от Новия Завет една представа за времето, която той счита, че е нужна за разбирането на
посланието на Новия Завет. Той нарича „линейна“ тази представа за времето. (Ibid., p. 15). В книгата си
„Христос и времето“ Кулман казва, че за ранните християни символът на времето е била насочена нагоре
наклонена линия, изобразяваща смисъла на Божия план като движещ се напред и нагоре към своята
финална цел. (Time, pp. 51, 53).
Обаче в книгата си „Спасението в историята“ Кулман казва: “въпреки, че аз използвам образът на
линията като обща посока за историята на спасението, сега е важно за мен да подчертая, че аз нямам
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предвид права линия, а променлива линия, която може да има значително отклонение.“

(Salvation, p. 15. На стр. 78
той добавя, че иска да остави място в божия план за човешката съпротива и грях, поради което историята на спасението трябва да включва и „история на
нещастието“ - Unheilsgeschichte).

Кулман сравнява тази представа за времето с представата, открита от него в гръцкото мислене. За
гърците символът за времето не е бил права линия, а кръг. Тъй като за тях времето се движело в
непрестанен кръговрат, в който всичко се повтаряло, в гръцкото мислене фактът, че човека е подвластен на
времето се възприемал като поробване и проклятие. Следователно за тях да бъдем спасени, означава да
бъдем освободени от времето и да бъдем преместени във вечно Отвъд. (Time, pp. 51-52).
Но в ранното християнство спасението било схващано в строгите изисквания на хода на времето:
„Идващият край е реално бъдеще, каквото е и миналото изкупително дело на Исус Христос, въпреки
фактът, че то е обясняващата средна точка на всички времена; от гледната точка на Църквата то е
реално минало, но е и настоящо на Църквата, подпечатано с изцяло кален във времето характер,
ограничено отзад в това минало и вървящо напред към това бъдеще.“ (Ibid., p. 53. Кулман потвърждава това становище на
стр. 62 от книгата „Спасението в историята“: „Независимо дали харесваме това или не, в Новия Завет наистина има напрежение във времето и според мен
неразрушимата връзка между историята на спасението и есхатологията, се основава на това напрежение.“) .

Приемайки идеята на ранното християнство за времето като своя гледна точка, Кулман отхвърля всяко
„философско представяне и разлагане“ на времето, превръщайки го във „вечна метафизика.“ (Time, p. 53).
Кулман намира пример за такава метафизика в Платон. Докато за ранното Християнство вечността е
разбирана просто като безкрайна линия на времето, (Ibid., p. 69), за Платон вечността е безвремие, което е
качествено различно от времето. (Ibid., p. 61. 100. Ibid., pp. 62-63).
По същата причина Кулман отхвърля представата на Карл Барт за времето като нещо, което е
качествено различно от вечността, твърдейки, че тази представа е остатък от Платонизма. Кулман е особено
страстен в отричането на разбирането на Рудолф Бултман за развитието на историята на спасението във
времето „като само една рамка, от която трябва да премахнем описанието, за да стигнем до зърното.“
(Ibid., p. 13). Бултман гледал на времевия и исторически елемент в текстовете на Библията като на митологичен
материал, който ние трябва задължително да остави настрана и така „лишава Християнското прокламиране
от неговото времево разположение в историята на спасението.“ (Ibid., pp. 30-31). Кулман казва, че правейки
това Бултман изважда сърцето на евангелието. Защото нашето евангелие зависи от това, което Исус Христос
е направил за нас във времето и в историята.
Разбирането на Кулман за смисъла на вечността като безкрайно разтеглено време, е било обсъждано
много. Повечето от критиките на неговия възглед е фокусиран в трудността тази представа да бъде
използвана за Бога. Например, Джон Марш твърди, че представата на Кулман за вечността не успява да
обясни правилно превъзходството на Бога в сравнение с човека, понеже това превъзходство на Бога би
трябвало да е очевидно от тази представа на Кулман, че Бог не живее в простата последователност на
моментите, както живее човека. (John Marsh, The Fulness of Time (London: Nisbet, 1952), pp. 177-81). Хендрик Беркхоф подобно се
страхува, че в представата на Кулман, ограничаващата линия между Бога и човека е в опасност да бъде
изтрита. (Hendrikus Berkhof, Christ the Meaning of History, trans. L. Buurman from the 4th ed. (Richmond: John Knox, 1966), p. 186) . В последваща своя
книга Беркхоф казва, че Божията вечност не е същата като човешката вечност и поради това не е
правилно да поставяме Бога и човека на една и съща линия на времето. (Well-Founded Hope (Richmond: John Knox, 1969), pp. 2930). Въпреки, че тези критики са основателни, те не трябва да ни правят слепи за действителният принос на
Кулман към евангелското Християнство чрез подчертаването на закотвянето на изкупителната история във
времето.
Можем да обобщим значимостта на приноса на Кулман към библейската есхатология така: Понеже
великата средна точка на историята се е случила при първото идване на Христос, има много реален смисъл,
в който днешните вярващи живеят в новата ера. Но финалният завършек на Божието царство, което ще
включва Второто идване на Христос, общото възкресение и обновяването на творението са все още в
бъдещето. От това следва, че ерата, в която сега живеем ние се отличава с напрежение – между средната
точка и краят, между настоящето и бъдещето и между „вече“ и „все още не.“
Настоящата добавка към тази книга е полезно да бъде завършена с кратък преглед на 3 вида
есхатология, които представят акценти, донякъде различни от разгледаните по-горе. Имам предвид
„вертикалната есхатология“ на Карл Барт, „есхатологията на екзистенциализма“ на Рудолф Бултман и
„футуристката есхатология“ на Юрген Молтман.
Карл Барт казал, че не иска есхатологията да е само „кратка и съвършено безобидна завършваща
глава в догматичното богословие.“ (Karl Barth, The Epistle to the Romans, trans. from the 6th ed. by E. C. Hoskyns (London: Oxford Univ. Press, 1933), p.
500). Барт иска да каже, че цялата теология е поставена в една есхатологична матрица. Ние можем да оценим
това подчертаване на широко проникващия характер на есхатологията и на нейната важност за цялата
теология. Но остава следният въпрос: според Барт какво е есхатологията?
В предговора на второто издание на книгата му „Посланието до Римляните“ Барт казал: „Ако аз имам
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система, тя е ограничена до това, което Киркегор нарече „безкрайна качествена разлика“ между времето и
вечността...“ (Ibid., p. 10). Когато Барт коментирал „Посланието до Римляните“ с това разбиране на времето и
вечността, резултатът бил съкрушително подчертаване на върховенството на Бога и фактът, че няма мост
от човека към Бога, а има само мост от Бога към човека.
...с коментара си за „Посланието до Римляните“ Барт привлякъл вниманието към надвишаващият
всичко суверенитет (би трябвало да е власт) (Тук холандската дума е gericht, което означава „съди“) на Бог да съди всичко,
което е временно и човешко в морала, културата и религията, подчертавайки особено, че есхатологията не
се занимава предимно с бъдещите състояния, а с завършената актуалност на есхатологичното обявяване в
настоящето...Той виждал есхатологията – Бог като Последният – в екзистенциалната криза на човека,
живеещ постоянно на ръба на Божията вечност. Тази вечност не била временно отдалечена, а била близко
свързана с и съответстваща на ежедневния живот. (Berkouwer, Return, p. 27).
Това ново разбиране на есхатологията е илюстрирано от тълкуването на Барт на Рим. 13:11: „Освен
това вие знаете колко е часът, че сега е времето да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до
нас, отколкото когато първо повярвахме“ (мой превод). Вместо да види хронологична близост, описана
тук, Барт говори за различен вид близост: „Стоейки на границата на времето, хората са изправяни пред
надвисналата отвесна стена на Бога, чрез която цялото време и всичко, което е във времето, е изчезнало.
Там те чакат Последният час, Второто идване на Исус Христос...Никога ли няма да има край на цялото
наше непрестанно говорене за забавянето на Второто идване? Как може идването на това, което никога
няма да дойде, да бъде забавено? Краят, за който говори Новия Завет не е събитие, съществуващо във
времето...Това, което забавя идването (очакването за Краят), не е самото Второ идване на Христос, а е
забавянето на нашето събуждане. Но ние се събудихме; ние помним; ние направихме крачка напред от
неподходящото време, за да влезем във времето, което е подходящо; ние не бяхме ужасени от факта че,
независимо дали искаме или не, ние стоим във всеки момент на границата на времето...Щом е така, ние
трябва да очакваме Второто идване на Исус Христос...и тогава ние няма да се двоумим дали да се
разкаем, дали да повярваме в Господа, дали да мислим за вечността и следователно – да обичаме.“ (Barth, op.
cit., pp. 500-501).
...В тези думи Барт разкрива представа за есхатологията, която е доста различна от
традиционната есхатология. Есхатологията вече не означава да очакваме някои събития, които ще се
случат в бъдещето, а да очакваме Второто идване на Исус Христос в покаяние и вяра във всеки миг, в
който се срещнем с него. Можем да наречем това „безкрайна есхатология,“ в която Второто идване вече
не е разбирано като бъдещо връщане на Христос, а е разбирано като “вечен символ на безкрайната
сериозност на вечността във всяка житейска ситуация.“ (F. Holmstrom, op. cit., p. 241). Бихме могли да наречем това
един вид „вертикална есхатология,“ за разлика от „хоризонталната есхатология.“ Счета се, че Вечният
Бог е винаги над нас; че ние сме длъжни да му отговаряме, когато той ни говори; в моментът, в който
ние правим това, вечността си взаимодейства с времето – и това е есхатология.
Беркхоф възпроизвежда тази представата на Барт по следния начин: „Не е имало край на историята,
измервана чрез времето в хоризонталната равнина; имало само вертикално Второ идване на Христос,
маркирано от постоянна криза в живота и от реалната тежест на близостта на Бога. По този начин
свързаното с времето бъдеще е премествано в настоящето и за реализираното Второ идване вече не се
говори във времеви категории (т.е. кога точно ще се случи), а в духовни категории...“Второ“ е заместено с
„отвъд“ и противно на целия футуризъм, е подчертан винаги присъстващият сърдечен пулс (винаги
звучащият гонг) на вечността.“ (Berkouwer, Return, pp. 27-28. The words in brackets translate the Dutch expression, “gongslag der eeuwigheid.”).
Но ако това е разбирането на човек за есхатологията, в това разбиране не би имало място за бъдещата
есхатология. Въз основата на такова разбиране, човек просто престава да мисли за бъдещо връщане на
Христос или за бъдещ Съден ден, считайки ги за демодирани останки от средновековно суеверие. В опитът
си да възстанови есхатологията, тук Барт ограбил библейската есхатология от някои от нейните най-важни
значения. (Целта на това не е да отречем, че в представата на Барт има елемент на истината. Със сигурност, когато стане вярващ в Христос, човек влиза в
нова епоха и участва в получаването на есхатологичните благословии. Но да се ограничи есхатологията само до това, означава сериозно да принизи библейското
послание).

За да си придържаме към истината трябва да кажем, че самият Барт е реагирал против тази крайна
позиция в своя последваща книга. Възпроизвеждайки казаното от Барт в книгата му „Християнско
богословие,“ Беркхоф коментира: „Барт признава за едно свое (почти) (The addition of the word almost attempts to do full justice to
the original here: vrijwel uitsluitend) крайно подчертаване на Божи „отдалеченост,“ без да вземе предвид неговото идване.
Есхатологичната реакция е била твърде силна и той престанал да гледа към целта и към края на историята.
Преосмисляйки тълкуванието си на Рим. 13:11.... Барт откровено признава: „Но също е ясно, че с
цялото си умение и красноречие, аз не успях да схвана важната черта на този текст, теологията, която
той приписва на времето, когато то върви към реален край.“ (Berkouwer, Return, p. 29. The reference in Barth is to Church Dogmatics,
II/1, 635).
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Когато оценяваме позицията на Барт, тази корекция не трябва да бъде пропускана. Но въпреки това,
той никога не се отрекъл от настояването си за „безкрайна качествена разлика“ между времето и вечността.
Трябва да допуснем, че остават много неясни веща в разбирането на Барт за точната връзка между
настоящето и бъдещето, между „вече“ и „все още не.“
Рудолф Бултман счита, че посланието на Новия Завет е фиксирано в рамката на митологията. Понеже
тази митология е напълно неприемлива за съвременния човек и понеже това сега създава пречка за
приемането на евангелието, ние сме длъжни, както твърди Бултман, да „демитологизираме“ Новия Завет.
Чрез думата „демитологизираме“ той не иска да каже, че ние трябва просто да отхвърлим тези
митологични черти на Новия Завет, според модата на либералните теолози от 19-я век, а да разясняваме
митологията с цел да стигнем до нейния истински вътрешен смисъл. Сред митологичните елементи в
Новия Завет, които трябва отново да бъдат разяснявани и поради това да не продължаваме да ги
възприемаме буквално са следните: небе и ад, възкресението на Исус Христос, Второто идване на Христос
и бъдещият Съден ден.
Според Кулман, Бултман разглежда цялата рамка на времето, в която е поставено изкупителното
послание на Новия Завет като някаква опаковка, която ние трябва да премахнем, за да стигнем до истинския
смисъл на посланието. За Бултман важното нещо относно Исус Христос не е жертвоприношението, което
той е извършил заради своите хора в централното време на историята, а е новия начин на живеене, който
той е отворил за нас.
При това разбиране, според Бултман, какво е есхатологията? „Същественото нещо за
есхатологичното послание е идеята за Бог, който действа в есхатологията и идеята за човешкото
съществуване, съдържащо се в есхатологията – а не вярването, че краят на света просто предстои.“
(Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament, trans. K. Grobel (New York: Scribner, 1951), I, 23) .
Можем да кажем, че Бултман ни запознава с „екзистенциалната есхатология.“ Според него
есхатологията трябва да се занимава не с определени събития, които ще се случат в бъдещето, а с идването
на Исус Христос в света и с решението, което всеки човек трябва да вземе относно Христос.
Нека да видим как Бултман описва своето разбиране за есхатологията: „Според Новия Завет
решаващата значимост на Исус Христос е, че той – в своята личност, в своето идване, в своето
страдание и в своята прослава – е есхатологичното събитие.“ (Jesus Christ and Mythology (New York: Scribner, 1958), p. 80).
„Следователно можем да кажем, че да живеем във вяра, означава да живеем в есхатологично
съществуване, да живеем отвъд този свят, да сме преминали от смърт към живот (виж Йоан 5:24;
1Йоан 3:14). Наистина, есхатологичното съществуване вече е реализирано в очакване, „защото с вяра
живеем, а не с виждане“ (2Кор. 5:7 – мой превод). Това означава, че есхатологичното съществуване на
вярващият не е светски феномен, а се реализира в ново разбиране за самия себе си. Това разбиране за
самия себе си, както вече видяхме, израства от Словото. Есхатологичното събитие, което е Исус
Христос, се случва тук и сега, когато Словото е проповядвано (2Кор. 6:2; Йоан 5:24) .“ (Ibid., p. 81).
Затова, есхатологичното съществуване включва ново разбиране за себе си – разбиране за себе си,
което идва от отговора на човека, живеещ с вяра, даван на проповядваното Слово. Есхатологичното
съществуване означава и отвореност към бъдещето. „Тогава, това е по-дълбокият смисъл на
митологичното проповядване на Исус – да бъдем отворени за Божието бъдеще, което наистина е
предстоящо за всеки от нас...“ (Ibid., p. 31).
Бултман твърди, че намира подкрепа за своята представа особено в Евангелието на Йоан, понеже,
(както той твърди), Йоан е демитологизирал посланието на евангелието. Според Бултман, в Йоан няма да
има Съден ден; присъдата вече е дошла чрез Исус. За Йоан вечният живот не е бъдеща благословия, а
сегашно притежание. Тогава какво прави Бултман с твърденията в четвъртото Евангелие, които посочват
към бъдещите есхатологични събития? Бултман казва, че тези твърдения са били добавени по-късно от
някой по-късен редактор.
Бултман заключава, ...че няма никакво споменаване за някакво бъдеще или за някакво драматично
събитие в есхатологичната представа на Йоан, защото за Йоан „есхатологичното събитие вече е
завършено.“ Той признава, че наистина има някакви загатвания за бъдещето в това евангелие, сред които са
твърденията на Исус, че „иде часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще
излязат...“ (Йоан 5:28-29, и че „който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот и Аз ще го
възкреся в последния ден“ (6:54 – мой превод; виж ст. 39 и 12:48). Според Бултман тези твърдения са в
конфликт с есхатологичната характеристика на настоящето на Йоан и поради това заключава, че те не са
били част от оригиналния текст. (Berkouwer, Return, p. 105).
Освен това Бултман твърди, че е намерил подкрепа за представата си в писмата на Павел. Той
признава, че учения за „апокалиптични“ бъдещи събития, като Второто идване и Съдният ден се намират в
писмата на Павел, но не приема тази “митична есхатология“: „Ние не можем повече да гледаме за
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връщането на Човешкия Син на небесните облаци или да се надяваме, че верните ще го посрещнат във
въздуха (виж 1Сол. 4:15 и следващите)...Мистичната есхатология е незащитима...“(R. Bultmann, “New Testament and
Mythology,” in Kerugma and Myth, ed. H. W. Bartsch (New York: Harper and Row, 1961; orig. pub. 1953), pp. 4-5. 122. Neill Q. Hamilton, “Rudolf Bultmann’s Reinterpreted
Eschatology,” in op. cit., p. 76).

По този начин той продължава да обяснява написаното от Павел: „...Ако Павел е имал логично
разбиране за ситуацията на човека по неговото време, същото разбиране щеше да е логично и за нашето
време. Тогава задачата е да дешифрираме неговия език, неговата митология, неговата представа за
света и да проникнем до неговото разбиране за себе си...Въпреки че твърденията на Павел за природата
на човешката околна среда не са верни, все пак в един по-дълбок смисъл всичко, което той казва, може да е
вярно за ситуацията на човека. От тази гледна точка Павел приложим и обоснован за всяка епоха.“
Херман Ридърбос дава следния анализ на разбирането на Бултман на изкупителното послание на
Павел: „Според Бултман, въпреки че Павел не отхвърля апокалиптичните бъдещи очаквания за
възкресение, освобождение и радост в Светия Дух...това спасение от една страна вече е настоящо, но от
друга страна то е все още бъдеще, защото то е само придобито...чрез начина на екзистенциалните
обсъждания. За да стигне до своето истинско съществуване, човек трябва отново да позволява на себе си
да бъде разпънат на кръста с Христос - т.е. човек трябва да гледа напред не за това, което е налично,
което вече е в неговата власт и трябва да избира онова, което не е налично, което е невидимо, над което
той няма власт. По този начин той е постоянно довеждан до края на неговите контролирани
способности и е воден към свободата да бъде наистина човек. Не есхатологичните представи, а
антропологическите прозрения, които са изявени чрез есхатологичните представи, формират
структурата на проповядването на Павел. Не мисълта за края на света, а начинът, чрез който човек е
житейски поставян лице срещу лице с действащият и говорещ Бог в Исус Христос в демитологизираното
съдържание на тази есхатология.“ (H. N. Ridderbos, Paulus (Kampen: Kok, 1966), p. 37 [translation mine]).
Екзистенциалната природа на Есхатологията на Бултман става ясна в следния цитат: „Парадоксът на
християнското послание е, че есхатологичното събитие, според Павел и Йоан, не трябва да бъде
разбирано като драматично събитие, като космическа катастрофа, а като нещо, случващо се в
историята, започнало с появата на Исус Христос и продължава да се случва отново и отново в
историята, но не като вид историческа проява, която може да бъде потвърдена от всеки историк. То
(есхатологичното събитие) се превръща в събитие, което се повтаря в проповядването и във вярата.
Исус Христос е есхатологичното събитие не като установен факт в миналото, а като повтарящо се
настояще, като говорещо на вас и на мен тук и и сега в проповядването. Проповядването е обръщение и
като обръщение то изисква отговор и решение...В това решение на вяра аз не решавам въз основата на
разумно действие, а въз основата на ново разбиране за себе си като освободен от себе си чрез Божията
благодат и като дарен с моето ново „аз“ и това същевременно е решението да приема нов живот,
основаващ се върху Божията благодат.“ (R. Bultmann, History and Eschatology (Edinburgh: Univ. Press, 1957), pp. 151-52).
Философи-екзистенциалисти като Мартин Хайдегер и Карл Джаспърс твърдят, че човек трябва да
намери истинското си съществуване чрез освобождаването си от поведението, което се съобразява с
правилата на обществото и прави свободни решения за себе си, за целите си и за своя начин на живеене.
Ясно е, че Бултман е тълкувал есхатологията на Новия Завет в светлината на философията на
екзистенциализма и по-точно – на философията на Мартин Хайдегер. (See H. N. Ridderbos, Bultmann, trans. David Freeman
(Grand Rapids: Baker, 1960), pp. 38-45).
Като заключение можем да кажем, че оценяваме настояването на Бултман за нуждата от решение в
отговор на проповядването на Словото. Можем също да се съгласим с него, че човек намира истинско
съществуване единствено чрез вяра в Исус Христос. Но трябва категорично да отречем като изцяло
своеволно отхвърлянето от Бултман на цялата бъдеща есхатология и неговото принизяване на библейското
послание до нивото на обикновено антропология. В него ние виждаме едностранчивост, която е толкова
голяма, колкото е едностранчивостта на Дод. Но докато философската основа на мисленето на Дод е вид
платонизъм, възгледите на Бултман се основават върху философията на екзистенциализма. (Cullmann’s critique of
Bultmann’s stripping away of the time framework within which the message of redemption comes to us in the Bible has been noted above. For a further critique of Bultmann’s
existentialist eschatology see David E. Holwerda, The Holy Spirit and Eschatology in the Gospel of John (Kampen: Kok, 1959), pp. 126-33) .

Докато Бултман бил силно повлиян от Мартин Хайдегер, Юрген Молтман получил възгледа си на
отстъпление от Библейското учение от Ернст Блох, който бил евреи-марксист и твърдял, че човека е
същество, което върви към бъдещето. Същината на неговата природа не е в това, което има, а в онова, което
очаква – в неговия стремеж напред към онова, което все още няма. Въпреки, че Блох не считал, че ние
имаме нужда от вяра в Бога, за да бъде направляван напред в бъдещето, Молтман решил да постави в
Християнското учение идеите на Блох за човека, гледащ напред. Той направил това в много обсъжданата му
книга „Теология на надеждата.“
Молтман имал да каже някои значими неща за важността на есхатологията. Според него, не трябва да
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бъде считано, че есхатологията е просто „неясно защо прибавена добавка“ към богословските учения. (Jurgen
Moltmann, Theology of Hope, trans. from the 5th ed. by J. W. Leitch (New York: Harper and Row, 1967), p. 15) . Есхатологията трябва да се занимава не
с просто с нещата, които ще се случат в края на времето, но и с целия днешен живот: „От началото до края,
а не просто епилогът. Християнството е есхатология, то е надежда, гледаща напреди движеща се напред, и
поради това също променяща настоящето. Есхатологията не е един елемент от Християнството, а е
жизнената среда на християнската вяра като такава, тя е ключът, в който всичко, което е поставено, тя е
светлината,която изпълва всичко тук, в изгрева на очаквания нов ден. Защото християнската вяра живее от
възкръсването на разпънатия Христос и се протяга към обещанията на всеобщото бъдеще на
Христос...Поради това есхатологията не може да бъде само част от християнското учение. По-точно,
есхатологичният възглед на християнството е отличителна черта на цялото християнско възвание, на всяко
християнско съществуване и на цялата църква. (Ibid., p. 16).
Но според Молтман, каква трябва да бъде есхатологията? Той казва, че Християнската есхатология
говори за „Христос и за неговото бъдеще.“ А тъй като есхатологията разбира историята като реалност, която
е учредена от Божието обещание, нейният език е езикът на обещанието. (Ibid., p. 224). Мисленето на
есхатологията е „очакващо мислене,“ което съответства на християнската надежда. В светлината на думите
на Павел за „усърдното очакване на творението“ (Рим. 8:19 – мой превод), теологията трябва да достигне
до нов начин на мислене за историята – начин, който е ориентиран към Божието бъдеще за света. (Ibid., p. 35).
Молтман сравнява християнската надежда с две форми на безнадеждност, които установява, че
преобладават в днешния свят: предположението и отчаянието. Според Карл Маркс, предположението
мисли, че може да изгради свят на човешка свобода и достойнство чрез собствената си сила, отделно от
Бога. Според Алберт Камю, отчаянието („мислещо ясно и повече не надяващо се“) и екзистенциализма са
изоставили всяка надежда и счита, че животът е изцяло безсмислен. Противно на тези два възгледа, само
християнската надежда има значимо послание за днешния ден (Ibid., pp. 23-26): „Славата на само-реализацията,
както и злочестината на само-отчуждението израстват от безнадеждността в свят на изгубени хоризонти. Да
разкрива пред безнадеждността хоризонтът на бъдещето на разпънатият Христос – това е задачата на
Християнската църква. Ibid., p. 338.
За да разберем есхатологичният възглед на Молтман, ние трябва да знаем неговото становище за
разкриването. Хари Куйтерт казал, че за Молтман обещанието е категория, която определя разкриване.
(“Erlauterungen zu Jurgen Moltmanns Theologie der Hoffnung,” in Diskussion uber die “Theologie der Hoffnung” von Jurgen Moltmann, ed. Wolf-Dieter Marsch (Munchen:
Kaiser, 1967), p. 185).

В мисленето на Молтман всички откровения на Бога са обещания. (Theology of Hope, p. 116).
Откровенията както в Стария, така и в Новия Завет са предимно във формата на обещания; но тези
обещания „не са били изцяло решени в нито едно събитие – там остава някакъв остатък, който сочи към
бъдещето.“ (Hans Schwarz, On the Way to the Future (Minneapolis: Augsburg, 1972), p. 99) . Молтман твърди, че Бог разкрива себе си във
формата на обещание и в историята, която е маркирана от обещание. Поради това Християнското учение на
Бога за откровението не трябва да принадлежи нито на учението за Бога, нито на антропологията, а на
есхатологията: откровението е очакване на бъдещето на истината. (Theology of Hope, pp. 42, 43).
За същото въздействие говорят и коментарите на Молтман за Божието Слово: „Тя (Библията) не
предоставя окончателно разкриване, но ни приканва да вървим по път, чиято цел е показана във формата
на обещание...Като обещанието за есхатологично и всеобщо бъдеще, словото сочи извън себе си към
бъдещите събития...Поради това възвестяването се намира в състоянието на есхатологичното
напрежение, за което говорихме...Обещанието е истина до степента, която то съобщава бъдещето на
истината. То съобщава тази истина по такъв начин, че ние можем да го имаме само чрез уверено
очакване за него и търсейки го с цялото си сърце.“ (Ibid., pp. 325-26).
Какво казва Молтман за връзката между вярата и надеждата? „В Християнският живот вярата има
приоритет, но надеждата – превъзходство...Чрез вярата човек намира пътя към истинския живот, но
единствено надеждата го държи на този път.“ (Ibid., p. 20). Превъзходството на надеждата в Християнската
вяра има важни последици за нашето знание: Вярата се надява, за да знае това, в което вярва. Поради
това, цялото й (на вярата) познание ще е предварително и фрагментирано познание, формиращо
въведение към обещаното бъдеще...“(Ibid., p. 33).
„Следователно, знанието за бъдещето, което е запалено от обещанието, е знание в надежда и е
предчувстващо и очакващо, но е и условно, фрагментирано, отворено и протягащо се извън себе си...Така
знанието за Христос става очакващо, условно и фрагментирано знание за неговото бъдеще, т.е. за онова,
което той ще бъде.“ (Ibid., p. 203).
За Молтман даже нашето знание за Бога е най-вече знание за Божието бъдеще. (Ibid., pp. 117-18). Бог е
описан като Същество, чиято основна природа е бъдещето: „Богът, за който се говори тук (в Стария и в
Новия Завети) не е Бог, който се намира в света, нито е Бог, който се намира извън света, а е „Бог на
надеждата“ (Рим. 15:13), Бог с „бъдещето като негова съществена природа“ (според думите на Блох),
какъвто е изявен в Изход и в пророците на Израел, Богът, който поради това не можем да имаме вътре в
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нас или над нас, а винаги е само пред нас, който се среща с нас в неговите обещания за бъдещето и когото
следователно ние не можем да имаме по някакъв начин, а можем само да очакваме с активна
надежда.“(Ibid., p. 16).
А какъв вид знание имаме ние за Исус Христос? Ние можем да говорим само за Исус Христос и за
неговото бъдеще. (Ibid., p. 17). „Християнската надежда за бъдещето идва от наблюдението на едно
специално и уникално събитие – възкресението и появата на Исус Христос. Но надяващият се теологичен
ум може да наблюдава това събитие единствено, когато се стреми да обхване бъдещата хоризонтална
проекция на това събитие. Поради това, да признаваме възкресението на Христос, означава да
признаваме в това събитие Божието бъдеще за света и бъдещето, което човек намира в този Бог и в
неговите дела...Християнската есхатология говори за бъдещето на Христос, който отнася човека и света
при светлината.“ (Ibid., p. 194).
По-нататък Молтман твърди, че когато ние говорим за бъдещето на Исус Христос, ние имаме предвид
това, което е описано в Библията като „Второто идване на Христос.“ Но той добавя: „Второто идване на
Христос не означава, че връщането на някой, който е заминал, е „предстоящо идване“... Това е
„присъствие на онова, което идва към нас, иначе казано ние говорим за пристигащо бъдеще .“ (Ibid., p. 227).
Нашето собствено бъдеще е свързано с бъдещето на Христос. (Ibid., p. 229).
Това бъдеще на Христос включва върховното господство на Христос над всички неща и поради това
включва и ново творение: „Християнската надежда е насочена към ново сътворение на всички неща от
Богът на възкресението на Исус Христос. По този начин надеждата отваря възглед за бъдещето, която
обхваща всички неща, включително и смъртта...Надеждата знае, че нищо не може да бъде „много добро“
(Бит. 1:31 – мой превод), преди „всички неща станаха нови“ (2Кор. 5:17 – мой превод). (Ibid., pp. 33-34).
Следователно, есхатологията на Молтман има космически измерения: „Сега целия свят е включен в
Божият есхатологичен процес на историята, не само светът на хората и на народите...Не само мъчениците
са включени в есхатологичното страдание на Божият Слуга, а цялото творение е включено в страданието
на последните дни. Страданието става всеобщо и унищожава цялата само-достатъчност на космоса, така
както есхатологичната радост после ще се чуе в „ново небе и нова земя.“ (Ibid., p. 137). За Молтман, Божието
царство не е настоящо, а само бъдещо; Християнството трябва да бъде разбирано като общност на онези,
които очакват Божието царство. (Ibid., p. 326). Единственият смисъл, в който царството е настоящо е „като
обещание и надежда за бъдещ хоризонт на всички неща.“ (Ibid., p. 223). Фактът, че царството е само бъдещо
означава, че нашето сегашно съществуване противоречи на това, което ще бъде.
„Но твърденията за надежда трябва да стоят в противоречие към реалността, в която живеем сега...В
християнската есхатология настоящото и бъдещето, сегашното изживяване и надеждата са в противоречие
помежду си, вследствие на което вярващият не се въвеждан в хармония и съгласие със ситуацията, в която
се намира, а е въвличан в конфликт между надеждата и изживяваното ...
Следователно и на есхатологията е забранено да криволичи, а трябва да формулира своите твърдения
на надеждата в противоречие с нашата сегашна реалност на страдание, зло и смърт. (Ibid., pp. 18-19).
Понеже надеждата се намира в противоречие със сегашната реалност, надеждата може да не е просто
пасивно очакване на бъдещите благословения, а трябва да бъде част от нашето мислене , призоваващо
към творческа промяна на реалността . (Ibid., pp. 33-34). Християнската надежда никога не трябва да е задоволена
от сегашното състояние, а задължително трябва да стимулира в себе си всички „ движения на
историческа промяна,“ водещи към един по-добър свят. (Ibid., p. 34).
Поради това църквата има една важна задача в света: „Тази надежда прави Християнската църква да е
постоянен смутител в човешкото общество, което се стреми да стабилизира себе си, превръщайки се в
„постоянен град“ (виж Евр. 13:14). Това прави църквата да е извор на постоянни нови импулси към
осъществяването на праведността, справедливостта, свободата и човечността тук, в светлината на
обещаното бъдеще, което ще дойде. (Ibid., p. 22).
Тъй като главната движеща сила в есхатологията на Молтман е очакването на бъдещето на Исус
Христос и бъдещето на Бога, неговия възглед може да бъде наречен „есхатология на бъдещето.“ Всъщност,
Молтман е бил доста критичен както към Барт, така и към Бултман заради това, че не са успели да
представят правилно ориентираната към бъдещето Библейска есхатология. Той критикува остро Барт за
това, че описал есхатологията просто като свръхестествено „присъствие на вечността“ и по този начин не
успял да види есхатологията в условията на исторически напредък. (Ibid., p. 40). Той критикува Бултман, че
описал есхатологията просто като криза на харизматичната заплетеност. Освен това той се противопоставя
на учението на Бултман за саморазбирането на човека в момента на решението (дали да повярва в Христос
или не), като казва, че човек не може да стигне до истинското саморазбиране, без да е преценил характера
„все още не“ на нашето сегашно съществуване. Молтман би казал, че човек не пристига в истинското
съществуване, а само на пътя към това съществуване. (Ibid., pp. 67-69).
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Молтман е направил значителен принос към изучаването на Библейската есхатология. Ние трябва
наистина да оценим високо неговото твърдение, че есхатологията не е само добавка към ученията, а е
ключът, в който е поставено цялото послание на Християнството. Освен това можем да бъдем благодарни
за неговото настояване, че християнската надежда трябва да бъде квасът в нашето мислене и да е подтик за
християнско действие. Трябва да оценим и неговите подчертавания на факта, че Библейската есхатология не
се занимава само с вечните моменти или с житейските срещи, а се занимава с Божието изпълнение на
неговите обещания в историята. Загрижеността на Молтман за космическия обхват на есхатологията идва
като добра корекция към възгледа на Бултман за индивидуалния обхват на есхатология.
Но има три възражения, които трябва да кажа за Молтман.
Първото от тях е срещу неговото едностранчиво настояване, че Божието царство е само бъдещо.
След като сме се съгласили, че твърдението на Дод, че царството е само настоящо, е изопачаване на
Библейската истина, ние трябва да продължим напред и да признаем, че и твърдението на Молтман, че
Божието царство е изцяло бъдещо, също е толкова сериозно изопачаване, като изопачаването на Дод.
Истина ли е, както настоява Молтман, че нашето сегашно съществуване е единствено противопоставяне на
това, за което се надяваме? Павел не ни ли казва, че ние вече сме възкресени в Христос (Кол. 3:1), че ние
вече седим с него в небесните места (Еф. 2:6) и че ние вече имаме „първите плодове на Духа“ (Рим. 8:23)?
Не е ли истина, че ние можем само са очакваме Бог, но не можем да го имаме вътре в нас? Новият Завет не
ни ли учи, че Бог обитава в нас единствено чрез своя Свят Дух (Рим. 8:9)?
Второто възражение към Молтман е срещу неговото тълкуване на откровението, че то е
единствено обещание. Наистина, Божието откровение в Библията включва в себе си негови обещания, но
включва и много други неща. То също е разкриване на Божиите спасителни дела в миналото. Разпъването
на кръста и възкресението на Исус Христос означават не само обещание за бъдещето, но са и победа в
миналото; те означават, както правилно твърдят Вос и Кулман, че великото есхатологично нахлуване в
историята вече е било направено. Но от това следва, че не е вярно, че нашето знание за Бога е само
фрагментирано (откъслечно) знание на това, което той е направил; това е и сигурно знание за онова, което
той е направил за нас. Не е вярно, че Християнското обявяване съобщава истина по такъв начин, че ние
трябва само пасивно да го очакваме; ако беше така, как може Новия Завет да говори за онези, които знаят
истината, подчиняват се на истината и са получили познаването на истината (Йоан 8:32; Гал. 5:7; 2Сол.
2:13; Евр. 10:26)?
Третото възражение към Молтман е, че неговото описание на бъдещето е смътно и неясно, просто
формално и му липсва конкретно съдържание. (Hendrikus Berkhof, Well-Founded Hope, p. 15; see also Berkhof’s review of Moltmann’s book in
Wolf-Dieter Marsch, op. cit., pp. 182-83) . Напразно читателят търси в книгите на Молтман ясно и недвусмислено учение за
такива неща, като Второто идване на Христос, Съдният ден, бъдещото възкресение и новата земя. Неговите
коментари за тези учения, когато ги има, са смътни, абстрактни и неточни. Читателят остава с
впечатлението, че в бъдещето ще се случи нещо ново и удивително, но никой не знае точно какво ще се
случи.
Като обобщение, кои са нещата, които можем да считаме, че са установени чрез есхатологичните
проучвания, описани в тази добавка? Можем да направим четири заключения:
1. Есхатологичните учения на Библията са съществена и неразделна част от нейното послание и те не
могат да бъдат пренебрегвани.
2. Има смисъл, според който сега ние се намираме в последните дни.
3. Има и смисъл, според който окончателното есхатологично завършване на историята е все още в
бъдещето.
4. Божието царство е както настоящо, така и бъдещо. (George Eldon Ladd contends that there is an “emerging consensus” of scholarly
opinion that the kingdom of God is both present and future, adding in a footnote an imposing list of New Testament scholars committed to this view (Presence, pp. 38-39 n. 161)) .
Иначе казано, Библейската есхатология, ако трябва да бъде завършена, трябва да се занимава както с
настоящата реалност, така и с надеждите за бъдещето.
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