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ИЗКУПЛЕНИЕТО КАТО ДЕЛО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ 

И БОЖИЯТА ПРАВДА 

«Ми .l0 Сi 11 II CtIll1a ЩI! се среЩнат, Н IНtIЩ<\ и 
мир ще се цеЛУIIЗТ) (Пr: 84: 11) . 

Увод 

В своята кратка студии «Об ИСI<уп леН IIИ нашем» русюнlТ БОГОСJIOВ 
НИКОJJ ай Арсеньев изказва гледището, че ИЗ J<упленнето на човешкия 
род е дело изключително на Божията любоо, а не и на Божията прав
да. «В тооа и само в това е нашето спасен ие, - ШIUIе той - че са се 
раЗТВОрИЛl· 1 дълбочи н ите, бездънните дълБОЧIННl , бездните на Божията 
любов»' . « Кръстнатасмърт е висша проява на бездън ната Божия дюбов, 
безмерно изл иваща се даже до сам ите глъбини на нашето п адение и на 
нашата изоставеност , до npOllaCTTa н а смъртта ). :1 

За да стигне до това решително заключен и е, Н. Арсеньев е почер'шл 
смелост от съзнанието за неприемливостта на сатисфаl<ционната Teo~ 

рия, която n противовес на етическия възглед, защищаван от него. се 

характеризира със своя крайно юридически дух. Тази теория е създа
дена от бащата на схоластиката Анселм I(ентерберийски (1033 - 1109) 
и ИЗJ10жена D неговото съчинени е «Сиг Deus hOlllo». В основата и е пос
тавено класическото римско правово чувство, съединено с 1'e[J r-,ШНСIЮТО 

схващан е за честта. Според тази теор"и "Божи"та чест е била оскърбена 
и е било нужно, за да се почувствува Бог удовдетворен, да се ПРОJrее 
невинната кръв на съвършен .Праведник, нещо IlOвече, I<ръвта на ~oгo
човека».3 Защото B~IHaTa « е безкра йн а, щом човекът е оскърбил със 
с воето н еПОСJl уша ние честта на Бога . И удовлетворението бн тр"бвало 
да бъде беЗ I< ра йно, I IOДВИГ от беЗI<райна стойност. Но 'lO векът е неспосо
бен за принесе такова удовлетвор ени е. . При неговата тварна ограни 
ченост му с н('пъзможно такова добро дело, което би било адеJ<ватно на 
безкрайната вин а. Такова дело е могло да бъде и звършено само от 
Богочовека , Който, като човеl<, е и мал п ра во да го извърши за Споите 
братя-хо р а та. н, като Бог, е бил способен да го извърши . Това дело е 
било Него ва та кръстна Cmupt»,-l 

Според Н . Арссньев таз и теорин носн lIечат" на човешката законни
чеСI<а и CllACei\·! ОТНО('I1 т€.rша пр авда, вн ас я чисто юридичеСКII, ', ието 

1 Из ЖIIЗI! Н Ю'ха. СБОР!! I'!К СТ<\ТС{: н з об.'1С1СП! р е.'IНГIIН 11 ре.1ИI" IIО)1I0 i"l.\l ы С".111, 
«Об Н: С I<упле НIIII наше)., I» , ВаршаВ ll, 1935, стр . З I . 

2 Пос . съч., сТр . 32. 
з Пос. съ'!. , стр. 27-· 28. 
-1. Пос. съч. , стр. 28-29. 
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ЧQвеШJ<И предстапн в сферата' на БожестпеlllНl живот и затова е неда · 
стойна за своя обект, за Бога. Тя смущава религиозното чувство н 1130· 
flачава БОЖ~I Я образ. открил ни се в Сина като любов. За Божието Be~ 
ЛИ 'Iне е lIедосrQлепно да се мисли, че БОI' не може да се умилостиви, 
докато не се удовлетвори Неговата правда. « НН1\Ш ГJIaпаrз на КОЯ да е 
земна държава нма IIpaBO lJЗ ПОl\-!Илnа н даже наllЪЛНО да Зi\lJ-lистира . , 
а Бог НЯ l\1a право да врасти, а]<о не е ПРl1несено равно по обем удовлет
ворение? .. Кой ни е дал право така да МИСJJИМ за Бога, да СН ГО пред
ета ВЮ,lе !<ЗТО lJякакъв суров и жеСТОI{ законник, I<ОЙТО не е могъд да бъде 
смекчен 11 умилостивен ОТ безчислените сrрадаrlllЯ 113 падналото човече
ство н който заради ВЪНШНО.lOРНАнческото (чисто формално) изпълнение 
на буквата щ) су ровия закон, предава lIа c1\-I1>pr Невин ния, НеПРОВИI-IИ
лвн се 13 греха н оскърблението? Църквата не знае нищо за ТЗl<оuа чисто 
ВЪНШНО, ЧIIСТО човеUIJ<О, тясно ЗЗКОННИЧССКО (JJегаЛНСТl-Jческо) обяснение 
ЩI неизмерИi\'lата таЙ на ».l 

Сатнсфакцнонната доктрина, I<ОЯТО се е ПОЯВИJlа в лоното на рнr-.ю
I<аТQлнческата Ц'I)р l<В(! не беэ връзка r: DJ1адеещин в "ся IOридвчеСКИ jlУХ, 
и I<ОЯТО се СllOделя 11 от ортодоксал н ото протестанство, е СI\'l ущавала, 

според J-J. Арсеньеп., мнозина НОJ<емнзатори срещу христнянството, като 
е AaBaJla храна lIа тяхната ПОJlеl\Нlка. 2 

Арсеllьев намира в праВОСJlав ната Църква lJерОИЗГlOведта, IЮЯТО 
JI чрез БОГОСJlужеБните си песни, и чрез изказВа!lинта на светите отци, 
и чрез праВИЛIIОТО разбиране на съответните h'leCTa от Свещеното Писа 
ние е стояла В I,шаги далеч ОТ юридичеС I<ОТО СХIJ31цаl-I е lIа 1·IЗ!<УПJlението . 
Вярно е, че в руското ШКОЛНО ООГОСJiоние l10Д ВЛИЯНlJе на западните ехо· 
ластичес!ПI учебници, проникнали в Юго -западна Русни след 17 В., се 
е ПРОМЪJ<нала сатисфакционната теОРIJЯ и е ГОСl10ДСТВУВ3Ш:l ;:).Ъ.'lГО 
Bper-.:Ie Tal\1. Като пример за това Арсеньев ПР!lвежда «ПраВОСJIClПНОТО 
догматическо БО I'ослопие» на МИТjЮПОJlНта Ма карин (TO?ll 11, изд. 4-0е, 
1883, стр. 148), дето '<етем: "Цялата тайна иа нашето нз!<унлеиие чрез 
смъртта на Инсуса Христа се състои в туй, че Той, ю .. Iесто на с, [~аlIЪ.пно 
е удовлетворил Божията правлз за нашите грехове и за п латил със Своя-
та кръп дълга, КОЙТО ние самите не сме били 13 състояние да заплатиы.» fl 
AJ<a руското богос,/{овие, според Арсеи[,ева, се е отърсило от тази за- ~ 
падна правова сатисфакционна теория. Това потвърждавал и редица 
превъзходни трудове, като тия на прот. Спетлов ({Значение креста в деле 
ХРИСТОВОi\·I». Опыт изяснеIIИЯ догмата НСI<УП Jlенин, Кн ев, 1893, на аРХИi\'I 
Сергия, «ПрапослаВllое У lJ е Вllе о с пасеlil.jи» JI НН ~нпропоmпс1 АНТО Jl И Я ~ 
«ДОГJ\ШТ НСК"IlлеlJИЯ» 1926!' 

Ар сеlf ьеп СПl1rа и'зброяван·ето на богословите, IIfСПОДСJIЯJJJ.Н ЮРllДИ
чеС l<ОТО разбиране на ИЗJ<уплението, С l\IИТРОПОJlIIта АНТО fНI П. Нис ще 
прибавим , че ~I в наши дни правопото разбиране на ИЗКУllJlеннеl'О про· 
ДЪJlжана да се ОТРJlЧ З от н якои съпреl\ lеНIIН руски БОГОСJi081I . В своята 
дисертация «дО Гi\1ат нскупленнн n РУССКОЙ бnгос.пОВСI<ОЙ на у ке послед-

1 Пос. СЪЧ . , стр. 29~.ЗО . 
2 Пос . съ'!., заб, 1, сТр . 29- 30. 
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него пятидесятилетия (1893-1944)>> проф. прот. П. Гнедич омаловажава 
ДО крайна степен елемента на Божията правда в делото на спасението, 
като пренебрежително нарича възгледа, приемащ Божията правда като 
фактор в изкуплението , «ШКОJIСIП»), «юридичеСI<И », възглед.! 

Без да се впускю.-lе в ненужна полемика, ние сн ·позполяваме д:а 
изкажеJ\'1 СЪ1\Iнение ВЪВ верността на твърдението , че руското праВОСJJaВНО 

богословне чрез най-добрите си представители е отричало правовото 
разбиране на изкуплението , като е обявило за единствено правилно 
етическото, обясняващо изкуплението само с Божията любов. Според 
нас, най-изтынатии руски православни БОГОСJIOВИ са защищавали покр ай 
етическия и правовия елемент на изкуплението, намирайки, че само то· 
гава то се осветлява най-пъю-ю и най-вяр во, когато едновременно се 
вземат в съображение любовта и правдата Божии !<ато фактори в изкуп
лен ието. Та!<ива богослови са: митрополит Филарет МОСI<ОВСI<Н, 
архиепископ Филарет Черн иговски, св. Тихон Заданеки, митропоmJТ 
Макарий Булгаков, еп. Теофаи Затвор Ш<J< , нрот. Иоан I\ронщаДСI<i' _ 
архиепископ Серафим Соболсв, Н. Н. ГлуБОКОВСI<И, BJ<. Лосски И др. 
Техните ВЪЗГJlеди п о нашия въпрос ще бъдат изтъквани lIа съотвеТI-Iите 
места. 

За нас в случан е важно да подчертаем, че срещу ср еднонековна та 
чисто юридическа сатисфакциониа теория се възправя модер ното раз
биране па ИЗJ<уплението I(ато дело на Божията любов. ПО 1'81(1,В I-JaIIИ II 
пред нас се очертават два противоположни ВЪЗГJlеда във връзка с ДО['· 

мата за изкуплението - единият юридически , който мисли да изчерпи 
цялото богато съдържание на Божественото домостроителство с удавлет 

. варяването на Божията правда, и другият етически, който желае да 
обясни тайната на спасението само с БО}l{Jн:та .'I юбов. 

Где е истината ? 
Нека се опитаме да 51 издирим, като разберем, Kal<' учат IЮ ПОВ;t!JГ-

I l атия въпрос: 

J. СВ. Писание на Стария Завет, 
2. Св. Писа ни е на Новия Завет, 
3. Сп. отци, 
4. БОГОСJlужебнтпе КНИГИ на ПраВОСJlзвната Църква, 
5. СамаПI Православна Църква, }<05lТО съборно е заЩlНнаЩIЮI IIЗ~ 

вестни догмати чеСl<И п озици и пр и ХIНIСТОJюгичеС I<ите споров€' 11 rlpll 

01'хвърлянето на свързаните с тях ереси, 

6. Накрай ще се постараеt.i uъз ОСlIова 1Iа AOC'i'lIrHaTHTe р сзу,'паТ I I 
да папраllИМ j<ритичен разбор на двете ПРОТНUOfЮ.'IQЖIНI теОр НII - юри 
дическата и етическата , {<ато Пзаключението CTOjHIi\1 нужните ИЗВОДII. 

ПJlаllЪТ н а нашата студия ще се развива по ПОСО IJ !.:'lIнте ту к шест 
точки. 

1 ЖУРЩI ,' I [\\OCI( OIl CKUii 1 In rllll<lI''\11II, Л!.> &, " ·\OI.:KIliI . 19{j2 1 ир , 69. 
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1. Св, Писание на Стария Завет и изкуплението 

Преди всичко трябва да отбележим, че за православното съзнание 
Св. Писание lIа Стария и Новия Завет представлява едно ненарушимо 
единство. То е откровение на единия и иСтински Бог. И докато Ст. Завет 
ни разтваря светилището на богообщението , Новият Завет ни въвежда 
в святая святых на това богообщение. Словото Божие с промислителна 
постепеllНОСТ ии раЗI<р ,ива Божията воля и тайните на нашето спасение. 
Ст. Завет е възпитател в Христа (Гал . 3:24) и представлява подготовка 
КЪМ очакваното ИЗКУПJlение, а НОВИЯТ Завет представя самото нзкупл:ение 
и явява в широта и Дъдбочина неговите неизмерими благодатни после· 
дици за човеците . 

Както в Ст. Завет, тъй и в новозаветните писания Бог е представян 
навсякъде като справедлив "любвеобилен, защото правдата и любовта 
са Ю·..Iман ентни на чества на Неговата божествена СЪЩНОСТ. Божията 
правда обгръща понятията: 1. Справедливост в юридически смисъл 
(Ис . 5: 16, Пс . 9:8-9), 2. Праведност в етически смисъл (1 Иоан. 3:7) 
и 3. Оправдание в догматически смисъл (Иер . 23:6). 

«Праведен си Ти, Господи , и справедливи са Твоите съдби», казва 
псалмопевецът (Пс. 118:137; срав. Втор. 32:4). «Твоята правда е правда 
вечна, и Твоят закон е истина» (Пс . 118: 142) . 

Наред с правдата в Ст. Завет върви нераздел н о и Божията любов, 
наричана ту благост, ту МИJЮСТ. «Вкусете и ще видите, '<ол~о е благ 
Господ» (Пс. 33:9) . «Славете Господа, защото Той е благ, защото милост
та Му е вечна» (Пс. 117:1' ; Пс. 134:3) . 

А вПс . 24, ст. 8 са подчертани едновременно и двете тия основни 
качеСтва на Бога: «Б~аг и праведен е Господ, затова у чи грешните в 
lIЪТЯ». 

Тия две същеСТlзенн Божии l<ачества проличават още . в първите 
страници на БиБJl ията , гдето се рисува Божието промишляване за 
първите човеци. Веднага CJleA създаването И~I Бог им да ва заповед да 
не ядат от плодовете на ДЪрUОТО за познаване добро н зло (Бит. 2: 17)'. 
Що представлява тази заповед а l<О lIе израз на Божията любов към чо'
века! Защото та зи заповед изявява любвеобилната грижа на Бога да 
води венеца на творението по пътя на усъвършенствуването. Чрез тая 
заповед човекът, създаден по Божи образ , е трябвало да се устреми към 
достиган е на Божието IIодобие , което още нямал, според дълбокомисле
ното тълкувание на CU. Григорий НисиЙс,<и' . Та зи първа Божия заповед 
отваряла пред Адама и Ева ВЪЗМОЖ'lOстта да излязат от инертността на 
даденостите и да се впуснат в творческия ПЪТ на зададеностите - ПЪТ 

единствеllО достоен за чоuека, надарен със свободна ВОJlЯ. Тази любвео
билна заповед е имала предназначението да подтиква първите човеци 
да се издигат 110степенно ОТ състояни ето на нравствена неутралност, 
непознаваща ни добро, ни зло, '{ЪМ състоянието на aJ<ТИDН3 праведност, 
ОТ състоянието на детс!<з н евинност нъм състоянието на зряла доброде. 

I S. Р. 11 , G l' е g о г i i N у 5 5 е n i iп SCl'ip turae vсгЬз Fac iamus homine m' 
з<1 imagin~ m et similitЩ!i\1СП1 110stПI1П, Ога ti о Т , Mi~ne , Р . g. {, 44, соl. 272--273 . 

5 Изк уnленнето като деJJо н а Бож ията любов н Божията пра8да "---------=- 255 

телност, от състоянието на подарена негреховност КЪМ СЪСТОянието на 

придобита светост. Защото светостта е синоним на богоподобното съвър
шенство, заповядано на човека (Лев. 19:2). 

До грехопадението Адам не е страдал, но не е изпитвал и истинско 
ПЪJfНО блаженство, за което е бил създаден. Блаженството в Бога той ~ 
трябвало да постига с известни УСИJIИЯ на дадената му от Бога свободна 
воля. Чрез драговолно подчиняване човешката тварна валя на Творчес. 
,<ата блага воля се осъществява добродетелта, а чр ез нея и блаженството. 
Защото единението на волите води към общение в любовта, съгласно 
психологически абсолютно верните думи на СпаситеJlЯ: «Ако спазите 
Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих запове
дите на Отца Си, и прибъдвам в любовта Му. (Иоан. 15:10). Разедине
нието на волите разкъсва връзките на J,юбовта (Иоан 14:24). 

В Своята любов към човека Бог е искаJl, щото човекът да стане участ
НИК в люБОf\та Му. ~я л,а УЧ ;:ГТВУJJа в JJюбоnта Му обаче, човеl{ЪТ е 
трябвало да ИЗПЪJlНя"а волята Му. Пръв израз на Божията блага воля 
е БИJ,а първата дадена на човека заповед. Затова тя с право може да се 
нарече израз на Божията любов КЪМ човека. Чрез изпълнението на 
тази заповед, човек бн започнал дейно да вкусва и разбира, !<слко е благ 
Господ (Пс. 33:9). Вкусването от Божията благост и любов съставя 
същината на духопнато блаженство. Адам и Ева предвкусвали, но не 
бнди изпитали ИСТИНСКИ. а н не моr'ЛН да изп итат в пълнота това блажеl1-
ство до изпробването на полята им. 

Първата Божия заповед е била израз не само на Божията лю60в, 
но н На Божията правда_ Всяка Божия заповед изобщо е израз на Божия
та правда. защото според сполучливото и късо определение на еп 
Теофан ЗатвориИl< «Божията правда - това са заповедите»' . Те затов~ 
са израз на Божията правда, защото идват от Бога, Който по същество 
е праведен и свет. Това прекрасно изтъква псалмопевецът с думите' 
«Праведен си Ти , Господи , и справедливи са Твоите съдби. Твоит~ 
откровения, които Си заповядаJl, са правда и съвършена истинш) (Пс 
118:137- 138). . 

Защо ни дава Бог Своите заповеди? - За да ни приобщи към Своя
та правда и светост, дето е СI{РИТ залогът за нашия вечен блажен живот 
~ други думи, за да ни животвари чрез Своите заповеди (Пс. 118:40): 
а да ни оживява чрез тях (Пс. 118:50). Думите Му са дух и живот 
(Иоан 6:63), «живи думи» (Деян 7:38) . Изпълнението на Божиите за
поведи води КЪМ вечен живот (Мат. 19:17). 

Как чрез изпълнението на Божиите заповеди ние се приобщаваме 

I 
~~M CaM~ГO Бога, Който е живот и животворящ (Иоан. 5:26), ни изяс

: с ва наи-добре св. Марко Подвижн ИJ< с думите: «Господ е скрит n 
к воите заповеди, и ония, които Го търсят , Го намират дотолкова, до-

11 ОЛI(ОТО ги изпълняват.»2 Това з начи: Който изпълнява заповедите на 
Бога, чрез изпълнението им , разчупвайки като че Ли черупката им, на. 

I 
~~_тя_х СI<РИТ Него, )!(ивота , )I(ивотодавецаl 

~ Псалом стоосынадцатый , ЮД. второе, MOCl(u<I, ]891 , СТIJ . 35, 
, Добр.отолюбJlе, том. 1, СПб, 1877, ст р. 47 1, 
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ИЗКУПЛЕНИЕТО КАТО ДЕЛО НА БОЖИЯТА ЩОБОВ 

И БОЖИЯТА ПРАВДА 

«Милост 11 11спltla Щ~ се срещнат, IIр"нда И 
:\IИР ш,с се целунат\! (П е . 84: 11) . 

УВОД 

В своята кратка студия «Об искуплении наше{'ф> руския т богослов 
Николай Арсеньев изказва гледището, че изкуплението на човешкия 
род.е дело изключително на Божията люБО8, а не и на Божията прав~ 
да. «В топа и само в това е нашето спасение, - пише той - че са се 
разтворили дълбочините, бездънните дълбочини, бездните на Божията 
любов»l. «Кръстната -смърт е висша проява на бездънната Божия JIюбов, 
безмерно изливаща се даже до самите глъбини на нашето падение и на 
нашата изоставеност, до пропастта на смъртта».".! 

За да стигне до това решително заключение, Н. Арссньев е почерпил 
смелост от съзнанието за неприемливостта на сатисфаl{ционната тео

рия, която I3 противовес на етическия възглед, заЩllщаван от него, се 

характеризира със своя l{райно юридически дух. Тази теория е създа
дена от бащата на схоластиката Анселм Кентерберийски (l033 - ll09) 
и изложена в неговото съчинение «Сиl' Deus hOl1lO>I, В основата й е пос 
тавено ]{ласическото рю,,!ско правово чувство, съединено с герtlШНСКОТО 

схващане за честта, Според тази теория «Божията чест е биш.1 оскърбена 
и е било нужно, за да се почувствува Бог удовлетворен. да се пролее 
невинната кръв на съвършен . Праведник, нещо повече, кръвта на Б,ого ~ 
човека».З Защото внната «е безкрайна, щом човекът е оскърбил със 
своето неПОСJlушание честта на Бога. И удовлетвореиието би трябвало 
да бъде безкрайно, llOДВИГ от безкрайна стойност. Но човекът е неспосо
бен за принесе такова удовлетворение . .. При неговата тварна ограни
ченост му е нrВЪЗilЮЖНО такова добро дело, което би било адекватно на 
безкрайната вина. Такова дело е J\ЮГЛО да бъде извършено само от 
Богочовека, Който, като човек, е имал право да го извърши за Своите 
братя.хората, и, като Бог, е бил способен да "0 извърши. Това дело е 
било Неговата кръстна CI\'I'hPT».4 

Според Н . Арссньсв тази теории носи печата на човешката законни
ческа и ClJBCe f>,.! Отноt'I!ТСmI3 п равда , внас и ЧНСТО юридичеСКIJ , чисто 

1 Из жизни духа. СБОрНIIК CTRTCi: 11 3 об.'1 f1 СТН ре.'Ш [·II Н 1I ре:I И I' НО:IJ10Н .\1 ЫС.1 11 , 
«Об !1ск уллеll И It НRше\ll>, В<J рШR в.а, 1935, сТр. З1 

2 Пос . съч . , стр. 32 . 
з Пос. съч ., ст р. 27-· 28 . 
-1. Пос . СЪЧ., стр. 28- 29. 
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човешки Гlредстави в сферата' на БожеСТВСIIИН живот И зато ва е недо
стойна за своя обеlП, за Бога. Тя смущава релнгнозното ЧУUСТВО н изо
начава Божия образ, ОТКРИJl ни се 13 Сина кзто любов. За Божието Be~ 
JJ ичне е неДОСТОJlепно да се МИСJIИ, че БОI' не I\юже да се УМИJlОСТИВН , 
ДОJ{ато не се удовлетвори Неговата правда. "Нима главата на коя да е 
зем на държава има нрава ~a помилва и даже напълно да 31\1нистира. , 
3 Бог няr-.ш право да прости, ако не е привесено равно по обем удовлет
ворение? .. Кой ни е AaJI право така да мисли",) за Бога, да си Го пред. 
стаВЯI\·l е J(aTO някакъв суров и жесток заJ<ОННИК, 1<ОI1ТО не е I\Ю ГЪЛ да бъде 

сr-,'lекчен 11 умнлостивен от безчислеJlите страдаl1ВИ 113 падналото човече 
ство и I(OI':iTO заради ВЪНШНО-ЮрИДическото (чисто фОРI\Iално) изпълнение 
на буквата на суровия заКОI I , преда ва на смърт НеВIIНННЯ, Непровини
лия се в греха н оскърблеllи ето? Църквата не з нае НИЩО за та l{оnа ЧИСТО 
външно, ЧIlСТО човешко, TflCHO заКОIНIИЧССJ(О (легаЛliстичеСI<О) обяснение 
на IIСИЗi\ lер и мата таЙна».l ~ 

СаТИСфШ(ЦИОJшэта дuктрина, l(QflTO се с nOSIВНJla n лоното на римо· 
I<aTO.rJlPICCKaTa ЦЪРКА? JIC без ВРЪЗ JН\ t' в.ладсещин 13 lIея юриднчески ;рух, l' 
и J(QЯТО се Сllоделя и от артодаКСЗЮlOта протеста нство, е смущавала, 

според Н. Арсеньеп. , мнозина JIO",смнзатори срещу ХРНСТIIянството, като 
е даШIJJа храна ва ТЯХlJ ата ПDJIеl\'Нlка. 2 

Арсеньев намира в л раПОСJJавната Църква l.3еРОИЗI·ювел.та, КОЯТО 
и чрез БОГОСJ1ужеБннтс сн несни, и чрез изказванията ва светите ОТЦИ, 
11 чрез праВИJlIJOТО разбиране на съответните 1\'JCCTa от Св~щеНDТО Писа· 
ние е стояла ВIНШГИ даJIеч от юридическото схваЩШ·l е lIа IIзкуплеllието . 
Вярно е, че в руското ШКОJlНО богослови е под ВJIИЯНИС на западните схо
ласти чеС J(Н учебници, проникнал и в IОI~о -за паДJfа Русня след· 17 в., се 
е промъкнаJJа сатисфакционната теорня и ~ ГОСllOДСТВУ133J1Э ~ъ.'lго 
време Tal\'i. Като ПIНIf\'1ер за това Лрсеиьсв Пр!lвежда «Православното 
догматическо богословие» на МИТРОПОJlИта М(lкар Н5I (1'01\1 11, изд. 4-0е, 
1883, стр. 148), дето четем: «Цялата тайна на нашето ИЗJ{Уllмние чрез 
смъртта IJЭ Иисуса Христа се състои в туй, ч е Той , J3ыесто нас, напълно 
е УДОВJl етrюрил Божията п равда за нашите грехо ве и за п латил със Споя · 
та кръ13 дълга, !(ойто 1Jие самите не сме били в състояние да заПJlаТ~Ii\I.» 
Ала руското БОi·ос.nовие, според Арсеньева, се е отърсило от тази за· q 
п ади а п равова сатисфакционна теория . Това потвържда ва,"" редица 
превъзходни ТJ)удопе, като тня на п рот. Светлев «Значение креста в деле 
Хрнстовом». Опыт изяснения догмата НС!< УПJlеJl ИН , Ки ев, 1893, на аl)ХИi\'! 
Сергия, «Православное учеНllе о спасе Нliи » н на Мliтропо,nита Антония bl 
«догма,. НСJ{уплению>, 1926 г. 

Арсеньсв спира изБР ОSlВR нето на богословите , неСПОДСJIЯIДИ ЮрВДИ. 
чеСl<ОТО разбиране на НЗJ( уплението, с i\'JIПРОПОЛ J.l та Анто ни я . Нис ще 
прибаВIНI. че и в наши ДНИ прав()[юто разбиране на ИЗКУП JJ еннето про· 
дължава да се отрича от ШfI(ОИ съвременни РУСК" БОГОСЛОRIJ. В своята 
Дисертация «дО Гi\ШТ нскуплеmiН n русской б()ГОСJIOВС I(Q~i Ha yl<C послед-

1 П ос . СЪ'I ., стр. 29- 30 . 
2 Пос . СЪ'I., эаб. J, стр. 29- 30. 
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него ПЯ'Пiдесятилетия (1893-1944)>> проф. прот . П . Гнедич омаловажава 
до крайна степен елемента на Божията пр-авда в деJIOТО на спасението, 
като пренебреJlштелно нарича възгледа, приемащ Божията правда като 
фактор в ИЗКУПJlението, «школски», «юридически», възглед.l 

Без да се впускаые n ненужна полемН!(а, нне сн позволяваме д~ 
изкажем СЫ~lнение във верността на твърдени ето, че руското npaBOCJlaBHO 
богословие чрез най-добрите си представители е отричало правовото 
разбиране на изкуплени ето, като е оБЯВИJlО за единствено правилно 
етическото, обясняващо изкуплението само с Божинта любов, Според 
нас, най-изтЪ!(Натн руски православни БОГОСJIOВИ са защищавали ГIOI(рай 
етическия и нравовия елемент на изкуплението, намирайки, че Само то
гава то се освеТJJява наЙ·пълно и наи-вярно, когато eAHOBpei\'leH HO се 
вземат в съображение любовта и правдата Божии като фактори в изкуп
лението. Такива БОГОСJlOВИ са: митрополит Филарет Московски, 
архиепископ Фнларет Ч еРIIИГОВСКН, св. Тихон Задонски, f..ШТ(ЮПОJШТ 
Макарий БУJlГаJ<ОВ , еп. Теофан ЗаТВОрНИJ<, JipOT. Иоан !\ронщадскн . 
архиепископ Серафим Соболев, Н. Н. ГлубоковCJ<Н, Вл. Лосски И др. 
Техните ВЪЗГJlеди по нашил въпрос ще бъдат изтыаJIии на съответните 
места. 

За нас в случая е важно да подчертаем, че срещу средновековната 
чисто юридическа сатисфакц!юнна теорня се възправя модерното раз
биране на ИЗI(уплението l(aTO дело на Божията любов. По такъв J-lаЧ IНJ 
пред нас се очертават дпа ПРОТИВОПОJЮЖНИ въз гл еда във връзка с дог

мата за изкуплението - единият юридически , който мисли да изtfерГlИ 
ЦЯЛОТО богато съдържание на Божественото домостроителство с удоплет

. воряването на Божията правда, и другият етически, КОЙТО жеJIa е да 
оБЯСIlИ тайната на Спасението само с БожlН:ТЗ любов. 

Где е истината? 
Нека се опитаме да 51 издирим , [(ато разберем , как, учат по rJOB;IIII'· 

IIЭТИЯ въпрос: 

1. Св. Писание на Стария Завет, 
2. Св. П"саlliiе "а Новня Завет, 
3. Св. отци, 
4. Богослужебните книги на Правuславната Църква, 
5. Самата Православна Църква, J{ОЯТО съборно е защищава J'" ю

вестни догматически 1I0ЗИЦНН лр" ХР ИСТОJlогичеСl<lпе спорове 11 П ()l1 

01'ХВЪрJJя нето на свързаните с тих ереси. 

б . Накрай ще се постараем въз OCIIOBa lIа ДОСТIIПIЭТ lпе РС3У.'ПЭ Т II 
да направим критичен разбор на двете ГIРОТlI llОfЮ.IIQЖНИ теОрИII - ЮрlI 
дичеСI(эта и етическата, като 11 заключението CTOIHII\J нужните IIЗIЮДlI. 

ПJlанът н а нашата СТУ/J,ИН ще се развива по посочеIIите тук шест 
точки. 

1 ) 1( ypI Ja,1 MUCI(OBC I<oii [1<1 rрl1ар " I1Н, j\;~ ~ , Л'\ОС Кllа , 19fj2 , {: r p . БIJ . 
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1. е& Писание на Стария Завет и изкуплението 

Преди всичко трябва да отбележим, че за православното съзнание 
Св. Писание на Стария и Новия Завет представлява едно ненарушимо 
единство. ' То е откровение на единия и иСтински Бог. И докато Ст. Завет 
ни разтваря светилището на богообщението, Новият Завет ни въвежда 
в свята я святых на това богообщение. Словото Божие спромислителна 
постепенност ни рЭЗI<р.ива Божията воля и тайните на нашето спасение. 
Ст . Завет е възпитател в Христа (Гал. 3:24) и представлява подготовка 
към очакваното изкупление, а Новият Завет представя самото изкупление 
и явява в широта и дълБОtщна неговите неизмерими БJlагодатни после
дици за човеците. 

Както в Ст. За вет, тъй и в новоза ветните писания Бог е представян 
навсякъде като справедлив 11 любвеобилен, защото правдата и любовта 
са Ю·.Iманентни качества на Неговата божествена същност. Божията 
правда обгръща понятията: 1. Справедливост в юриди'!ескн смисъл 
(Ис. 5:16, Пс. 9:8-9), 2. Праведност в етически смисъл (1 Иоан. 3:7) 
и 3. Оправдание в догматически смисъл (Иер. 23:6). 

«Праведен СИ ТИ, Господи I И справедливи са Твоите съдби», казва 
псаJIмопевеl\ЪТ (Пс . 118: 137; срав. Втор. 32:4). «Твоята правда е правда 
ве'!на, и Твоят зако н е истина » (Пс. 118 : 142) . 

_5 ____ и_з_К у:..л_J_lеНието като дело на Божията тобов и Божията праеда 255 

телност, от състоянието на подарена негреховност КЪМ състоянието на 

придобита светост. Защото светостта е синоним на богоподобното съвър. 
шенство, заповядано на човека (Лев. 19:2). 

До грехопадението Адам не е страдал, но не е изпитвал и ИСТIIНСКО 
пълно блаженство, за което е бил създаден . Блаженството в Бога той ~ 
трябвало да постига с известни уси.rIlIЯ на дадената му 01' Бога свободна 
воля. Чрез драговолно подчиняване човешката тварна воля на Творчес. 
ката блага воля се осъществява добродетелта, а чрез нен и блаженството. 
Защото единението на Валите води към общение в любовта, съгласно 
ПСИХОJIOгически абсолютно верните думи на СпаситеJIЯ: «Ако спазите 
МОlIте заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих запове. 
дите на Отца Си, и прибъдвам в JI юбовта Му» (Иоан. 15:10). Разедине. 
нието на волите разкъсва ВрЪЗКIIТС на .1юбовта (Иоан 14:24). 

В Своята любов КЪМ човека Бог е и с кал, щото човекът да стане участ. 
ник в любmпа Му. ~a да участвува n любо вта Му обаче, човекът е 
трябвало да ИЗПЪЛНЯва волята Му. Пръв израз на Божията блага воля 
е била първата дадена на чопека заповед. Затова тя с право може да се 
нарече израз на Божията любов }(ы\II човека . Чрез изпълнението на 
тази заповед, човек би започнал дейно да вкусва н разбира, калко е благ 
Господ (Пс. 33:9). Вкусването от Божията благост и JIIобов съставя 
същината на духовното блаженство. Адам и Ева предвкусвали, но не 
били изПитали ИСТИНСI(И. а н не l\ю r'л и да изпитат в I}ЪJl нота това блажен. 
ство до изпробването на волята им. 

Наред с правдата в Ст. Завет върви неразделно и Божията любов, 
нариtlана ту благост, ту МИJIOСТ. «Вкусете и ще видите, I<ОЛКQ е благ 
Господ» (Пе. 33:9). «Славете Господа, защото Той е благ, защото милост· 
та Му е вечна» (Пе. 117: 1; Пс. 134:3). 

А вПс. 24, ст. 8 са ПОl\чертани едновременно и двете тия основни , 
качества на Бога: «Благ и праведен е ГОСПОД, затова у чи грешните в 
I1ЪТЯ ». 

ТИЯ две съществени Божии .качества ПрОJ1ичават още. в първите 
страници на Библията , гдето сс рисува Божието ПрОМИШJI яване за 
първите човеци. Веднага след създаването им Бог им дава заповед да 

Първата Божия заповед е била израз не само на Божията любов, 
но и На Божията правда. Всяка Божнн запопед нзобщо е израз на Божия . 
та правда, защото според сполучлнвото и късо определение на еп. 
Теофан Затворник «Божията правда - това са заповедите»'- Те затова 
са израз на Божията правда, защото идват от Бога, 1\ойто по същество 
е праведен и свет. Това прекрасно изтъква псалмопевецът с думите: 
«Праведен си Ти, Господи, и справедливи са Твоите съдби. Твоите 

не ядат от плодовете на дъроото за познаване добро и зло (Бит . 2: 17)'. 
Що представлива тазн заповед ако не израз на Божията любов към чо· 
BeI;a! Защото тази заповед изявява любвеобилната грижа на Бога да 
води венеца на творението по пътя на усъвършенствуването. Чрез тая 
заповед човекът, създаден по Божи образ , е трябвало да се устреми към 
достигане иа Божието lIOдобие, което още иямал, според дълбокомисле· 
ното тълкувание на св. Григорий Нисийски'- Тазн първа Божия заповед 
отваряла пред Адама 11 Ева възможността да ИЗJlязат ОТ инертността на 
даденостите и да се впуснат в творческия път lIа зададеностите - ПЪТ 

единствено достоен за човека, надар ен със свободна воля. Тази любвео· 
БИJIНа заповед е имала предназначението да подтиква първите човеци 
да се издигат постепенно от състоянието на нравствена flеутралноет, 

непознаваща ни добро, ни зло, КЪМ състоянието на активна праведност, 
от състоянието на детска IIевинност I<ЪМ състоянието на зряла доброде. 

J S. Р. 11 . G 1" е g о г i i N у s s е 11 i il1 scripturae vc\"ba Faci a nНl s 11Omil1em" 
:н] imЯ f,1il1рm ('1 simi1itщ1i \lР 1n "n~tnJln" Ol"atio 1. Migne , Р . F:. t . 44, col . 272- -273 . 

откровения, конто си заповядал, са правда и съвършеиа истина» (Пс 
118:137-138) . . 

Защо ии дава Бог Своите заповеди? - За да ни приобщи към Своя. 
та правда и светост, дето е С I(рИТ залогът за нашия вечен блажен ЖИВОт 
~ други думи, за да ни животвари .чрез Своите заповеди (Пс. 11 8:40): 
а да H~ оживява чрез тях (Пс. 118:50). Думите Му са дух и живот 
(Иоаи 6 .63), «живи думи» (Деян 7:38). Изпълнението на Божиите за. 
поведн води към вечен ЖИВОТ (Мат. 19: 17). 

Как чрез изпълнението на Божинте заповеди ние се приобщаваме 

1
· ~ЪM CaM~ГO Бога, Който е ЖнВОТ II ЖIIВОТВОРЯЩ (Иоан. 5:26), ни изяс. 
: еява наи.добре св . Марко Подвижник с думите: «Господ е скрит в 
I к воите заповеди, и ония , ](ОИТО ГО търсят, Го намират дотолкова, до. 

I ОЛ кото ги изпълняват.»2 Това значи; който изпълнява заповедите на 
Бога, чрез изпълнението им, разчупвайки като че ли черупката им, на . 

I МИра в тях СI;рИТ Него , Живота, Животодапеца 1 

1, --;- П-са-'nО?1 стоосмнадцатыЙ . изд. второе, Москва, 189] , ст р . 35. 
Добр.оТОЛlO6ие, том. 1, СП6, 1877 , стр. 47 ], 



256 Д~uеllТ д-р АрХ ri "JaНДрИТ Серафим 6 

и ТЪЙ , В пърЯОТО Божие повеление се е криела и Божията правда, 
и Божията любов. Ако го беше 1.JЗ 11 ЪЛIIИЛ, tювекът щеше да стане от 
невинен праведен , защото щеше да се приобщи към правдата на Бога, 
скрита в заповедт"а, но думите на апостола : "Който върши правда, пра
веден е, както Таи е п раведен » (1 Иоан . 3:7). Ако го беше изпълнил, чо
векът щеше да стане от предн азначен за БJlзженствu , действително 
блажеи, защото щеше да сс п риобщи към Божии,-а любов, продиктувала 
заповедта, ,ПО ду,,-ште на lIС3Лi\Iопевеца: «Б,fJзжени, КОИТО пазят закона 
и вършат пра вда във всико време» (Пс . 105:3). 

Както оде.rютворнвзнсто на БоЖията nOJiН НОСИ ЖИ I30Т Н БJlагосло 
вени е (Втор. 11 :27), така и нарушаването иа Божиите заповеди носи 
проклятие (Втор . 11 :28) и смърт (Ис. 1 :20), защото отдаJlечава от Бога, 
Извора на БJl8гословенията и Живота (Иер. 17:13) . Премъдрият Соломон 
не без основание УЧII: «Праведността ВОДИ КЪМ живот, а ко йто се стреми 
КЪМ зло , стреми се към смъртта сн» (Пр ит. 11 :19; 12:28). 

Човекът " е пос." ушал Бога . Престъпил Неговата воля и се прови
нил тежко пред Неговата правда. С това той се откъснаJ' сам от Извора 
на живота и ПОЧШIJI веднага да пресъхва духовно , както пресъ хва по

точе , на което е прек ъсната връз ката с извора, Неизпълнението н а Бо
жията пр~вда давещ) JtO онова ТЪ1<МО, което било IIрОТИВНО на Бога, 1'1 от 
което Таи искаJl да предпази човека. Божията правда желаела да го 
направи праведен , а fюты i{в ан етоo на Божията прзпда го направило 
грешен. Божия та flравда II С I<зла да му донесе благословени е . А човекът 
чрез нарушаване на БОЖllята П Р Rвда сам си навлякъл проклятие 
(Бит . 3: 17; 4:11). Бпж,,"та п ра вда жеJlаела да го въведе във вечния 
живот, а то й чрез гюгазпа нето и с и п р" ч ин"л смърт (Бит . 2: 17). 

Грехът , ПрОКJ, "тието и смъртта - тия порождения на злоупотре
бата със спободната воля - трябпа да се схващат не като Божие отмъ
щение за човеШJ(()ТО I! спослушанне , а "ата ЗJIИШI , които сам човекът 

си е навлякъл чрез ll РОТIIВОПОСТЗПЯ li ето СИ на Божията воля. То е при 
БJlизително както "1'" "арушаването на пр иродните закони. Вървиш 
ли ПрОТИВ тях, те ще СИ отмъстят, ще те н а кажат. Раз'Лю<ата е тази 
че, докато те дейстu уват с неумоmнла безпощадност (механи чески), по~ 
неже са слепи, н ебесната правда наказва съгрешаващите по мъдрото 
ръководство на Божия I lj)QМ JIС ЪJI. В неНЗСJlеДИl\ппе дълбочини на този 
промисъл грее за. очите IНI вярващите утешителната светлина на Божията 
любов , КОЯТО n съюз с п равдата н винаги с блага цел вразумява греш
ника, за да разбер е то й от собствен опит . че с гр еха е свърза но мъчен ие 
~I че Саlo.Ю R следпането на Божия та правда е радостта . 

След провннеllll ето СН п ред Бо га, човекът не е можел да оста не в 
рая на радостното богообщение, особено при подчертаната му неразкая
ност (Бнт . 3: 12) . Той трябвало и физическ и да напусне мястото на 
споята неви нност, с.rlед като духовно И3ЛЯ ЗЪJl от н его. БиБJl ия та преда ва 
топа по човешки 1\1liorO просто, като съобща ва : «То гава Господ Бог го 
изпъди от Едемската градина» (Бит. 3:23). И това е съвсем естествено , 
защото нарушаването на 1l0СJlуша.1I·l ето към Бога, което е същото как
вото ~I нарушаван ето на Божията правда, води '(ЪМ отчуждаване от 

Божията Jlюбов. К о Нто СС ПрОDИНН Гlрел БОЖННТ8 nеЧllа правда н не се 
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пока е, става неспособен да се радва в Бога, да чувствува райското 
блаженство . 

Изгонването на .Ада't а и Ева от рая свидетелствува красноречиво 
за Божията вечна правда и за непримиримостта на Бога с греха. "Несъг
.пасно е с Божието същество - пише проф. Н. Н . Глубоковски _. сниз· 
хождението към греховното нарушение на дъл га, понеже то ва би било 
допускане и одобряване на порока» 1 Същата идея псалмопевецът из
разява така: "Нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи» (Пс . 5:6), 
·:<защото ТИ СН Бог , Който н е обича безза«оние» (ст . 5). 

За грехопадението и неразкаянието Праведният Съдия (Пс. 7: 12) 
наказа л Адама и Ева с из гонване от рая. Но Бог е и JПабав. Той не 
.оставил човеците във властта на прелъститеJJЯ, а ИМ дал веднага светла 

надежда за СГJaсение, I<ОЯ 1'О да ИМ грее в тъмните пътеки на тяхния от· 

тук натъй безрадостен живот на грях, богоотдалеченост,страдания и 
смърт . Тая светла надежда се е съдържала в обещаването на бъдещин 
ИЗКУ l1итеJl, подразбиран под «семето» на жената, което ще смаже гла 
вата на зми"та (Бит . 3: 15). Това е тъй нареченото н ротоевангелие -
ГlъpnaTa блага вест за човеците след грехопадени ето. 

Забележително е, че , докато Адам и Епа от невинни станали 
грешни, Бог и пеедн и след грехопадени ето си оста ва същият -и пра· 
веден" и любвеоЬилен. Тварите се променнт, а Той -- не (Пс. 101 :28; 
Ма .', . 3:6)., И преди грехопадението Той се проявива с правдата Си и с 
любовта СИ ,(ъм човеците " рез дадената им първа запо вед. А и след 
грехопадението Той им дава осезателно да поч увст в уват и правдата Му, 
и .JI10бовта Му . Само че, поради изменчивостта СИ, тварите н е еднЗl<ВО ЧУВ 
С1Вуват неизменяема та правда н любов Божин. До «ата п раведниците се 
радиат на Божиита пр а о" а (Пе. 11 8: 103 ; 111) и виждат в нен Божия 
любов, БJшгоден ние Божие, от което те имат поша (Пс. 11 8:71), грешни 
.ните I3ЪЗ ПIНIе1\-JaТ R lIечистите СИ съпести лъчите на БОЖlJпта правда 
като МЪЧН ТСJllIO иэоБJlН ч ен и е, поради което намразява т с ветлината и 
(Иоан 3:20) и 51 считат за Божие отмъщение . 

ВСЪЩНdСТ Бог не QТ1\ lыщша на грешниците. а технин т собствен 
гр и х ги " а«аз оа (Пс . 7:15 - 17; 33:22; Прит. 5:22; 13:6) с това, че ги 
ОТI<ъсuа от радостното общение с Бога , ПЪН от Когото е страдание 1-1 

смърт . Божинта пра~да, отд~лянетС! от КОЯТО fo.-1ЪЧИ човеците, е наричана 
п р нспособн телно u Со. Ппсание Божи гнно (Пс . 2: 12 ; 6:2; Иер. 4:8), 
б('з 1'о пз да значи, че у Бога IIn'Ш ГНЯВ 1-1 отмъстител ност, промяна в нас· 
l 'POt'Hll flTa II JIII изБЛl-IЦИ на страСТII. И ако та1\'1 се гопори за Божие от · 
МЪщ~н нс (Rтop. 32:35 ; Рим.12 :19) , то означавабеЗl(омпромисната Божин 
C O~TOCT (Ис. 5: 16), за I(ОЯТО е невъзможнообщен,.,ес гр еха (Пс . 5:5-7) . 

Св. ПН С",IIIе предстаоя следването на БОЖflята правда, изразена в 
Божн нта воля, като заКОНОfo.-J еРН<1 веобхоДныост, като ОСНОВа за нравстве · . 
~"Я пор51ды �,' установен от Бога . с оглед на нравственото издигане н 1 ~Сl)ВЪРШСII СТD У Dаtll' lIа ЧQпе l(а. с.ъобраЗ II О с този IIOIHlДbl< грехът ВОДII 

: оеЗУСJlОВН О към СТ!JЗД8 1I ие 1I 1\llJK3, 3 добродетелта естествено е спързана 
, с ра '(ОСТ. 

---------
1 УчеНJI(~ CU, <\11. П<1Н:I<1 о l'IH:'xc , IIСJ<\'I I .'I СЩI I I 11 оn р,ШД3 1 1 11Н , Х РII СТИ8 НС I,ОС 

'ITCII II(', ВЬ!Jl УС(\ шестой , И:ЮНI •• СПб . 1898, сТр . 8UJ . 
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Не може човек да участвува в блаженството на богообщението, щом 
е влязъл в общение с греха, чието противозаконно ест:ство (1 Иоан.3:4)е 
в конфликт с Божията правда. За да участвува някои в благата на Бо
жията любов, трябва да е в съзвучие с Бо!!шята правда. Наруши ди 
човек Божията правда, скъса ли с нея, тои става неспособен да полу
чава даровете на Божията любов. Не че Бог престава да бъде за греш 
ника любов. Той е неизменен и е вечно самата Любов. Но за съгрешилия 
пред Божията правда, Божията любов се превръща от извор на радост 

в извор на I\Iъчение. 
Както слънцето е благодат за здравите очи, но причинява непоно-

еими болю,! на болните очи, без да е за това ВИНОВНО ТО, тъй като виновна 
в случая е болестта на очите, така и Божията любов е източник на неиз 
казани радости за праведниците, т. е. за ония, които живеят в съгласие 
със закона на Божията правда, и същата тази Божия любов е бич за 
мъчение на грешниците, живелн в противоречие с Божиита правда . 

Прекрасно изяснява това св. Исаак Сирски : «Аз твърдя, че мъчените 
в геената биват поразявани от бича на любовта. И КОД ко горчиво И жес 
токо е това мъчение на любовта! Защото почувствувалите, че са съгре
шили против любовта, търпят мъчение ПО~ГОЛЯМО ОТ всяка извикваща 
страх мъка; скръбта, поразяваща сърцето им поради греха против 
любовта, ~ по-язвителна от ВСЯКО ВЪЗМОЖНО наказание. Неуместна е за 
човека такава мисъл, че греШНИЦllте в геена та са лишени от Божията 
JIюбов ... Но любовта действува със своята сила двояко: тя мъчи 
грешниците .. и весели ония, l{QИТО са иЗПъ,J1НИЛИ своя ДЪJIГ. Ето такава, 
според мене е геенската мъка - тя е (безплодно - в ск. м .) разкаяние . 
Любовта същевременно упоява със своите утехи душите на небесните 

За да приобщи грешниците към БJlагата на Своята любов, Бог им . синове».' I 
възвестява закона на Своята правда , защото саl\Ю праведният човек . 
може да се радва в Бога. Праведността е ключът за откриване на бога
тите СЪ1{ровищници на Божията любов. Праведнос-гта е придобиване усет 
за високите трепети на духовните радости. Грехът загрубява душата 11 . 
убива в нея нежния усет за небесното блаженство . . 
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но скритата Му в това наказание любов цели чрез и без туй неизбежната 
смърт да прекрати необузданото грешене на забравилите Бога, като 
промисля и за вечното им спасение чрез бъдещето изкупление, което и на 
тях ще бъде проповядвано от слезлия в ада Спасител (1 Петр. 3: 19 - 20). 
Бог е строг и справедлив и към любимите Си избраници като Давида 
(2 Цар. 12:9 - 12), обича ги, но ги и наказва. за да покаже че любовта 
Му не е без правда, и правдата Му не е без любов. Целият еврейски 
народ, обикнат с вечна обич от Бога (Иер_ 31 :3), е и непрекъснато нака 
зван от Божията правда (Лев. 26:18- 33; Ир. 19:3--9; Чис. 16:21 - 33; 
Ам. 5:26- 27; Деян. 7:43) . Нечестивците, за които би могло да се по
ыисЛн, че са изключени от обсега на Божията любвеобилна грижа, и те 
биват наказвани не без промисъл. И за тях наказанието е Божие посеще
ние, Божие възпитание, защото «ако нечестив бъде помилван, той НЮ,·I Э 
да се научи на правда» (Ис. 26: 10) и чрез правдата да вкуси Божиита 
любов, и следователно навеки ще погине. 

Господ внушава в Ст. Завет на всяка съпест, че нима и не може 
да има общение между Него Праведния и неправедниците, докато те 
стоят упорито в греховете си; че както Той е праведен, тъй и човеците 
трябва да се стремят да стават праведни: «Бъдете свети, защото Аз Господ 
Бог ваш, съм свет» (Лев. 19:2). Неговата светост е абсолютна и беЗI<ОЫ 
промисна. Тя не търпи съюз с греха, съюз с бесовете , общуване с идо
лите (3 Цар . 18:21), ходене по две пътеки (Сир. 2:12; 2 Кор . 6:14-15). 
Той наказва с правдата Си, обаче за да доближи покаялите се до .любов
та Си (1 Кор.ll :32). Той е строг,но с това цели да доведе до покаяние (Втор. 
4:30; Ис. 55:7) и, като прости греховете, да направи покаялите се бла 
жени (Пс. 31: 1- 2). Целият Негов закон е израз на правдата Му н 
трябва да води човеците по пътя на правдата, за да могат те, ](ато станат 
праведни, да сс веселят, да се радват и тържествуват (Пс. 31: 11). 

Наказанията Му за нарушенията са също прояви на Неговата 
правда и любов Затова блажен е оня човек, когото Господ вразумява 
и поучава на Своя закон (Пс. 93: 12), «защото когото Господ обича, 
него наказва и към него благоволи както баща към сина сш> (Пр. 3:12). 
Той е Бог ревнител, Който за греха на бащите наl{азва до трето и чет
върто поколение децата, които Го мразят (Втор. 5 :9). Но наказвайки ' ., I до четвърто поколение, Той показва милост «до хиляди поколения» 

* * към ония, които Го обичат и пазят Неговите заповеди (Втор. 5:10). Той 
Целият Стари Завет е пълен с ДOl,азателства за строго-справедли- I е строг Съдия, олицетвореиие иа неПОД1{упната с праведливост. У Него 

вите и същевременно грижовно-любвеобилни отношения на Бога КЫI ~ няма лицеприятие (Втор. 10: 17; 2 Пар.19:7; Рим. 2: 11).Но същевременно 
човеците . При това l{aKTO любовта Божия е представена като вечна I Той обича като баща (Пс. 102: 13), дори нещо повече, като майка, и даже 
(Иер. 31 :3), тъй и правдата Му е рисувана като неотменима, вечна ! още по-верно, по-преданно и от майка (Ис. 49:15) . Той дава правда 11 

(Пс. 110 :3; 118:142), която трябва непременно да бъде осъществена. , съд иа всички обидени и е дълготърпелив и МНОГОМИДОСТIIВ (Пс. 102:8) . 
Бог е справедлив Съдия (Пс. 9:8 - 9; 95: 13). Съгласно правдага TOJIKOBa е неМИСJlНМ Бо г без тия две Свои съществеН' 1 !(Rчества - -

Си Той наказва братоубиеда Канн (Бит. 4: 11 --12), но му_ пок~зпа 11 правдата Си и любовта Си -- и толкова са те недеюши в f,uжията същ-
любовта Си, като му поставя знак , «за ла го не убие никои, които ГО НОст, че се представят често от боговдъхновените автори на Св . ПисаНl1е 
среЩТJе» (Бит. 4 ~ 15). Той пуща в справс,iJ,ЛИВИЯ Си гняв, казано с образ - , като две страни на едно и също нещо , или като откровение на едното 
ния език на Библията, падните стиХии да удавят допотопните нсчестивнн. I Божие същестпо , гледано в различни аспекти. Затова тн и дпе Божии 

~ Съществени !<ачества, давани в Св. Писани е често пъти разделно, на i\ШОГО 
1· места сс събират ДО сливане в едно съзвучие и рисуват Бога еДIЮВ"Рб\Iенно 1 Слова ПОДВИЖНИ 'lеСЮ1Я . Л\ОС!<Вi1, ]858, сТр . 112 . 
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като правда и любов. У сн. Ilpop. Иеремия четем: «Аз съм Госгюд, Който 
върша милост, съд и правда на земята» (И ер . 9 :24). А псаJIмопевецът 
говори: «Праведен е ГОСГlOд ВЪВ всичките Си пътища и благ във ВСИllКl-Iте 
Си дела» (Пс. 144: 17) .. «Милостта на Господа е от века 11 до века I(ЪМ ОНIIЯ, 
КОИТО Му се боят, и правдата Му е върху СИН,овете на синовете, КОIIТО 

.пазят Завета Му» (Пс. 102 :17 - 18). 

• 
*' * ДОJ<ззателствзта ОТ СТ. Завет, ч е Бог е във ВСНЧКИ Свон деЙСТВI!Я 

и п'р авда и любов, са I\шогоброЙнн. Ние щесезздоrюлнivI с приведените 
и ще се постараем да видиы, дали прапда та Му и любовта Му са отразени 
в най>важното Негово AOMocrpOl1TeJlHO дело - в ЭЗ1\ШСJlеПQТО от века 

изкупление. 

В Ст. Завет, който е ПОДГОТОВ!<З КЪМ Нопия, из к уплението е на 
много места за гатвано пророчеСJ(J·' предвъзвеетяпано, предобразява но. 
[(акто D пророчествата, тъй и в предобраЭllте са подчертавани с .HeCbl,·IHe~a 
nос.'lедоuзтеJlНОСТ, fo.шкар нш<ъде ПО-ПРИКРИТО, някъде по -лсно, двата 
глаrнш двигатеЛ ~1 на ВСИЧКИ Божин действия - -- правдата и любовта. 

да вземем за пример старозаветните ИРЪ~Нll жертви, тез и rrредоб
рази на Иисус Христоната Голготска жертnа. Ге са НМ~JIИ преДНi\I~О ИЗ: 
}<УПJ1телно и yr-.НIJlОстиrНtтеJlНО значение. НаричаJlИ са се «)кеРlва за 
грнх» (Лев. 16:3), защото с тих се очистваJlИ грехопе и се получава JIO ос · 

побаждаване от полагащите се съобразно с Божията llраnда наказание 
за греховете (Лев. 4: 14) . Схващането било, че греховете се пренасяли 
върху н евинното животно. Неговата KP~B н смърт "БИЛИ эаhIЯна за 
'<ръвта и Сi\lъртта н а съгреШИJIИН ЧQвеlС Тъи наречеШ'IЯ I {(l<.озел ?тпуще~ 
нит) иыаJI предназначението да взеi\lе nърху себе си ИЗПОВП~ЮlИlе върху 
него грехове на народа и да ги отнесе в ПУСТИIIята (Лев. 16:10, 21 - 22). 
Това изкупитеJlНО 3Нз 'lение на жертвите подчертаваJJИ саl\нпе обреди 
.С lJързани с жертвоприношеНlIята, особено възлагането p·blLe. B~PX~ гл~~ 
.оата lIa жертвеното жнпопIO (Леп. 4: 15) ~IIIЗf1OШ1Дllане над HelO I р ехо веlе 
(Лев. 16:21) . 

)J(ертвите, l(ато Божия наредба в Ст. Завет, са яръ" flЗраз на llеlЮД
ИУflната Божии правда. Съгрешил ли си, трябва да се очистиШ с кръвна 
жертва, защото без npOJlHBaHe кръв прошка не бива (Евр, 9:22<Лев. 
17 : 11 ). Но и ту" строгата Божин правда е омекотена от безкра~шата , 
Божия J110608, колта щади съгреШНJI1пе ~I нарежда вместо 1<р ьв та на 

ГР<:'ШННlLите, да се ПРОJlипа кръвта на животните. Всичк~ това бшlО пред· 
образ IIа бъдещото Гожотско изк у плеин е, при '<оето Христос принася 
Ссб~ Сн в жертва пред съда на Божинта правда за съr-реШИЛllте човеци, 
та да мо гат ТС да се flолзуват от БJl агата на БОЖl1ята Jlюбов . 

)I(ертвите в Ст. 3апет давали сп:-.Ю П'I)ншна юрид нчеСI<а пpaBeДHOC~. 

Те не l\ЮГJIН да очистват човеl<а вътрешно и да го избавят от тежките стра .. 
даиин на съвестта (Евр. 9:9). ,,)Кертвената "ръв . .. само възбуждаJl а 
и поддържала чувството на 13HI-I()ВfIOСТ,като ИЗВНlшала жажда за ОСlюбож
ДСfш е от неп».1 Затова ВСИЧIПI uярпащи израИJlТЯНII очаl<ваJlИ Изкупи~ 

· ·-~.·- }:.I. Г JI У 6 о КОН <: 1\ н ii _ . 1I0С. CЪ \ I ., III,Щ~<:К IIЯ Тl,t й, "Iall, 1898, стр. 
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теля, Който. ще примири съвестта с Бога (Енр. 9: 14), 1-1 l(ато вземе вър ху 
Себе си, подобно на старозаветните жертвени животни, чуждите гре
хове и принесе Себе си D жертва за умилостипнване на Бога, ще очисти 
нанстина греховете и ще освети греШНИ1\Ите (Евр. 10:4- 14). Тази вяра 
на народа се е 1I0дкрепяла от пророчествата на старозаветните Божии из
браници за идещия Месия , ПРИШlритеJlЯ , Княза на ,!ира. 

Един от тях, Исаия, наречен старозаветен евангелист поради по 
разителната яснота, с която npopOl<yBa за нзкупитеJШИП подвиг на Спа 
сителя, казва: «Той взе върху Си нашите немощи н понесе нашите 
недъзи. Той бе изпоранен за нашите грехове и ~Iъчен за нашите 
безэ3!<оння; наказанието за нашия мир (В смисъл примирение, сп асение 

-- в ск. м.) бнде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцели хме» . 
(Ис. 53:4- 5). Рисуваната тук от П РОРОI<а Жертва за греховете на всички 
I-IOСИ характерните белези на старозаветните КУJlТОDИ жертви. Божият 
Раб (Ebed Jah\ve), каl<ТО той нарича ИзкупитеJIЯ, е като овца надена на 
за коление, като безгласно невинно агне (53:7). Върху Него са възложе
нн от Господа греховете на всинца ни (ст. 6). Той принаСIl умилостивна 
жертва (ст . 10) , за да стане за пр естъпниците Ходатай (ст. 12). 

Както при старозаветните жертви имахме проява едновременно на 
Божията правда и Божията любов, тъй и ту к Божият Раб изпълнява 
Божията правда и разкрива едновременно с това Божията любов. Той, 
невинният Агнец, е изпоранен и t\<lъчен, понеже е взел върху Си нашите 
грехове и нашите б~ззакония (ст. 4). Божият праведен съд прехвърля 
върху Него наказанието, което ние сме били длъжни да понесем. Тъй 
правдата Божия, КОЯТО HCI<a lIаказание за престъпленията, се удовлет~ 
Борява. 

Но същевременно с това е проявена и веЛИI<ата Божия любов. Този 
Божи Раб страда доброволно (ст. 7). НIШОЙ не Го принуждава към това. 
Той взима по собствена роля върху Сн нашите немощи и понася нашите 
uедъзи (ст. 4). Той е изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите без
ЗaI<ОНИЯ, а не за собствени грехове и беззакония . Не Господ Го поразява 
и уЯ9вява (ст. 4), за щото Той не е сторил грях н В устата Му няма 
Jlъжа (ст . 9). Ако страда и умира, без да е ДJIЪЖНИК на смъртта, то е от 
любов към с"ъртннте. Той е Праведник, Който пола га душата С" за 
грешниците, за да ги оправдае (ст. 11) , та занапред волята Господня ус
пешно да се и зпълнява чрез Неговата ръиа (ст. 10). 

Как ослепитеJlНО ясно тук се кръстосват Божията правда и Ба· 
}Iшята любов! 

Не ПО-J\ШJIКО ясно за съзнанията на вярващите проблясват JlЪЧlпе 
на Божията правда и Божията JIюбов от l'аннствените дълбочини на 
друго едно старозапетно пророчество, в чнито светъл смисъл може да 

се ПрОНИI<не при разбирането на послушанието , като духовно жертво
IIриношение (1 Цар 15:22). Логическата предноставка за това проро
чество е мисълта, ч е е невъзможно 3(1 човеците да изпълнЯТ CJleA грехо
падението абс.аЛlOтиата Божия правда и да се спасЯт. А при това НЗ " 
Т!Ъ,IIн ението на Божията правда е условие за Спасението. 

Проблемът се изостря ОТ диалектичеС I<ата ГlРОТИВОfIOЛОЖНОСТj-
К,швато съществуnа за тварното и обременено от гр ехо ве човешко 
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съзнание между правдата и любовта . Божията любов ие иска смъртта 
на грешните, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив 
(Иез . 33: 11). По силата на тази любов грешниците могат да бъдат поща
дени. Но правдата на Бога не търпи грешниците с греховете им. По ней
ния закон те трябва да загинат (Лев . 26: 14--33, Пс. 51 :3--7; 118: 155; 
Ис. 13: 11). Пита се: как да се помилват грешниците, без да се наруши 
Божията правда? Тук се крие драматичната напрегнатост на въпроса. 

В предвечния Съвет на Пресвета Троица (1 Петр. 1 :20; Евр. 1 :4--5; 
2 Тим. 1 :9) този въпрос е разрешен безкомпромисно и премъдро: Божият 
Син е трябвало да слезе на земята, да се въплоти и да УДОВJlетвори Бо
жията правда чрез послушното ИЗПЪJIНение на Божията воля. Това е 
представено впророческия псаJIOМ 39, дето четем: «Жертва И принос 
Ти не пожеJlа, продупчи Ми ушите (а по превода на 70-те; «Тяло Ми 
приготви, -- в ск. м) всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава 
рекох: ето ида; в книжния свитък е писано за Мене; желая да из 
пълня волята Ти, Боже мой ... Възвестявах Твоята правда във вели
"ото събрание .. . и не затаявах Твоята милост» ... (ст. 7--11) . 

Тия пророчески слова са отнесени не от човеци тълкуватели, а ОТ 

Св . Дух чрез новозаветните писаиия към Изкупителя. Боговдъхнов.еният 
автор на посланието къt\ 1 Евреите пише : «Не е възможно юн ча 1'1 IЮЗЯ 
l<рЪВ да отнима грехове. Заради това Христос, влизайки в света, I<азва: 
жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви. Всесъжения и 
жертви за грях не Ти са угодни . Тогава рекох : ето, ида (писано е за 
Мене в началото на- книгата) да изпълня, Боже, Твоята ВОЛЮI (Евр . 
10:4 --7). 

Същественото в казаното пророчество е желанието на ИзкупитеJIЯ . 
да изпълни Божията ВОJ1Я, В Божията ВОЛИ е изразена, както се знае, 
Божията правда. Тя трябва да се осъществи . Но Kal< ще стане това? -
Чрез ПОСJlушание на Божията воля , което е повече от старозаветните 

жертви. 

Адам и потомството му са погазили Божията ВОJlЯ чрез непослуша
нието си. Иисус Христос идва да проя ви непроявеното от Адама и сино
вете м у посл ушание, да изпълни в съвършенство неизпълнената Божия 
ВОШI И да върне чрез то.ва на човеците за губеното Божие благоволе
ни е -- богосиновството. При Адама погазван ето волята на праведния 
Бог е причинило отдеJl яне ОТ Неговата любов . Христос върви по обрат 
ния път . В изпълняването на Божията воля Той вижда единствения на· 
Ч ИИ за връщане благата на Божията любов . 

И тъй , изразът «же.'ая да нзпълня ВОJlята ТИ, Боже Мой» (Пс. 39 :9) 1 

с неоспорима очевидност подчерта ва Божията правда ИЛИ правопия : 
елемент 8 делото на изкуплението , Но и любовта като елемент на изкуп- 1 
лението ту " не е ПRенебрегната. ТЯ JIИЧИ преди всичко от факта, че Сам I 
Божият СИН идва да изпълни за нас и вместо нас неизпълнената Божия . 
воля, което е акт на любов. Ти е обач е изтъкната още и с ДУl\нпе, КОИТО I 
стоят в еврейския библейски текст : « п родупчи Ми ушнте» (ст. 7). Що 
значи този загадъчен израз? -- РазгаДJ<ата ни дава Изх. 21: 1--6. Там I 
четем: «Ако купиш роб евреин, нека ти работи шест години. а на сед* 
ма та година нека си излезе свободен . .. Но al<o робът I<аже: обичам гос - \ 

подаря ~И_ . _. Hel<a господарят му промуши ухото му с шило . и той да 

остане вечно негов роб»_ Същественият елемент в случая е този: придо* 
билият свобода, вече свободният, доброволно 11 от обич се обрича на ро
буване, на послушание. Ухото е символ на послушание, а продупчва ·· 
н ето му -- символ на доброволно робство . 

С тази картинен израз Св. Дух ни е раз крил доброволното себеуни 
жение на Божия Син, сторено от любов към н ас. Господарят на вековете 
слезе в тесните рамки на времето, «прие образ на раб» (Филип. 2:7), за 
да направи грешниците свободни от робството на греха, и прегърна сми 
реното послушание на Божията ВОJIЯ, за да изпълни Божията правда 
B~J e CTO нас _ Всичко това е изява на непостиЖима Божествена любов. 

И за псалмопевеца, изрекъл раЗГJIeжданото пророчество, в изкуп
""ението се срещат правдата и любовта. Това той изрично подчертава с 
ДУ:\lИте : «Твоята правда не скривах в сърцето си _ _ и не затаявах 
Твоята милост» (39, 11). 

Правдата 11 любовта много подчертано са изтъкнати и в Месианскин 
I lс а лом 84, дето четем: {{ Милост и истииа ще се срещнат, правда и 
'111[' ще се целунат» (Пс. 84: 11). Милостта явно говори за Божията нео
бятна любов към човеците, а правдата несъмнено се отнася към Божията 
неllодкупна справедливост , проявена в делото на ~tЗКУПJlението_ В кни 
гата «Псалтир ь СЪ ТОЛ1<оваflиеf\-lъ»l се изясняват тия пророчески думи 
110 следнии наЧИII: «Милостта е она я, която Бог обеща на човешкия род 
Истината пък е изпълнението на Неговото обещание . Правдата е Хрис . 
тас, пострадаJl заради Адамовия гря х ; Той е и мирът, примирил човеш
"ото естество с Бога Отца». 

Известният със своята ученост н i\-[ ЪДРОСТ МОСI<ОВСКИ светител Фи
,f[aper също вижда в разглежданото пророчество проявите н-а Божията 
I l р авда и любов. Според него в кръста на rOJlrOTa «прощаващата милост 
н съдещата истина се срещат, правдата на Божеството и мирът на чове * 
ч еството се целуват. чрез което небес ната истина изниква из земята, 
." I lравдата н е вече с грозно око надниква от небеса та; Господ дава добро 
н а земята, и зеr-.-lЯта дава своя плод н а небето»i\. 

От приведените места из Ст. Завет я вству ва : 
1. Че Бог е във всички те Си действия едн о временно н справеДJlИВ 

1-1 ,1юбвеобилен, защото правдата 11 любовта са И!\Н\'lЗнеl-IТНИ I<ачества на 
Н е говата Божествена същност ; 

2. че и в най-важното Му до t\юстроително дело - в изк у плението, 
С ъгласно раЗГJlеданите старозаветни пророчеСТDа, се проявяват едновре

менно и любовта Му и справеДJlивостта Му. 

l J(ИС: UО - ПС 1ЩJ с ({ал Ланрп, 1802, СТ ]> _ 144_ 
СОIlинении. Слова и речи, 'f. I, Москва , 1873, c.1013O u l,еликиti ПИТОК, СТ р _ 94:. 
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2.. Св. Писание на НОВИЯ Завет и изкуплението 

И в НОВИЯ Завет, гдето се разкрива Бог предимно като Jlюбов и 
дето съвсем категорично се дава определението "Бог елюБО8» (1 Иоан . 
4:8, 16; срв. Иоан 3: 16; Рим. 5:8), не е забравено да се подчертае наред 
с това и Божията правда. Тъкмо любвеобилният Бог, Който тъй обик. 
на света, че отдаде Своя Единороден Син за неговото спасение (Иоан . 
3: 16), е представен тук като неподкупен и нелицеприятен, праведеи 

Съдия (Деян. 17:31; Рим . 2:5, IT; Рим. 12:19; 1 Петр. 2:23; Евр. 
10:30- 31). 

Божията правда erOJJKOBa н еОП.-lен нма, l<aKTo нн явяват това БJIaГО
вестниците на Новия Завет. че Иисус Христов идва да я изпълни, [10 

неже тя не е изпълнена от Адамовите синове. Божият Син, TBopeцЪ'l 
на заl<она, се ражда на Зе1\Н1та, за да одеJlOТВОРИ адекватно закона и да. 

покаже на Своите създания, КОЛКО неотклонна е Божията воля, «Тъй: 
нам подобава да изпълним всяка правда» (Мат . 3:15), казва СпаситеЛЯ11 
на св. Иоанна Предтеча при кръщението Си, разбирайки под правда 
предписанията на закона, I]o тълкуванието на бл . Теофилакт, архие
пископ Български'. Целта на Христовото подчинение на закона е "да 
изкупи ония, които бяха под закона». (Гал. 4:4). Сам Христос свидетел. 
за Себе Си, че е дошъл ие да наруши закона или пророците, а да ИЗ

пълни (Мат. 5: 17) и с това да научи от еДllа страна хората също като 
Него да изпълняват Божиите спасителни за тях заповеди, а от друга
да умилостиви Бога. "Господ не е нарушавал, но е изпълнявал закона
пише СВ. Ириней,- като умилостивявал Бога за хората и очиствал про
кажените н лекувал болиите».2 I 

Сам Христос говори, че Неговата задача е да върши волята на Отца , 
Който Го е пратил (Иоан . 4:34), да спази Неговите заповеди (Иоан. 
15: 10), защото спазването на Божинте заповедн . и зразя ващи БОЖИЯП1, 
"равда, осигурява пребъдване в Божията любов (Иоан. 15:10). 

Иисус Хрнстос е дошъл да основе IIОВО царство , l\apCT BO на любовт 
(Иоан. 13:34- 35) и правдата. Затова Той внушава: "Търсете първом . 
царството на Бога и Неговата правда» (Мат. 6:33). Това царство на лю· 
бовта се да ва «за живот съобразен с правдата»З. Защото без осъществя ~ 
ване на Божи я та правда НИI<ОЙ не f\юже да влезе в чертозите на любовта. 
И св. а п . Павел разкрива същината на Царството Божие, като правда' 
и любов с думите : "Царството Божие не е ястие и пи тие , а правда и мир, 
и радост вСв.Духа» (Рим. 14 :17). Правдата тук не случайно е изтъкната 
на първо място. Вър ху нея се гр адят мирът н радостта - пI я най-съвър 
шени плодове на любовта. 

Божието Царство е величина, която ще се раЗI{рие в бъдещия веl 
с всичката си CJlaBa (Мат . 13:43), но то започВа за верните още ту I 

(Лук. 17.:2 1) . Н еправедн ици не могат да го наследят (1 Ко р. 6:9), защото' 

:2О /) . 

1 Еllэпэtiо ill EVlIl1g. A\<lttI1 . . C<lp. 3, 15.)\0\ i g n е . Р . g. 1. 123, соl . 177. .! 
:l Соп\t·В IH1C\·CS .. I V. {'ар . 8,2, J"\ i g!1 е, Р. g., t. 7 . соl. 994 . 
3 J) л . Т с о Ф 1I Л <1 к т . ор сН .. 111 Mal!!l . , сар. 6. ЗЗ, j\·\ignc. Р. g., 1. 123 . со\ · 

1 

нс може да има <юбщуване между правда и беззаконие» (2 Кор. 6:14). 
Те, дори и да бяха пуснати в Божието Царство със своята неправда, не 
i\югат да се радват на светлината му, тъй като последната ГИ изобличава 
н поради това измъчва, вместо да ГИ ощастливява. Те предпочитат пред 
блясъка 1\·IY външната тъмнина , по думите на Спасителя: «Човеците обик· 
ваха повече мрака, нежели спетлината, понеже делата им бяха ЛОШИ» 
(Иоан. 3: 19). 

Тъй И новозаветното благовестие за спасението в Христа, подобно 
на старозаветното, се движи по двете успореднн лин ии на "ранда та н 

_' 1Обовта. 
И изкупителното дело се рисува изцяло като дело на правда и Jlюбов._ 

Иисус Христос като Изкупител върши и разкрива през цеJIИЯ Си 
живот Божнята правда, за да доближи човеците до Божията любов. 
Неговото изкупително деJlО е 11роява едновременно и на любовта, и на 
llравдата. То започва с въплощението Му, продължава през цялата Му 
обществена дейност, най -тясно е свързано със страданията Му и особено 
с кръстната Му смърт на Голгота и намира своя светъл завършек н 
IIЪJIната Му победа над греха, проклятието и смъртта - победа, станала 
нвна чрез Възкресението Му и Възнесението Му на небето , дето Той сяда 
отдясно на Отца И става печен Ходатай за нас . 

В из купитеJlните Му страдания и смърт особено ярко ИЗПЪJ<Ва ве
личието на небесната любов. « Н"II<ОЙ НЯ1\"!З JIIобов по~голяма от тан, да 
положи душата си за своите приятели» (Иоан. 15:13). Но какви приятели 
на Бога са били RСЪЩНОСТ човеците до изкуплението? Тъкмо напро~ 
тив, те са Му били "рагове поради своите грехове, с които ежедневио 11 

ежечасно са потъш<вали полята Му. И ето, за тези врагове Х рие'Гос 
е J10JJQЖил живота СII! «Бог доказва JJюбовта си КЪ]\'I нас С това, че XPIIC~ 
тас умря за нас, още когато бяхме грешни» (PIIM 5:8). « Божията любов 
'{ ЪМ нас в то ва се яви, дето Бог ГlРО8DДИ n света Своя Единороден СИН, 
3а да бъдем ЖИВИ чрез Него . В това се състои Jlюбовта, че нс ние DlJ3JIJO
бихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да ста н е умилостиве. 
нне За нашите грехове» (1 Иоан . 4:9 - 10). Божинта любов почва та"_ 
дето нашата спършпа - при враговете! ПО-Го.l1яама любов от тази све
Тът не е виждал. 

Но в ИЗI{УI1ителните страдания и С1\"!ЪР Т наХриста се очертава ocт~
Ilнтелно >tpl{O и сле'lентът на удовлетворяване Божията правда. ПреДII 
грехопадението не е Иl\Iало страдания н смърт. Те се появяват СJlед гре · 
ХОпадението .1<aTa реЗУJlтат от нарушенията на Божията праведна воля 
(Бнт. 2:17; Рим. 6:23). Христос не е нарушил в ннщо Божията во .'1П 
(1 Петр. 2:22) и въпреки абсолютната Сн праведност е трябвало да страда 
11 да умре на l<рЪСТ. Защо?- Защото е взе!/ вър ху Си греховете на света, 
ДВижен от любов (1 Иоан. 3:5). Него, "Който lIе знаеше грях, Бог.за Ilac 
ГО грях l1апраВ11» (2 Кор . 5:2 1). Той страдаJI следователно не за Себе СН . 
JJE' 110 Своя вина, а заради нашите грехове. Тъкмо тук се крие праRОRИЯТ 
Е"lJемеит на Негови я изкупителен подвиг. 
т ... Подтш<ван от Своя та БЛЗ1'а воля, а не от някаква необходимост, 
з О I1 е из вършил изку плени ето, за да изпълни Божията правда (Рнм. 

.25 - 26) И 1l3ЯШI Божията любов (Рим . 5: 18). Всичко това е било решено 



------

266 Доnент д-р АрхимаНДРIIТ Серафим 16 

n предвечния съвет на Св. Троица (1 Петр . 1 :18-20; 2 Тим. 1 :9) . Но вед
нъж решено там , то е трябваJIO да се изпълн и . Иисус Х ристос трябвало 
да пострада и умре. Тъй се съгласува наложителността с доброволността. 

В Гетсима нската градина Христос е помолил три пъти Отца да Го 
отмине, ако е възможно, чашата на страданнята (Мат . 26:39-44) . Но 
волята на Отца останала неизменна . Божията правда трябвало да се 
изпълни! Нейните удари са били изпитани от Спасителя докрай, осо 
бено през време на кръстните Му мъки , когато покрай физическите нео
писуеми болки Той е изпил до дъно за нас чашата и на моралните стра
дапия, кулминиращи в богооставен остта, неизбежна последица от гре· 
хапете. Таз и богоотхвърленост, която е трябвало ние да понесем като 
грешници, Той е поел върху Себе Си, поради l<oeTo е бил сякаш лично 
напълно отхвърлен от Бога като последен грешнИI(, та е трябва"о да 
извика в предсмъртната Си агония: «БожеМой, Боже Мой , защо си Ме 
оставил?» (Мат. 27:46). Че Той не от Свое име, а от името на грешното 
човечество, за което страда, изговаря поменатите дум и, се вижда от 

следната съпоставка: когато Той 01' Спое име се обръща към Бога , ви 
п аl'И казва: «Отче» (Мат. 11:25; Иоан . 11 :4 1; 17 :1, 5, 11,24). Този е 
единственият път, когато Той извик ва: «Боже моЙ» .l 

На въпроса, защо Господ Иисус Христос ТОЛl<ова страдал, еп. Тео
фан Затворник в едно свое СJЮВО на Велик и петък много силно под
черта ва удо влетворяването н а Божи ята п ра вда чр ез Голготската смърт , 
като представя разпнатии Спасител така да отговаря: «Аз имах спор . 
съд и борба заради вас , Мои люде ... спор и борба с безпределната 
Божия правда . Аз l\юлех. . милост за падналите човешки синове пред 
безкрайното Божие милосърдие. Но пред Божия престол застана вечната 
Правда н каза : помилвай, но справедливоl .. . Триединният Бог бе пот 
върдил тазиррисъда и Аз, бидейки един от Св. Троица, казах : ето идвам 
да изпълня, Боже, Твоята воля, Аз слязох на земята, приех човеШl{О 
естество .. . Всичко в това тяло сега е Мое - Мои са раните. Моя е 
кръвта, Моя е смъртта. И ето смърт на човек с безкрайна цена. Защото 
Моята смърт е смърт на Бqгl Така ИЗИСlшаната жертва е принесена. Рад
вайте се. човешки синове! Аз побеДJ-lХ, , Моите рани са за вас източ· ~ 
ници на Божиите милости, 1'1 Моята смърт - и звор на живот , , ,Caf\I3Ta 
нравда отвар я сега всички небесни съкровищници» .' 

Резултатът от Гол готското жертвопр иношение е всеобхватен и все
изцелителен. Този, Когото Бог на прави заради нас грях (2 Кор . 5:2 1) . . 
«стана за нас.. правда, и освещение, и изкупление » (l Кор . 1 :ЗО) . 
Та!(а Иисус Х р истос с осъществената от Него правда изгря над це"'l" 
свят като Слънце на правдата , съгласно - древното пророчество на св. 
прор. Малахия (4:2). В лъчите на това Слънце на правдата внр ващнте 
чувств у ват топлещата ласка на любовта. 
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* * * 
ВСИЧI{О това lIокззва, че и с поред новозаветните писзния н еИЗf\.l ен . 

- НIIЯТ в Своя та същност Бог е' и любов и правда, и че изкуплението е дело 
и на Неговата любов, и на Неговата правда. 

За Божията любов като подбуда на изкуплението в новозаветното 
Св . Писание е каза но: « Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Едино
роден СИН, та всякой, 1{QЙТО вярва в Него, да не погине, а да има живот 
вечен. (Иоан. 3:16). И св. ап. Павел пише: «Христос ни възлюби и за нас 
предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание» (Еф . 
5:2). А за Божията правда като фаюор в изкуплението е казало: 
«А сега без закона се яви Божията правда ... чрез изкуплението в 
Христа Иисуса, Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна 
жертва чрез вярата, за да ПOl(аже Своята правда в прощението на сто
рените по-преди грехове» ... (Рим. 3:2 1- 25). 

1Цо значи ту к Божия правда? AI<O вземем за вярно ТЪJIкуванието, 
ч.е св. ап. Павел схваща правдата Божия в старозаветния смисъл на 
еврейската дума zedaka, според която «Божня правда» е почти същото 
каК80ТО «Божия милост и любов», l ТО н тогава приведен и яl' цитат от св . 
ап, Павла не изключва от елементите на изкуплението вечната Божия 
правда , разбирана като с пра ведливост и l(aTO правосъдие, l<oeTO н-аказва 
9,,101'0 и възнаграждава доброто и което е неотмениr-.ю D своите катего. 
ричин НЗИСI{ваШIЯ, тъй като ты�моo n посочения цитат апостолът на езИLI . 
ницнте говорн, че Бог е отредил Иисуса Христа «да бъде с кръвта Си 
умилостивна жертва ... , за да покаже Своята правда в прощението на 
сторените по-преди грехове» (Ри м. З:25). Умилостивни те жертви са ре
зултат на Божните безкомпромисни изисквания да бъде изпълняван а и 
удовлетворявана Неговата правда. Нарушенията на правдата н е се 
lIокриват със снизхождения, а водят към нака за ние ИЛИ изискват уми~ 
JJOСl'ивенис, жертви. 

А ако вземем в Ри м. 3:21 - 25 Божията правда в СМИСЪJl на вечна 
Божия справедливост, както тълкува то ва еп. Теофан Затворник въз 
ОС1l08а на светоотеческите творения, тогапа още повече се подкрепя ми 
СЪJlТа ии , че в изкупителното дело са II гралн еднакво важна роля 11 Бо
Жията любов, и Божията п ра вда. 

ТЪЛl(увайки РИ М. 3:25, еп. Теофан I(азва : « Бог. l(aTO ни е Гlомилвал 
в ГосrlОДЗ, милва с правда, м илва не по с низхождение и против прав 
дата. а затова защото правдата е удовлетворена (к. "1.) . . . Kal(BO вър
ши Неговата благост? - дава Своя Единороден Си н, за да понесе Той 
без вина вината на всичии и да удовлетвор и Неговата правда. А когато 
Правдата е удовлетворена, що може да понречи да слезе свише помощта 
Върху нас? И тя слиза действително; но слиза праведио, чрез удовлет
ворение на вечната правда. И когато този път е устроен, върху всички 

! ли безразборно се излива милостта свише? Не, а само върху вярващите, 
И тук следователно има правда (К. '1 .). Предста ви вяра. и ще получиш 

1 CJIOBa на ГОС ПОДСIШС, БОl'ОРОДИ\IIIЫ(' " торжееТRСlIlIЫС ДII И , Л'10еква, 1883 ' 
сТр. 140 -· 141 . 

---
1 Вж. О. К 1I 5 s- Gегесl1tigkеit GotLes- L схikоl1 

\lier1el' 8811(1, Fl', i . 8 1' " 1960, col. 715-716. 
fUI" ТlJ(~o Jogie l\пd К i гrllе, 
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ДОПЪJIВЗllе на ВСИЧI<О, което ТИ не достига за спасеНllеТQ. Така цялото 
домостроитеJJCТВО на спасението е устроено даром, I! ясеки се спаСRоа тава съвършеното удовлетворение на Божията праода . >Кертвите в Ст. 
даром , но всичко това се извършва праведно(к . ы.). И n това дело на Заяет били повтаряни поради споята недостатъчност да отговор ит на· 
безпределната благост сияе Божията правда».l ПЪЛНО на изискванията , поставени от Божията правда. А Христовата 

\
- ДРУ I'О обстоятелство, което ни убеждава, че в делото на спасениетО; 'жертва не е трябвало да се повтаря, понеже с нея Христос, Който е н 

се е проявила Божията любо я 11 удовлетворила БОЖlIята правда, е чес- първосвещеникът н Жертвата, и ПРИIIОСЯЙ 11 Приносимый, не «с КОЗЯ 
таТа употреба в Св. Писание на ПОНЯПlето изкупление (аро1уtгоsis, и телешка кръв, но със Свои та кръв влезе веднъж завинаги в светилището 
redemptio) . Това поиятие има правов, юридически характер и "зразява и . придоби Be'IHo IIЗ«УПJlеи не» (Евр. 9: 12) . "Веднъж завиНаги» означава 
самата СЪЩНОСТ на християнството, l-Jаричано не без основани е «религия ликвидиране на дълга, ПЪЛНО погасяване на задълженията, по}(риване 
На ИЗКУllлението».' Сам Иисус Христос В'I,вежда У lютр ебата на паня-със съвършеио удовелетворение вината иа виновните . Това подразбира 
'Гнета изкупление, като говори, че е дошъл, за да «даде душата Си откуп СВ. 31[. Петър, като пише: «Христос,за да ни заведе при Бога, веднъж 
(lytron) за мнОЗина» (Мат. 20:28). И св. ап . Павел учи, ч е ИИСУС Хрнсто пострада за греховете ии , Праведник за неправедните» (1 Петр. 3:18). 
отдал "Себе си откуп (anti1ytl'Ol1) за всички» (1 Ти ... 2:6). Цялото Св ПОСJlaнието към Евреите разкрива много убеДlпелно юридическата 
Писание е изпъстрено с изказвания в този CtlШСЪJl; че ние cr-.'Ie изкупен страна на ИЗКУllлението чрез съпоетаDl<Ите между старозаветните жертви 
от Иисуса Христа (1 Кор . 6:20; 7:23;Гал. 3: 13; 1 Петр. 1: 18- 19;2 Петр. и ГО,llготското жерТRоприиошение. Както в Ст. Завет жертвите са имали 
2:1; Откр. 5:9) и очистени от псеки грях чрез Неговата кръв и IОрщtнчеСJ{З страна, ТЪЙ 11 Голготекото жертвоприношение, чрез ,юето 
(1 Иоан. 1 :7), с I<ОЯТО Той се явява '<ато «умилостивение за нашите гpe~ става lIашето изкуплеllи е, Иl\'la своята юридическа страна. Връзката 
хапе» (1 Иоан. 2:2). Това ИЗI<УПJlеИliе е печно (Евр. 9:12) 11 се IIрост"ра между Старни 11 Новия Завет 1111 заДЪJlжаnа да приемем правото схващане 
върху всички люде (1 Тим. 2:6; 1 Иоан. 2:2). иа IIзк у плен"ето. 

Що 311ачи изкупление и с какви представи е с вързано та? -- Из«уп- И Евхаристийната жертва, устаиовена от Христа за възгюминание 
Jlение означава «оп<уп ИЛИ удовлетвореНl1е», 3 освобождаване ~Ia ДJlЪЖ~ на НЗК У ГlнтеJIII ОТО Му де.но , отразява НСНО пр а вдата Божия покрай лIO~ 
ници, пленници, или роби чрез даване от«уп за тях (Изх. 21 :30; бовта : «Топа е Моето тя ло, което за вас се дава» (ЛУI<. 22:19). "То ва е 
Лев. 25:51; Ис .. 45: 13) . "Изкупват, когато плащат за НИI<ОГО пари н го Моята «ръв на Новия Завет, която за мнозина се пролива за опрощаване 
освобождават от веригите на робството».' Когато Св . Писание lIа Новия на грсхопе» (Мат. 26:28). Проливаната кръв на Спасители, lIаречеиа 
Завет употребява израза «ИЗI<УПJlение», нма п редвид грешниците, po~ «кръв lIа НОВИЯ Завет» , се съпоставя с I<ръвта на старозаветните жертпн, 
бите иа греха, ДЛЪЖНИlщте пред Бога , I<ОИТО, провинени пред Божията проливаllа предобразио за прощавапе на грехове (Лев . 4: 14 , Евр. 
правда, не могат сам и да я удовлетворят , сами да се нзкупят, та зато"" 9:22) Капо та" ЖСР 'I ВefIlIТС обреди са УСlа llоnенн от Божи!!та "равда , 
е трябвало Христос да сторн ту й за тях, като даде Себе Сн откуп за вс:и ч~ КОято иСка УДОDлетоорение чрез жсртпите, ТЪЙ 11 тук Христовата I{ръп 
хи (l ТИ I\ I . 2:6). Със самата употреба на понятието ({ откуп», което се 1IРОJIива за опрощаване IIВ гр'ехойете . Но както Taj\·1 Божията любов 1Iа 
съдържа в себе си юридически елемент, Св. Писание ни заДЪJlжав рещдн Bi\reCTO '<ръвта на съгреШ I 'lлите човеци да се IlpOJIIIOa кръвта на 
да виждаме в изкуплението не само проява на Божията любов, НО и 1-1 несъгрешилите жертви , ТЪЙ и тук зараДJl виновниците СС. принася n жер~ 
Божията правда. 'ва НесъгреШИJIИЯТ Богочапек, пронвнвайки 110 ТОЗИ начин беЗI<ра йна 

И понятието «( УМИJlQсти'вение», ОПl.асящо сс I<ЪМ Христовата жертва, iJlюбов. АнаJ10гията е пълна. 
принесена за нас ( 1 Иоан. 2:2; РИ'I. 3:25), раз«рива Божията правда в до същите изводи за правдата и любовта БОЖии,IIjЮЯВИJIИ се в де· 
делото на ИЗI<УП .rJението. УТ\IИ Jюстивение означава утоляване гнева нз, JIOТО IIа нзку".nеllието, идваме и при анаJlиза на следните ДУМII, ШJ.ПнсаНII 
ня кого. В случая Уl\НIЛОСТИDСlНlе означава УТОJlява не справедливия Г li Яв'~Т со. (]ГI. Павла: «Когnто се ИЗI1ЪЛl!l· 1 времето, Бог изпрати Своя Син 
на Бога, l<азаllО антропоморФи"ески, гняв, предизвикан от нарушаваие (Ед""ороден) , Който се роди от же"а и се ПОДЧIНlИ IIа заКОllа, за да И3-
на Неговите заповеди .. в КОIПО е изр азена веЧllата Му пrавда. Безценна та ·купи ОННИ, !<ОIПО БSl ха IIОД закона. та да ПОJlучиr-.·j осинове нието» (raJl. 
[OJlrOTCKa жертва е Yr-.JНnОСТltвение за наШllте гр ехове, Гlонеже с неп се :4- 5). В гръщ<Ия ори гинал на fl.H1CTOTO на думата « НЗ I<УПИ» стои 
дава пълно удовлетворение на праведния Божи ГНЯВ. JlЗГО,IJЪТ «ехаgогаsо» - ИЗI<Уl1ваr-,'I , UТКУIIВЗI\I. В този глагол кор енът е 

Особено изразът '« ведиъж завинаГИI> (ephapax, арах -. Евр. 9:28; agol'a което зна'IИ пазар, Т . е. място , дето се купу"а" "1юдава. На пазара 
10:10), употребяван за IlpBHeceHaTa от Христа жертва, силно подчС'р· е с Т1Jргувало в дрепността не Само с оБИJ<l·IQвени стоки, 110 И С робн . 
_.. . Б'lаГО,!IЪТ «exagol'aso» подчертава едноврСМСIJlIО \] Божията правда, и 

. 1 ТО~lJ{ОIЩ IН' С 11ер"ы х JlOCI •. \111 '·.rJ ii B "()C~I ;lIl1l j l СВ . 1111. Паl-\.'IlI 11 РIi:\IЛЯНlI.\l. 11 ':.1 . ОЖIISl та JIiобоu, понеже НН pa:-JЩНlOа: 1) правония e JJ eMell T 113 ИЗ J{ У П.rIе~ 
второе, МО,~!\ П({. l R90, сТр . 229. 'Рl1ето, тъй l< aTo по ДУi\ште lIа Вл. ЛОССЮ·I «този израз, заllмствуван от 

z с. 1. - И С I\Уf1леIJНСr: _ . П рJпоеМIIШ<1 51 бо, ·ос.rIОВСJ<(lЯ ЭIJJJIШЛО IН'ДIl51. Т. V,рБJJастта на правото, BKJllOllDa ПUlНlТнсто за ПИlJ ата , ]{онто трябва да бъде 
Летро ! P<l Jt, 1904, кол. l 07~. !Уравнена . '. I .., • ' 1 2) . , 

3 Ар х IJ е 11. С е р а ф~! ;>" (Соболев) _ ЛРОII ОIIСЮ1, Софвн. 1944, СТр . 103. (, 11 това за 01 К ) 11В3HelO НС! з,1 ГПОрНItЦЮ) , Ii - 1\I О I\Н''Н1а на 
~ Е fI : Т е о Ф а 11, "ос . съ' •. . сТр. 227. _._ .. _--

1 Di c mys lisC'IIC Тlleologi c (Ic l' tнОI·~('l1Ujl](lis(' II СП 1(i'·CllC, Gп]z, 1961, S . 192. 
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любовта, защото «exagoraso» В случая означава откупването на робите 
от страна на Онзи , Който няма нужда от тия роби, но, подтикван от 
любов към тях, ги купува, за да ги освободи и осинови (Гал . 4:5). 'под· 
будата за откупването е безспорно Божията любов , а цената на откупа 
е изискваната от Божията справедливост безкрайна по стойност Голгот· 
ска жертва. 

За удовлетворя ването на Божията правда много убедително свн
детелствува св. ап. Павел, "ато говор и , че Иисус Христос , «бидейки в . 
образ Божий (1'. е . Бог), не счете за похищение да бъде равен Богу ; но 
понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид 
се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дор" до смърт .. 
и ТО смърт кръстна» (Филип. 2:6 - 8). 

Удовлетворяването на Божията правда тук следва от IiЗричното 

21 Изкуплението като дело на Божията табав н Божията правда 
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хармон и я»l. Тъй «Гол готекото удовлетворение било 
мяиа на господствуващия порядък и възст по същество про_ 
общение на хората с Бога».' . . . ановяване нормалното 

. ОбобщаваЙI<И изводите си проф Н rJ/ б 
изтъква подчертано правовия 'елеме'нт ~ и~кО~ОВСI<И за~Лlочава, I(ато 
подвиГ отменява кле!вата, снима тежестта наос~ж~~:~~~О~ ~~~~~O~pK::T 
има юридическо деиствие на отменяване страшната б а 
съда».З ожествена "ри-

От всичко казано до тук сдедва да приемем' 
1) че Бог и в Новия Завет е обрисуван като ~Юбов н . 
2) че изкуплението е извършено n JI! съг луа вда, и 

ПОСТИJl(имата Божня любов към греШН;iТе чо~а?ваНОТОБдеиствие на lIе
неизмен на правда . ецн и на ожията веtша н 

подчертаване на Х ристовото послушание. Чрез изтъкване послушанието • • • 
на ИЗl<упителя се прави осезателен намек за Адамовото непослушание .. ПОСJJедиците от Адамовото непослушание 
родило греха. Като наРУШИJJ заповедта, Адам потъП!(ал Божията правда. ХЪТ про ' както Видяхме, са: rlJe. , клятнето и смъртта. Съответно на това 
изразеиа в нея. А Христос, "ато следвм Божията воля във всичко и нието пък са: ПJJодовете на ИЗ КУПJlе. 
проя вил послушание дори до смърт и то смърт кръстна, изпълнил Божии- 1. Прощаването на Първородния г 
та правда. Неговото послушание, невинни страдания и смърт-смърт иа грехове (Мат. 26:28; Еф. 1 :7; Ис 53'5 Р1Я2Х) ит на всички наши лични 
абсолютен Праведн Иl( (Деян 3: 14; 7:52). са покрили с пълно удовлетва· · БОГОСJIOВ, като Пише : «К ъвта на'и с" . ова подчерта ва св. Иоан 
рява не Божията правда, п ренебрегва на дотогава от човешкия грях. грях» (1 Иоан. 1 :7). р и уса Христа. ни очистя от всеЮI 
Според апостола на езичниците чрез «невинното страдание ... се пре· 2. Освобождаване на изкупени 
]\шхва човеШката виновност, понеже та,..'! тя пр инася ДЪЛЖИМОТО УДОВ- ИМ С Божието блаГОJlовение l' е с ~e ОТ проклятието и обдаряването 
летворение и получава справедливо възмездие»'. което с в . ап. Павел пише ' '«х' и~т лагодатн ите дарове на Св. Дух, за 

Ако разгледаJ\Iе знаменитото място «Христос ни изкупи от клетвата Като стан а заради Нас кле;ва (~ащ~;о ип: ИЗКУШ'j ОТ клетвата на за кона, 
на закона, като стана заради нас I(летва (защото писано е: проклет е. виси иа Д ) б сано е: проклет е всеки който 
всеки , който виси на дър во)>> (Гал. 3: 13), ще видим, че и тук ясно изпываa се' ърво , та лагословението Авраамово ч рез Христа Ии~у 

разпростре върху езичниците са да 
в изкупителния подвиг на Христа идеята за удовлетворението на Бо- вярата» (Гал. 3:13-14). ' за да получи~/ обещани я Дух чрез 
жията правда . Проф . Н. ГJlуБОКОВСI<И /(азва, че в ап. Павловото благо· 3 Побеждаване 
вести е изобщо «ние намираме оттенъка на удовлетворението, по неже· леден' Bpal' (1 Кор 15 И2~)икож~ваН1 на смъртта (2 Тим. 1.10), гоз И "ОС. 
без него не бн могла да се запази самата Божия правда. Тук тя се моти- ВСИчки ще оживе;т» (1 К' « ~~:g2B) дама ВСички умират, тъй и в Христа 
вир а с наличието на греха, /шйто. бидейки доброволно ,на рушение. неот- телят казва: «Аз Съм ВЪЗ':ГJ'ес' , учи св ап. Па~ел А и Сам Изкупи
вратимо причинява проклятие, а то затваря всички обещани блага. умре ще оживее И все I ,:нието и животът. които вяр ва в Мене, и да 
По тая причина би ло необходимо по·напредда се отстрани та зи клетвена веки; (Иоан. 11 ':25-26)~' които живее и вярва в Мен е, няма да у"ре во 
пр еграда . за да се открие просторът за прила гането на Божиите БЛ2ГО~ Разбира се ти я r 
словения. Затова било нужно самото ПрОI(лятие de facto да бъде всецяло Лавно, а при из~естни./JJ~~~~~я на изкупителното дело не се )(а в. ат без ус. 
възприето, за да се прекр ати след туй съвършено; това и ста ва. когат . Ра ПРодължава да се у , с кое10 се подчертава. че Божията прав . 
то се излива върху Невин ния и в края на краищата се унищожава o~ жеРТВОПриношение з прояв~~ва наред с любовта и след Гол готс /(ото 
своето собствено действ ие. нямайки за себе си достатъчно оправда Н/'l е в ЛЮбовта Както п ~д ащото IЯ е вечно Божие I<ачество подобно на 
своя обект. По та/(ъв път нменно Христос НИ изкупи от I(летвата (ПРOl(J/Я - менно K~TO правд~ н и ~лед гр"ехопаден ието Бог се проявявал еднонр е . 
тнето) на закона . ,(ато стана заради нас /(детва (Гал. 3: 13); ... Той cta-,ДЪлжава и вечно ,:е J/Ю ов, тъи И преди и след изкуплението То й про. 
нал в това подчинен и е гр ях за нас (2 Кор. 5:21) ... , поради "оето ПО!IИ Смд изкуплението г;год,:лжава да се ПрОяв"ва като правда и любов. 
нссъд върху Себе Си всич ки IIегови послеДИЩI в богооставеността (Мат. ~IOJI(e да търпи обще . идеики безкомпромисно пр а веден и свет, Бог не 
27:46; Мар к. 15:34). Неизбежен завършек на подобно дейстпие билОf--__ .___ ни е с греха СЪГJJаснодумите на св. ап. Павла: «l(aJ(Bo 
П ЪЛНОТО flрекратяпзне на клетвеното иго н възвръща llе към подобаващата ; 1 ПОС ' Х 

I 'п' С1УДИil, р. ' l тС'/ше , 8ЫJl. nЛТЫ ii , i\IM! 1898 CTI) 649- 650 
3 пОС. СТУДН Н, ст р. G50. ". 

1 Про ф . Н . н . r JI у б о к О В С ({ Н Н, IIОС . СТУДИЯ ,\ ХРИСТliаIlС !{()С чтеНIIС.~ а . ос. СТУДИН, Хр . '!тсние, ВЫ!!. шсетаt't ИIOJ!h 1898 8 17 .. 
.. .. _ .. _ .... ~~ ..... " <> ;,, НЮЯ (''ГГ! M~ 1" 11, 1 0ЛКО0<1IJ н е IIOСJI Э IIII Я С В . ап . ПаПJl (l ' к Г~латщ;,СД~~ J880f:)I~~;. е~2зI_е2~4·. 
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общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между свет · 
юша и тъмнин а? Какво съгласие можеда има между Христа и Велиар а?» 
(2 Кор . 6: 14-(5) . 

По силата на това БОЖlIята правда поставя и на изкупените из веСТНlI 

услови я за участието им в любовта. Тия условия са преди вси ч ко в. 
рата им в Евангелието (Марк. 16:(6), кръщението им (Мат. 28: (9) . 
покаянието им за стореllите грехове (Лу,(. 24 :47) н твърдата им реши · 
мост да lIе "решат занапред (2 Петр. 2:20- 22), а да осъществяват не · 
престанно Божията правда чрез послушани е на Божинта ВОJlЯ и вършене 
добри деJlа (Мат. 7:2 1; Денн. 26:20; Еф. 2:10; Тит. 2:(4). Защото Гол · 
готското .жертвопр иношение нма за цел не саf\Ю юридически да НII 
оправдае пред Бога, НО и да ни направи наистина праведни, ,<ато НII 
поведе по ПЪТН на БОГОIiосл ушаннето. Христос «с ТНЛfJТО Сн възн есе на· 
шите грехове на дървото, та. ,<ато умрем за греховете, да живее i\'1 З~ 
правдата » (1 Петр. 2:24); « Който върши правда, праведен е, ~~aKTO Тон 
(Бог) еправедеш) (1 Иоаи. 3:7). А «които иевърши правда,неео, Бога » -
(- ст. (0), а е <ют дявола» (- ст. 8). И поиеже нее нова твар, нс може 
да б ,.де в новото ИЕбе и новата зем", «на които обитава правда » (2 Петр. 
3: 13). Затова Иисус Хр и стос с ТОJшова пиушител иос~ ублажапа гладн ите 
н жадните за правда (Мат. 5:6) и обявява като на и ·важно и " новоза· 
BeTIIII5I закон "равосъдието, милостта и пирата (Мат. 23:23) . И ако зая· 
вява че е ДОШЪJ I да пр изове не праведници, а гр ешници КЪМ покаЯli и е 
(Мат : 9: 13) , '1'0 съвсем не значн, Ч~ грешн иците MOГ~T .. C гре.ховете СН. да 
мязат в Царството на радостта, ио чете, греШИИЦlllе " рябва да се о'ка · 
жат от греховете. си (<<Покайте се, защото се IIри б.пижи Царството 
Небесно» - Мат. 4: 17) и да станат праведни, н ТО ИСПНIСЮI праведни , 
защото: «Ако вашата пра ведност НС надмине праведността на 1(НЮj{ 
Нlщнте и фарисеите, ,,,, ма да влезете в Царството Небесно» (Мат. 5 :20). 
Пребъдва нето в послушанието осигурява "ребъдване IJ "равда га 11 01'l'а" 
пр ебъдване в Божията JIюбов. НеПОС.JIушаннето води, ,'{ЪМ НОВ И гp exoГl~
дениSl, свързани със страда ния, н Пj) Н нераЗ1<аянос! - с печна Cil..IUp'. 
Затова словото Божи е ии предупреждава,че «трибва да бъдем особено вни 
мателн и към онова, що сме чули, та да не бн някак да отпаднем» (Евр. 2: 1) 

Чрез кръщението 11 l1uкэшшеТD ИЗКУllените У1\'JИра :' с Хри~та за гр е,х а I 
за да пъзкръснат заедно с Неl'О за правдата (ГаJl. 2.19 - 20, Рим. 6.4) . 
ПОСJ l уша нието на Божията ВО.rШ е ' себеразплтие, носене на своя I<РЪ;Т, 
у ' ,аС ' ,:"е в Христовите КрЪСТНИ страдаиии (Мат. 16:24; Рим. 6:6). Които 
така сс е разп на .. със Христа , СЪС страстите и. похот"те си (Гал. 5.24), 
възкръсва с Него за ноn, праведен живот . Тъи изкупеllиятстапа едно с 
ХРJlСТЯ И може да каже подобно н а веJllilШН аПОСТОJI на СЗИ:lницит~:~(Веце ! 
нс аз живон, а Христос живее в мене» (ГаJl. 2:20). Защого «I<ОИ10 е 13)1 
XpIlCTa , то й е нова твар » (2 Кор. 5:17). Новата твар пъ" со ОТJIИ ',ава с 
това, че е издигнаJlа Божия обра з до Божие нодобне и затова може да 
стип е участница в "божественото естество» (2 Петр. 1 :4) по благодат·1 
Обоженнето е краят на християнското съвършенство. I 

Строгото Христопа .... изисюзаНе ди живеем праведен живот е ~,същно~:~ 
ПРО 5lВС1 на наЙ-ГОJlяма Божия любов към нас, защото r~rаDеДНIlЯ 1 ЖИВО1 t 
• • "",r..Vn'IIAMn v('лnвие зз вкусване Божията любов. Които иска ?-а участ~1 

'. 
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" .вува в БJlагата на ИЗI< УТllпелното дело, трябва да направи I'рез подчи
HeHlleTo си на БО)IНl я та Ilpa[]Aa , II зразена n Божиите заllов еД II, душата си 
годна н възприеl\-Jчива за СJlадостите lIa небето. Защото I<О ЙТО живее не
праведно, загубва усета за духовните радости и стаВа неспособен да 
участвува в небесни я пир на спасен нте. 

Всичко казано д,отук НН води към важното заключение че както Бог 
е правда и любов, тъй и вярващият , създаден по образ Бож'ий и предназ
начен да достигне Божието подобие, трябва Cai\1 да стане в рамките на 
СВОlIте твар"и пъз"ожностн, lIодобно на Бога, правда н любов (1 Иоан. 
4:7--8; Тит. 2: 12) , защото само КОЙТО върви ПО пъти на Божията правда, 
~lОже да ВJieзе D свеТJlите покои на небесната любов. 

И~I<уп нтеJIНОТО дело, извършено от Христа, е у ниверсално, понеже 
обхваща псичю, люде,живеещи по цолня свят (1 Иоа н . 2:2) и се е прос. 
трило н върху ЗЗКJI!оченитев преизпuднята , на КОИТО Сам Христос про
повидпа," СJlед кръстната Си сл ,ърт (1 Петр . 3: 19), за да избави от ЫЪКIf 
ПОUSl рвалнте в Него. 

Но, обективно извършено за UСИЧКИ, субективно то не 01' ПСll1lКИ се 
113П Q.1Jзуна. за НJ,ота снасеннето не става по механrlчески нач ин . Даде 

ната на ЛДЗi\·18 спободна ВОЛЯ действува н у из!<упе.ните , Със своя из
КУllнтелен подвиг Спасителит е отrЮрИJI рая, 110 не liaСИ J/Л НИКОГО да 
ОJl еЗl~ n него, а IlOдкаНАа IJOШlрвалнте сами да сс насилпат да влязат 

(Мат . 11:12; ЛУ/(. 16: 16), като У'lOl'ребиват свободзта СII за нобеждаване 
IIHepTIlOCTTa Jla СI0/ОlJнап\ lющ'ч е КЪ1'l1 3,ГIO човешка природа, ТЪКМО по

р,ЦII това Божието с,r!Опо говори за ИЗКУПJJението ту като обхващащо 
вс"чки (Р"". 5: 18), ту "ато ПОilЗуващо мнозин," (Мат. 20:28; 26:28; 
Р"" . 5: 15, 19; Епр. 19:28). ИзраJнте, конто раЗl<рнват всеобхватността 
~11I " НЗJ(У I JJlснието, 110~1,llepT(lBaT неговата обеl{тивна страна, засягаща 
: tCI!CTBIITt\!IHO ПСII ЧК! I, пключнтеЛIIU н I1аii·отчаЯlJите греШ tlНЦИ, а изр а. 
JIIТС,;<оИТо говорит, Ч (' OT I< YIl1>T С даде ll за мнозина, дават да се разбере. 
11(' суоектипно lIе ВС IfIJ ЮI сс грижат за СIJасснисто СИ и не ВСНЧ J<И го до
С·j·!lгат. 1 

ЛКО IIHC не СС стреЛlИi\I 1(1.:\1 IIраведност и не ставаме праведн и, то 
IIO"раз ,IO с"с гю""рпаш, (1 Кор . 15:2) , 11 ГОЛI'О]'еI<ОТО НЗКУПJICнне не нн 
I Ю.'!~унз . СМJJС 1,:IЪТ н веJlичието на Христо[]ата жертва се Състои в това 
1ft' .'\ристос , I(ойто не з на еше грях, П Рllе да стане за нас грях, та ни е «Д~ 
<:т"li С" ч рез Него праведни "ред Бога » (2 Кор. 5:21). 

СО !. 
1 ерн. С В. Н О(l]] ] .l <1ТОУСТ -- 'П ![cbl·. IIОП1 i l . 17,2, М i g 11 е, р, g., (. GЗ , 

129. 
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3. Св. отци и учители на църквата 
и изкуплението 

СВ. ОТЦИ И учители на Църквата не са да,~1II систеыаПIlIеСJ(О изяс
нение на догмата за ИЗКУП /lевието, а по-скоро ОПIIС.1НИН на Божественото 

домостроителство, чийто център CbcTanSI изкуплението. Те са H31l0J13Y 

вали наШИрОI<О бибJl еЙСl<llте ЩрИ Х II, n i«;>и ТО ё представен от боговдъх , 
новените п исатеJIН 1-lНтерссуващият ни ДО I 'мат, за да защитят IIСТШI , 

ността r-,'Iy от Jlъжеученията на съпре:\lснните Hi\I еретици. В топа, че те не 
са правели ОШIТ по раЦИОllалистнчен път да обосновават и обясняват 
тайната на изкуплението, се съзира тяхната трезвост, I\Jъдросi' и ВЯрНОСТ 
на Божественото ОТ1<ровение . РаЦНО!l8ЛИСТИЧНО J.Jзградешпе и JlОПI
ч еС l<И закръглени снстеi\Ш пъп ВрЪЗI<З с веровитс н Стини превръщат 

обиюювеlЮ таЙIНlте lIa ' б~flагочестието ОТ преДi\lетн на БJlаго говейно съ
зерцание, от преЩ\lеПI на вяра, Ш1ДШlшаващи всеи" човешки ум, 13 !JO;~

чинени на раЗУl\IЭ факти, ограбени от СПонта апофаТИЧJlЭ дълБО1IIIна JI 

поради топа осакатени. 

Един своеобразен Of]]IT, НRпрапен от РЭI НЮНЭЛНСТНllНО ОР li еНl'ира
ния Ориген ct о ,{. 254), ДО J<а зпа това. Той С II задавал спекула ТИВIIИ 0',
враси, !<сито не влизат в обсега на ГlроБJfеi\ l lIте, занимапащи бибJlе й
ск ите писатели, н се опитал да ;'tаде една рационалистическн изградена 

теория на ИЗКУПJlението, Той УЧСд, че сатана та ПОJJУIJII.fj след Лда!lЮВОТU 
грехопадсние формално право:щ владее човека н да Н:\Ш ПЪJIIНl власт 
I IЗД негn. За да избави чопеЮ1, Иисус ХрН СТОС бl-I /1 даJl на ДSlПО.flЗ ка то 
ОТl<УП ЖИПОПI Си. ТЪМНИЯТ дух оба че се II З1\ I(Ii\IИ .!!, ТЫ;I !<это той не 1\ЮЖС.' 1 
да ИI\'lа пласт lIaiJ. безгрешннн Христа. ПОРfЩИ 1It:'llО;tв.rШСТlJOстта Сн Щl 
Сj\'lъртта и дявола , Христос n'blH<plJCIl8JJ н с Въ:шрссен и€то Си И3ВЪРllШ,fJ 
нзбаВJ1еннето на чопеците от сатаната. ПОС,llе)щннт з агУБИJI заВII"c:J['1J 
правото си да владее чоuецнте.1 . 

Неll р аnилноеТ1'а на '1'(1.31-1 теорня .'Iежи u ДОГ1 УЩСIIII СТО, че ДЯnО,ТЫ 
i\fQже да нма пълна ВJШСТ ШIД Ч ОllE_'Ю1. след "ре хопftДението. Според Бо
жието СJfOIЮ Лдаi\I и ПОТО:l.Щlпr i\1)' СII ОСТСlRат iI с/[ед катастрофата 13 ран 
БОЖНII чада, ~laKap н неriOС,11УШI:lИ, ?lIЗКFl.Р 11 изгонени от мястото на ра
:~OCTTa. Фактът, че Бог СС I'РI]ЖН за ТНХ н след грехопадснието, ДO Ka :~ Ba 
това, Бог е едннстuення т Гос подар вы\ вселсна та . Той е Бог не само на 
избраll ИЯ е"реЙСI<И народ (Втор. 10 : 15), ,<о и на СЗ II'IIНIЦИ ТС (Р" м. 3:29; 

· деян. 17:26-28). Диво:,ът ня"а "раво да о"цее ЧОВСl<а. И ако все 'JЯ){ 
има власт над i\шозина, ты'" че те да сс Hapll tIaT от СJЮfЮТО Божие «ДЯlЮ' 
лапи чеда» (l Иоан. З: 10), то е нс 1I0ралн Шll<аJШО обективно право 
на дивала да J'IJ JJJIздсе, а JJO!JnДН това, че те саi\1Н са I\ IY даJJИ ВJlаст Ha;r 
себе сн, I13браJlИ са го за сво й господар 11 баща (Hoall. 8:44) н са "p"O:II ' 
да вър",ат вол я та' "у (1 I~O il ll . 3:8 . 10). 

СВ. Григорий БОГОСJIOВ (329 ·-3Н9) " " ОСIIОВII е OTPCI<ЪJ' разглеЖ : lа· 
ната lIепраШI,Тlна раЩЮllf!.'I1IСТ IIЧJfа тсорни lIа Орнгена, I{ЯТО JJH[]]C': 

l 111 M .. ltll ., 1011111S lб , а .. \\ [!~ !1 е, Р . /.: . , 1. IJ, ("(jl. 1"00; t· ж. ,\[OI!t'lliCJJ! . 
T lle OXfOHI Di ctiOl1<t l' Y о Г tl 1C C11l' isli ;1I1 Cl IlIH:II, l .OIt!tO Il , IBGB. р . 102. 
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«Тази за нас про.r1Ята, тази без!<раЙI10 драгоценна и славна Божия КрЪВ, 
тази кръв на )l(ертвоп риносителя 11 на )I(ертвата eДHOBpe~,eHHO. .. кому 
бе дадена? .. КОЛI<О недостойно би бf"lO, ако тя бе предложена на сата 
ната. Тогава I<раДецът би ПОJlУЧН.rI откуп и то не саыо от Бога, но би ПО~ 
,ТJ:УЧН,I1 Самаго Бога, , . Ако ЛЪJ< тая цена се плаща на Отца, TOI'aBa ЧОlЗек 
трябва да се запита: за какво? Не Отец ни д.ържеше пленници, и защо 
трябваше кръвта н а ЕДIIIIОРОДННЯ Снн да бъде приятна "а Отца, Който 
н е nOHcI<a да Прl1еi\lе Исаа ка 1<ато Авраамова жеРТJJа, но замени lJовеш~ 
ката жертва с овен? Не с ЛИ ясно, че Отец прие жеrтоата нс защото и 
изискваше, H.flH понеже сс нуждаеше от нея, но от ИЕОИОМИЯ (Т. е . да се 
осъщеСТВII Божието ДОi\ЮСТРОJ-пе.nство - в CI{. i\1.). Човекът трябваше AS 

се освети чрез Божието пъчеJJOвечаване; са 1\1 Бог трибваше да НН OCBO~ 
БОДI1 , ]{а то победи потиснн!<а чрез CBoflTa соБСТВС!lа сн ла и }(ато !lИ по
вика па'( Ilр И Себе Си чрез Своя Снн . Който е ПосреДНlII{ЪТ низвършва 
ВСIIЧ]{О за слапа на Своя Отец, 1(01\-1)''1'0 TOI'" пъв всич!<о е ПОСJ] ушен»,1 

С тез и свои дълБОКОМИС.rlе~ш анализи сп, Григорий Богослов дава 
ВЪЗ~ЮЖIlОТО наЙ.правн,1JНО обпснеНJlе на изкуплението, а именно 
домостроител ното, промислителното, библейсното. Според него цената 
на ОТJ(упа нс е дадена на сатаната, който НЯi\lа право над Бощнето създа · 
ние -' човека, бидейки П О ХIПНТСJI , '<радец на чуждото. Тя не е дадена 
н на Отца, защото не Му е била нужна. Тя е бн.гш принесена с ДОi\ЮСТ!ЮИ
те.nиа цсл. 

За отбелязоане е, че св. ГРНГО)1НЙ Богослов, като отхоърля ОрИl'е. 
новат(\ неправилна теории; н е отрича , чс откуп е все пак даден, н че 

ОТС'\ С приеJl жертоата. Отку", жертва - това са "равови ПОН ЯТIIЯ. G 
употребяването Иi\I в библеI';kl<ИН ЮРНДlI lIССI<Н СМИСЪJl св, ГРНГОРIlЙ 
Богос.'IOП признава IIрnllОВIlЯ елемент n делото lIа изкуплението . 

ВС/НШИЯТ сп, отец обаче ПрСДСТсlВя жертnата 1<ато нужна не за Бога, 
а за Jtо\юстро]пе/IСТВОТО. Що знаЧJJ това? - То значи, че жертвата е 
Нужна за нас. Защото Божието ДОi\lOстронтелство и ма прелвиД нас, 
човеци те, по ДУi\lIпе на Писанието, коста каз uз: «Hel'on ДОi\[ ГlЪK сме Hlle}) 

(Евр. 3:6). И тъй, жертвата -- отку" е БИJlа нужна не за С""а го Бога нли 
за УДОRJJствориане 1Iа Негопата оскърбена от човека tleCT, както ПО~КЪСНО 
ще УСIИ i\нсеЛill Кентерберийскн, а за нас, за нашето спасение, 

Като стига дотук, со. Гр ,.,гориЙ Бorослов "е сн гюзпомrnа да над
НИlша по- нататък с ограничеиин tJOвешкн Yi\1 В таЙН JlТС на Божии 
npOi\1I1ClJ,'I . Затова, н аi\ Iе ]шаЙ I<И за lIеПОСТЮКН i\юстта на и зкуплени ето, 

което си остава предмст на БJlаго говейн а ояра, той' заI<.I1IOчава: «Оста· 
налото нска бъде почеТСIIО с. l\Iъ.fJчание».~ 

Верен на ОСНОI3НИН С" ПРИlll~j.-]П да бла]'оговее пред богоо";'щювеНlIте 
taHH I-I , св. Григорий Богослов представя I.JЗ I<УПJ1ението ка то lIарадо]<с , 
n който едннстnеlЮ вярата намира разгаДl<ата на въп росите, свързани 
с ве1щата съдба на човека. В следн нте антитези той рисува делото lIa 
нашето спасение. Богочовекът «бива lI родаден и то за най-ниската цена -
За зо С'ребършша, 110 Той И31<уппа спетя JI то с пнсока цена - със Соопта 

1-----
111 .salJc t L!tJJ Р<lsс lш, 01',,1. 45, 22, М i g 1I С , Р. g., t. Зб , col. б5:~ ЛВ. 

з I 1) i <1. 
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Тертулиан l"i" 01<' 220) нишс: «Кой може да развърже (отмени) чрез 
собствена кръв. Завеждат Го като овца за клане (Ис. 53:7), но Той е сванта смът Сl\ IЪРТ1'3 на другиго освен Божнят СНИ?»l 
Словото, възвестено от г,"аСа на викащия в нустиня та (Ис_ 40:3)_ Той е Св'. Киприан КартагеНСI<И ("Г 258) учи: «Само ОНЗИ може да даде 
мъчен низпоранен (Ис. 53:5), но ИЗI\еря ва всяка болест н всяка н е,IOЩ прошка на гре хо вете, IIзвършени срещу Него . Който е поиесъл нашит~ 
(Мат. 4:23). Издигат Го на дърво и Го приковават, но Той ни възстана· грехове, Който е страда." за нас, Когото Бог е отдал за нашите гpeX~Be.»" 
вява чрез Дървото на жиВОта ... Предава душата Си, но нма власт Св. Амвросий Медиолански ("i' 397) I<азва: «Господ Иисус доиде и 
пак да я llриеjl.·lе . . . Уыира, но животворн И разрушава със смъртта Сн ' принесе Своята Сi\lЪРТ за Сjl.'lъртта на ВСИЧКИ, ПРОJIН Своята кръв за 
смъртта. Бива погреба !-I , но възкръсва. с.пltза в ада, НО IIзпежда ОТ него кръвта на OCIIIII<l-I .»3 . 

душите и възлиза а небесата».' Блажени Августин (354 - 430) БОГОСJювстаува: «Павел I< азва: То. 
ВЪВ ВСИЧКИ тези лрояпн на ВЪШЮТJlJIНЯ се за нас Божи СIIН св . гава, Който не познаваше грнх, т. е. Христа, Бог, с Когото ние трябва 

Григорий Богослов вижда великата Божия любов. «ОIlЗII, Който аечно да бъде>! примиреии, Го lIаправи грях заради иас (2 Кор. 5:21), т. е. 
съществvва, - !<аЗD:l той - започва битието Сн! НесъздадеЩ1ЯТ се жертва зараДII греховете ВИ , чрез които да Hi\Iai\'le ~ъзможност да бъ)~еы 
образува .. . Богатият обедннва с бедността на i\юята плът, за да се nриыирени. То!'! е грях .. а нис - правда, 110 не наша, а Б.ожия, не 13 1!3С,' 
обогатя аз с Неговото Божество ... Каиво богатсшо отблагост! »' а в Него»_' 

ПодхващаЙЮ·1 пак идеята за веюшата Божия любов КЫI на с, 1-lрОЯ- Св. Григорий Велики (540 - 604) по учава: «Той озе 'Iрнродата ни, 
вена в НЗI<УПЛС ll ието, той казва на APYI"O място : «Целта на изцелението но не щшата НИ. Принесе за нас жертва, изложи тялото Си заради 
е да се ОКрИJIН душата , да се взеi\lе от света и предаде Богу, да се обнов н грешниците като жертва без гря х, която да i\IOже н по човешкото с и 
Божият образ, казано Hal<paTKo, да се превърне в бог 11 участник в гор- естество да Y~lpe и чрез праведността CII да очисти».6 
ното блаженство този, който IlIНl.Над.rн~жи към горння ЧИН». . . Божията правда у светите отци е подчертавана чрез у потребата на 

1-10 подч ертава Й!{Н н аред. с Tal<a изтышаната Божия JJюбо в И Божията бнбJlеЙСl<ОТО п равово .- понятие «откуп », « из куппане ». В посланието 
вечна правда, НазнаНС !<ШIТ уч и те..'] ПРОДЪJlжаuа: «Заради това Бог t ДО Диогнета четем: «Бог предал собствения СИН !<ато ОТИ.уп за нас -
С'I)единил с плътта чрез посредството на душата ... Заради това за 8се1{ Светия за беззаконниците, Праведния за неправедниците, Невинния за 
наш ДЪЛГ е въздадено (заплатено) специално от Тогова, Който е по - високо BIHIOBHIITC ... Безсмъртни я за смъртните . Защото l<aKBo друго е l\ЮГ,:JO 
от нас . .. Заради топа Ии с\·с приема J<ръщение ... Зарадн това пости, да покрие нашите греховр, освен Неговата праведност?»G 
бflва нзкушаваll и побежда'ва победиш!" . . . ЗараДI-I това е издигането Св. Ириней Лионски, позовавайки се на Еф. 1 :7; 2:131-1 сл., пише: 
'Ia кръста срещу паДСIНlСТО, ЖЛЪЧ I<ата срещу BI<ycBaHeTo (забранения «Понеже между Него (Христа) 1.1 нас нма общение (общениет\, на плътта 
ПJlОД - в ск. ы.), смъртта (на ИЗ ИУПl-IтеJI Я - в CI<' ' 1) срещу С'lъртта. 11 I<ръота __ в CI<, '1.), Господ "РИМI-Iр[! човека с Бога Оща, l<aTo ни npl[' 
(на Адама -- в СИ. '1.)-" MHpl-l със Себе Си чрез Своята пJlът и ни из купи чр ез Своита кръо.»'. 

Светите отци и зо бщо знаят и за БОЖИSlта любов, и за БОЖИJlта "рав" «Изкупи» В случая значи '- плати за lIас. А топа е юридически 
да като фа!<тори R НЗI<УП Jlението. терЩ'III. 

Св, Климент Римски ('i' ои. 96) HaГlp. застъива едновременно двата ~Cъc Своето въплощение _ разсъждава. същият св . отец, - Гос-
ТИН елемент", като п~!шс: «Заради любовта, която И i\ !ашс ){Ъi\·1 нас, нашия , под Ви с възвърнаJ! КЪМ ПРl1ятелството, като стаиаJ! Пос редн ик между 
Господ Иисус Христос, даде за нас кръота Си, съгласно ВОJ\ята на Бога Бога н хора та 11 УМИЛОСТИВИJJ за нас Отца, кы\� Когото бяхме с:ъгрешили. 
Своята плът за нашата IIЛЪТ, Свонта душа за ' нашата душа» :1 , и със своята послушност оБJlеl<ЧИ.tl нашата непослушност и ни даJI об-

у св. Ири нея Лиоиски ('j' ОК. 200) четем: «ННС ннщо не сме NIY далw щение с нашии Творец н ПОI<ОРИОСТ. Затова Той ин е научнл да ~ОООРIШ 
от преди, ННТО Той желае нещо от нас l<aTo нуждаещ се; но ние се нуЖ-1 в hlOJ!lппа: н ПРОСТIf НИ нашите ДЪЛГОRе (Мат. 6:12), понеже Тон е наш 
даем от Неговото общение. И зараД I! това Той JI10бвеобнлно предад Отец , на I<огото CTallaXMe Д."ъжнн ци , като престъп ихме Неговата 
Са" Себе СI1, за да ни събере в лоното на Отца.»' за попеД.»8 

ИдеЯ 'lа за застъпиичесиото удонлетвореннс на БОЖИ Я1а иравда Миого ясно определи са. ГРИГОРИЙ Нисийсии (j' 01<' 395) спаснте.1-
чрез Христовата смърт много ясно е изразена още у ТеРТУЛllана, у. Ното ДО1\юстронтеJIСТВО !<это проява и резултат на Божинта правда 
СВ. Киприан а I<артагенсии, св . А"вросня Медио.llански, блажеии Ав- ____ . 
rvСтина и дп. I -- - р 1 2 1 1'\81 

. l ' 1 ОС" pLHI., СНIJ . 22, 1\'\ 1 g Jl <.>, . 1. , . , со. '" . 
~ Ое laps. 17, М i ~ 11 С. Р . 1 .. t . 4, со 1 . /194. 

10]·<11 . 29, сар . 20, jV\ i g n с, Р. g ., {. Э6, col. 101 ЛО. 
2 Огаl.38, 111 Тllеорh апiа. сар. 13 С, j\\ i g 11 С, Р . g .. t. Зб,.с оI . 325; 

3 0\',1.2 : 22. 23. 24, 25, М i g 11 С, Р. g., 1_ 35, col . 432 В, 43З АВС, 4ЗG А. 
4 Ер . 1 rн\Согil1t1I ., 49, Mig l1 l", Р . g., {. 1. соl. · ЗI2. 
;; CO I1 1]'a l, acl· .. l i1J . 5. сН р . 2, Н. 1, М i g п е, Р . g. {. 7, co l . 1124. I 

3 Е р . 41, сар. 7, ".\ i g t1 е, Р . 1., t. 16, col. 1162. 
4 Епсl1iг . 41, М i g 11 е, Р. 1., t. 4О, col. 253 . 
.:; Mou\l, J ib. 17, C<lp. зо, 11. 46, "'\ i g 11 е, Р. 1 ., t . 77, col. 3:). 
(l I::pist. ас! Diоgпе 1., са)) . 9. М i g 11 е, Р. g .. t. 2, coI . 1180- 1181 . 
.. COlltl'<I 1 1ае l' ., lil) . 5, са р. 14 ,11 . 3, ~ i g]1 С, Р . g., 1.7, со!. 1163. 

} ~ CO ll tl' a IHICI· .. l ib. 5, са р . 17,11 1, "'\ 1 g 11 С , Р . g., 1. 7, co l . 1169. 
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и любов и на другите Божии всесъвършени свойства.! «Да желаеш д , 
спасиш - е свi,детеJICТВО за доброта, а да направиш себе си откуп на цен . 
за поробения от другиго - показва правда .»' «добротата (любовта) с 
изразява в желанието да се спаси онзи, който е ПрОIlаднал. ПреМЪДIIОС1" 
та и правдата са ОТЩНiТИ в начина на нашето спасение. А i\югъществот 
се вижда в това, ч е Той взе на Себе си образа JJa човек ... н даде н 
смъртта надежда, {Ie тя може да Го завладее както 11 с:стаНЗJIнте хор,\
Но, бидейки в нейна власт, Той извърши кю<вото е своиетвено Hei'\IY по 
Божествената Му природа: на светлината е свойствено .да унпщожа ва 
'ГЬМI-lИната, а на живота - да разрушава Сi\lЪРТТЗ»З . r 

В унисаи със Св. Писани е, св. опщ подчертават, че Иисус Христос 
е доброволна жертва за нашите грехове, жертва, ЧИ~ТО Щ)ЪВ ~1J'.дa беа 
крайна цена. С това 110СТОЯННО подчертаване беЗi<раината СТОИНОСТ . н 
.христовата жерl"вена !<рЪВ СВ. отци изтъкват правовата страна на 
ИЗКУl1J,ението. Не е мислимо за Божилта правда да ПрИJ(рива със СННЗ) 
хождение преСТЪПJlенипта на човеците без достоен или ПО-ТОЧНО без рзв. 
ностоен откуп . Такъв откуп не е ~югла да представлява !<ръвта на 
никой човек, дори на наЙ - ГО Jtеro.нlЯ праведник, ЕДИIIСТIзена кръвта К, 
Сп аситеJIЯ, J{QЯТО има беЗJ<райна цена поради ипастэсното съединени . 
на чове l<а с Бога в Неговото лице, е i\ю гла да бъде достатъчеl-l откуп за 
JЗСИЧКИ човешки грехове, 

Св. Климент Римски пише до J(оринтлните:« да отправяме взор към 
Господа Иисуса Христа, Чиято кръв е дадена за нас ... И да размисля 
l\'le, I<ОЛ!<О многоценна е Негов·ата кръв пред Бога. »4, 

Св. Киприан Картагенски учи: «Христос НИ едарувал тази благодат 
. като ИЗ}<У IНI J I вярващия с цената на Своята кръв н примврнл човека 

с . Бога о·Гца».' 
Св. Василий ВеJ"'КИ (330 - 379) размишлява: «Що може да направ~ 

човек толкова драгоценно, за да го даде за изкуплеНllе на своята душа. 

Но намерило се е нещо равноценно lIа всички люде заедно, което е и 
било дадено "ата цена за ОТ"Уl1ване на нашата душа; това е ~BeTaTa' , 
и многоценна "ръв на нашия Господ Иисус Христос, която Тои е про 
лял за ВСИ""и н ас, поради което н нне сме с"ъпо "уп ени (1 Кор. 6:20).» 

В ТОЗII сr. ' ИСЪЛ бо,'ос"овствува ,., БJ'. Теодорит (,1' ок. 458): «Когато 
всички са се наi\lирали ПОД ОJIЗСТТfl IIa Сillчнта , Христос не е подлежал 
на смъртта, ни то като Бог, понеже е имал безсмъртна природа, НИТО 
l<aTo Чоое l<, ло неже ве е извършил гря х, който Прl Jll ннява Сi\lърl'та. Но 
Той Сам е предаJ! Себе Сн като НЯЮ1I<I3З отнупна цена н ВСНЧI<И е освободи 
от робуването на Сi\·!ъrтта » .7 Същият св. отец Н351СIнша: «Невинен 11 
свободе н от всеки "рлх, Гос под Х ристос е из платил нашия дълг" н" 
е удостоил със свобода н ас, подлежащнтс н а IIреКОi\ J еР ШI ДЪЛГОl3е и Пр И J 

1 ОПl t catecll . , сар . 20. 1\\ i g 11 е, Р . g., 1. 45 , col . 56 D - 57. 
2 Ор. сН . , сар. 23, со1. 64 . i 
3 Ор. сН . , сар. 24, со 1. 65 В I~I. t: 1 
01 Epist. 1 а <.l СОI·i ПНI ., с<1\). 21. М 1 f{ 11 С, [) . g., {. 1, c~l. 2<:16, сар . 49, соl. 3 12,) 
ь Ciu .• 1(1 Dсшеt!· ., 25, М i g п е, Р. J . , 1. 4, со1. 583. f 
11 Нош i J . i ll Рsаlш. 48. сар. 4, Mi g lI C, Р . g. , .t . 29 , col . 410- 4tJ. l . 
1 Interpl·et. epis t. 1 (1(1 Ti mot!I . , сар. 2, \/el'S 6, М I g I1 е , Р. g .• [. 82, col. 800 В 
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Н\'денитс поради това да робуваме; Той ни е ИЗКУIlНД и предложил 
като OTKyntJa цена за нас Своята собствена ~pЪB. »1 

. Буквално същото У'IИ и СВ. Герман (т733): «Всеобщият Господ не 
е оТИШЪJI на J<ръста, за да съди света, а за да прикове на 1<ръета PЪKO!IН

санието на падналите и да ги освободи ОТ CTaP.~Te дългове, преДJlагаИКI1 
като ОТИ.уП ВСИЧlщта Своя много скъпа кръв, »- .. 

Правовата схващане на изкуплението ГlOI<ран етическото прозира 
\. ;\IHOrO СВ. ОТЦИ от фюпа , 1Jе те,като се придържат строго о Божественото 
откровение, раЗГJl еждат грехопадението 11 НЗКУГlлението D перспеlпивата 
lIа двата бнблеЙСЮ'1 полюса: Адаы ~ Христос. Изхождайки от св. ап. 
Павла, който пръв прави съпоставката между Адама " Хри~та (Рим. 
5:14; 1 Кор. 15 :22, 45), те виждат в Адама длъжника, а в Христа -
Платеца на ДЪJIГЯ , в Адама - вината , а в Христа - ОП<У rlа за вината, 
в .. \даi\lа - C1\IЪPTT8, а в Христа - ВЪЗI<ресеннсl'О и жшюта. 

Св. Ириней Лионски пише; «8 първия Адам ние ПРОl'иевихме (Бога), 
1\8 1'0 не изпълнихме Неговата запопед ; а ВЪВ вторип Адам отново се при-
1\НlrИХlIIе с Него, }<ато станахме послушни даже до Смъ!)Т».3 

Св. Иоан Златоуст (347 - 407) пъJ( в тълкуванието си на ап . Павло 
'HIТC дум и: «Хр НС"ОС НИ н з !< упи от }<летвата на за кона, I<ЗТО стан а за рад и 
нас кл етва » (Гал . 3: 13), дава следното раз яснение:' «)I(елаещият да раз, 
jJ\'ШН ПрОКJI>IТието, трябпа да бъде свободен от него и да го приеме върху 

. с ебеси ... Христос приел пърху СебеСн това прок~ят"е (незаслу,;кеното) 
11 с него У НИЩО)!ПI JI заСJlуженото. И l<aKTo някои невинен, които се е 
реШИJI да умре на J\ШСТQТО 113 осъдения [ja смърт. с това го избавя от 
~:-'IЪрТ, тuчно таI<З напраВИJI и Христос. Понеже Христос не е подлежал 
на flРОКЛН ТIiС за п рестъпва нето lIa за lюна, Гlрн ел върху Себе Си вместо 

заС:lуженото от нас незаслуженото от Него Л!ЮI<лятне. за да освободи 
ВС ~IЧIШ ОТ заслуженото , ТЪЙ иато Той нс ИЗ13ършн.гr грях и нямало лъжа 
н \'С1'З1'а Му». 4. 

. Още но:ясио ""разява с в . Иоан Златоуст с поето "ра "ово схващане 
на и з куплението с Думи те; «Адам с CTaHaJl ДJIЪЖIJНК, l[одл ежащ на сt'ЛЪрт, 
11 е БИJ! в ръцете на дявола; Христос не е бил Д.'IЪ)I\iIИК Н lIе е ?ИJl "В ръцете 
lIа дя ВОJlа, но е дошъл 11 е платил със сi\J ы�пIl СII за аНОГОАа, I(QИТО е БН J~ 
rз ръцете на днволз, за да ОС130боди човека от оковите на Сf!.-Iъртта }>. 
На !<оГа е платил Христос, св. Иоан Златоуст нс обясшша. Но от ПQНЯ
Тllето «ПJl()ща не СЪС Сi\'IЪРТ» е 51ВIIО, ч е с това пла щане се подразбира 
БОЖlJята правда, I<ОЯТО Н ЗНСJ{ва с п равеДJI Н80 ВЪЗi\lездие за п р естъпле
ВНнта. 

В ЩIJlO1'Q изкуп итеJIНО дело lIаред с праВ.!lат(! ОГрШ,lна роля играе 
11 J:юБОDта. Неп СО. Иоан ЗJlато уст ПРСl(rаСIIО н з ясняпа R тъЛ!<у ваннето 
СН На 1 Тнм 2:6, като I<азва за Христа , Койт,о ItaJJ Себе СН ОТI<)'П 
:~a вснчки: «Това е било деJlО на Неговата благост. I.Цо значи 113-

------------
1 1)с lJ!" o\,j ({e l1 t ia, огаl. Х , Л\ i ~ 11 С, Р . g .. 1.83 . col. i 56 О. 
:"! OI·a L. ] 111 vi\,ificilIO Сl"llсе III , М i ~ 11 с, Р . g ., 1. 98, соl . 224 С. 
:J CO llll'a Ilacl. , 1 iu. 5, са р . 16, 11 . З, М i g 11 С, Р. g., t. 7, col . 1168. 
... 111 G<i la t . 3: ' ;{, П . Э , М j g 11 е, Р. g. , t. 6 1, col . 652- 651. 
5 I-I omil. ill Pasc!la , 4, N\. igп е , р, g., '. 52, с01 . 770, 
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бавление? Той се готвел да ГИ накаже, а не сторил това; те трЯб- тинен, ако човекът не бе Уf\l]JЯJl, след като Бог е казал. че ще y?I·lpeM». 

вало да [ю гннат, но за тях Той дал Своя Син ... Това е било доста Но от друга страна несъобразно би БИJЮ сътвореИ;JТе веДИ1.ж разумни 
ТЪЧНО, за да се ПQ I<зже Христовата Jlюбов. Наистина велики н неиз същества навеки да погинат н да се върнат в lIебlПIJС. «Това не би било 
казани са благодеянията, които Бог ни е направил! Той е принесъл Себе \дОСТОЙНО за Божията блаГОСТ», 1 . 

Си в жертва за враговете, за ОНИЯ. I<OHTO ГО ненавиждат ... Каквото . ВЪВ връзка с така поСтавения въпрос св. АтзнасИ\''t разсъждава, 
НЯКОЙ друг не би СТОр И JI IIИ за ПРИflтеJllле СИ, ни за децата си, нн за бра че Бог, Който е любов, но и правда , несе заДOlЮ.."l l f JI в Ae.iIOTO на Спасе~ 
тята СИ, това Господ е напраnил за рабите» .1 нието само с това да наJlОЖИ на човеците ПО I<зяние, защото саыо «с 1101<ЗЯ-

На друго място св. Иоан Златоуст Т31<а изразява своето пра пово нието не би се спаЗила справедливостта по отношение на Бога », 
схващане на ИЗКУП..1ението: «Адам съгреши н умрSl; Христос несъгр еши , . е. не би се изпълнила Божията правда. КОЯТО опредеЛ И.'lа ОIЪрТ за 
НО също умря ... Защо? ... '3а да J\юже съгреши",ият и умрелият. чрез- греха . :! Ето защо се въплащава Славото, Логосът. «Той еДlIнствен е бил 
Несъгрешилия и УilIре,ГIИЯ да се освободи от връзките на сJ\·!ыlта •. Така годен да по~трада за ВСИЧки и да ходатайствува за всички IIpe}~ Отца.а» 
често става и с паричните длъжници. Н якой СИ дължи на ня!<ого ~I'I IIЗ- Идеята за равностойното удовлетворение на Божията lIРЯI3да, тъй 
веСтна сума 1-1 не f\lоже да за l"IJlати, поради което бива задържан, а друг, IСНО ПрОI<арваиа TylC е от чисто юрндичеСl<О естество. ((Божието С.'1080, 
без да е ДJ1ЪЖНИI<, но иr-.lаЙ]{И възможност да заПJlати, заплаща и освобож- ринасяйки ката нзкупите.'11-Iа :жертва за НСНЧ IОI Своя xpar-.-l и Своето те
дава виновнии. Тъй е станало и с Адама и Христа».'\(Христос прие върху ,есн о оръдие, съ~ласно праDдата., ИЗПЪЛНИJlО ДЪЛЖlolмото».1 
Себе CI'I наказанието, ,<оето ние тряб ваш е JJa п онесем от Отца, It претър Св. Атзнасии ВеЛИЮ-1 подчертава на много места в своя ТрЭIПЗТ 
ЛЯ ПОСJ1сдвалата от ту к мъка н униженне)}.3 _ «За ВЪПJlOще lНfето на СлOIЮТО» Божията пра вда като фактор в ИЗН:УПJ1е-е 

От нап равените цитати е 51сно, чс сво. Иоан Златоуст съвсем опреде- ·lИето. Понеже телесният човек с.ъгреши.ГI, то и Словото «прнеillа, на Ссб. 
JIeHO е вярвал в правовите отношения i\'lежду човеците и Бога. Тук Си тяло и ТО тяло не чуждо на нашето . . от н (j- 2 I'У((I\;lЖl~'rС' Дсва. 
имаме типичен светоотечески « юридизъм » . ~'ЯЛО чисто» , )<оето да 1\I Y гюслужи като орЪД~l е . «И ПО такъв на ч ин, 

«ЮрндичеСJ{ИЯП) ВЪЗГJIед за удоплетворпване на Божията правда, взимайки от нас тяло подобно на нашето, го предава за нас на смърт, 
се среща и у св. Прокъл, цари градски п атриарх (,i' 446 или 447). понеже всич](и C~le били 110ВИННИ на смърти ото тленне, 11 го пр"нас'l на 
«Трябвало да стане едно от двете - ](азва той __ о или вс ич ки , лора;щ Отца . 11 това Той извършва Ьт човс](олюбие» .. . Така чрез Своята смърт 
присъдата, да се предадат на смърт, понеже ВСИЧIОоI съгрешили, II.'1И "ой побеждава смъртта з(\ наС. Ма)<ар и всеСИ,rJен, Той не е уиищожил 
да. принесат в замяна та кава цена, за J<ОЯТО целият дълг би бил отменен. смъртта преди !<ръстната Си смърт, защото «би било неС1:.0бразtiо да се 
Но човеl<ЪТ не е могъл да спаси себе си , тъй като тъкмо той е бил длъж- тменн законът преди неговото изпълнение» (пак лсно проиарване IfДСИ 
Jншът поради греха си. Не е могъл И ангел да спаси човешкия РОД,понеже !Та за Божнята праВда!). В същия дух св. ATa HaClli~1 I1родължава: Логосът 
и той не е БИII достатъчен за такава цен .! Ето защо трябваJIО бсзгреш_ ;j'зима на Себе Си тяло, ](осто И принася ](ато жертва. Понеже се е съеди
ният Бог да умре за съгрешилите. Само това JleKapCTBo против З:lOто IИJЮ и:постасно с Бога.Слова, това тяло е било ДОСТаТЪЧНО за смъртта 
оставало .»·1 }Ia Всички греШНИЦ~I. Так а , цитираме ДОСJIOВlIO , «Божието CJIOBO', 

И св . Ата насий Велики (296- 373) се движи по същите мисло в ни ринасяйки "ато изкуп ителн а цена За ВСНЧIШ Своя х рам, Своето телесно 
релси, Той използува в своята Сотирнология Божията JlIобов и Божията ~ръдие, със СПС5Iта смърт, изпълнило съвършено ДЪЛЖИillOТО н ПО та]<ыз 
правда. за да ИЗЯСН И целта на БОI'овъплощеНllето н ИЗКУII J l снието . В н ачи н.. облякло нс",чки в нетление чр('з обещаването на ll ' l}зкррсе
своя Трс1lпат «За ВЪПJ10щението на CJlOBOTO» ... той I<а зnа, за д4\ подч ер - ·.lИето» .Ь 
тае Божията Jlюбов, че Божият Син «по естество е беЗllJlътен 1-1 еСJIОПО" Този ·споЙ правов 13ЪЗГ.'lед върху ИЗI<УПЛ('Нllето АJ1еl<саНДРИЛСКl1ЯТ 
но поради tювеколюбието и БJlагостта на Споя Отец ни се е явнл зара.1Н .G ветнтел потвърждава J\ШОГО СИЛНО в същия спой трактат с ДУ~lИте : «По
нашето спасение в човешко 'Гяло)} .!) еже трябвало да се заплати ДЪJI ГЪТ, легнал върху всички JJlОДС , ( а дъл-

Разсъждапайки ПЪК върху появилата се иатй последица от гр е ха ът се състоял в топа, че псички хора трябвало да уырат - n ск. :\1,) . .. 
смърт, l<аЯТО не била първоначално в Божия ллан, св. Атанасий изтък.~атопаu Той, сmщкато ДОI<азаJI Своето Божество с делата Сн, пр и нася 
оа, чеот една страна необходимо БИJ10 човек да У J\ l реслед npeCl'unJIeHHel'O t акраи и жертва за всички , предавайки вместо всички на смърт xp[l j\ la 
сн съгласно Божията С l1 раведлнва присъда. Защото « Бог не би бил l1С- iHa Своето тяло), за да направи ВСИЧI<И свободнн от отговорността за 

. fJепиото ГlреСТЪn:lенне ... С~Iъртта била необходима, и трябвало . тя да 
1 111 epist . 1 <1(1 Тiщоtll " са р . 2, homiJ. 7, З. М i g 11 е. Р . g., {. 62, col . 537- 538. ъде смърт эа ВСНЧЮ'I, за да се изплати дългът на всички. 3ара.111 топа 
2 Sel'mo in Pasch a, З. М i g 11 С, Р . g., t. 50, col . 438 . 
з SСГПlО il1 A scel1siollCI1l Dоm iпi, сар. 2, М i g 11 е , Р . g .. {. 50, соl . '145. ' 
·1 O['a l, 1 _. 1 <!lIdati o i п sапсti ssiшаш Dei gепеtгi сеm, C<'II'. 5. М j g 11 е, р g .. \ 

t. 65, col. 685 . 
'O,·.t io ,tc ILlCaL'Ll.ti oI1C \!CI'bi , "а р . 1, М i g 11 с, Р . g., 1. 25. col. 97 . I 

~ О р. cit ., сар. 6. со1 . lО8. 
; Ор. сН ., сар . 7, со] . 108. 
: Ор. cit ., сар . 7. соl . ]{)9. 
• SC'I' II ~ O lН uj OI" ас ri(le, 6, м j .g 11 е . Р . g., t . 26, co l . 1268 . 
.. 01" <11 10 (Ic II1С <\l"ll аti опе \ 'N IJi, с ар. 8-9, М j g Jl е, Р . g., 1. 25, соl. IU9- 112 . 
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CJJOBOTO .. , приеJIO ПЛЪТ, КОЯТО l\южела да ),IMpc, за да я принесе I(a греха, TOI'.'I, Безгрешният, даде Своята невинна кръв, за да ни откупи 
собствена за всички и в качеството Сн на пострада,'j за всички ... ~ ОТ наказанието »,1 

порази оногова, у когото е властта иа смъртта, сиреч дявола, и да изба руският велик светител от 18 в. св. Тихон Задонски (1724- 1783), 
ония, които от страх пред Сlo.lъртта през цял ЖIШОТ бяха ПОДЛОЖЕ'Ш! . КОЙТО непрекъснато се е .учел от творенията на св. отци и е усвоил на
рuбство (Евр. 2: 14- 15)>>1 . пъ.чно тяхното богословие, намира също и любов и правда в изкупител-

Правовият елемент на изкуплението е развнт подробно у св.Василв ното Христово дело. Специално за правдата той говори така: «Еди
Велики в иеговото тълкувание на псалом 48:7- 8. Като разкрива обсто народният Божи Син е пострадал и УМРЯJ! за нас, !I с това страдание и 
но МИСЪJIТа, че никой човек, дори н най-праведният, неможе да да смърт е УI\ШnОСТИВИJI небесния Отец и ни е примирил (с Него - в ск. I\t). 
OTKYlI за братята си, нито за своята собствена душа, пеЛНIПIЯТ !{апаДОI<И Така онова наказание, на което ние сме били повинни, Той е взел върху 
казва: «Онова , което се предлага I(ато откуп, не трябва да бъде от същи Себе си, и по тоя начин се е застъпил за нас, заслужил и за нас прошка 
род с поробенитЕ:., н') да превъзхожда n ГОЛЯf\Ш степен тихната t:тойност на греховете и НИ е избаВИJl от следващите подир греховете вечни Ha~ 
Затова не може брат да ИЗl(УПИ,," споя брат, нито човек сам себе сн .. l(азаНИ5J)) .~\ 
Човек изобщо няма такава власт пред Бога, че да l\юже да Го УI\IИЛОСПI I(JIаСJlческн ясно са нзтъкнати БО}J(Инта правда и Божията любов 
за грешника, понеже и сам е виновен в грях ... Затова не търси брата от св. Кирила Иерусалимски (315- 386) в следните негови разсъждения 
за своето изкупление, но Оногова, Който те превъзхожда по природ върху изкуплението: "Ние бяхме врагове на Бога поради греха; и Бог 
не простия човек, аБогочовека Иисуса Христа, Който единствен ыоже · определи сыърт за грешника. Едно от двете сега Той трябваше да из
даде откуп за всички нас, защото Него Бог отреди да бъде с '<ръвта G "ършн: или да унищожи всички, като остане верен (иа присъдата Си), 
умилостивиа жертва чрез вярата» (Р,им. 3:24)." или да llаРУШll опредеJlението, като прояви човеколюбие. Ала D!lЖ пре-

Бл. Теодорит разсъждава дълбокомислено, че Бог «не поискал мъдростта на Бога: Той спази и верността на определението(т. е. прав
всемогъщата Си само власт '"а ~H даруоа свобода, и не ИСI<ал чрез МН дата - в CI< . м.) И силата на човеколюбието (т. е. любовта - в с!{. м.) • 
.rIQСТПl Си да въоръжи убиеца на човешкия род, за да не започне TO~ Христос с ['ялото Си . възнесе нашите грехове на. дървото, та, като 
да.обвинява милостта в несправедливост . НО измислил способ I<ОЙ умрем за греховете си, да живеем за правдата (1 Петр. 2:24). Не беше от 
диша и любов, и е украсен с правдю).' «Понеже (иашата прир~да) н , малка значимост Онзи, Който умря за нас; ... Той не беше само човек, 
ro.южеше да изплати ДЪЛЖИi\ЮТО, Сам Господ мъдро ИЗМИСJIИЛ (устрои не беше ангел, но въчеловечен Бог. Беззаконността на грешниците не 
изплащането на дълга ' и като ВЗЕ'Л човешката ПJIЪТ като някакво прип беше толкова голяма, КОJlКОТО праведността на Оногова, Които умря 
жание и като мъдро и СПрЭШЩЛИВО го употребил, удовлетворил дъл~ З3 нас; ние H.~ бяхме толкова съгрешили, к~лкото много правда H3BЪP~ 
11 освободил нашата llрнрода.»4 ШИ Онзн, Които положJt душата Си за ш;1с».::I 

Св. Исидор Пелусиот ('1 ок. 450) УЧlI: «1\огато човешката приро . С:ьщнят св. отец, За да ДОI<аже по-убедително достатъчността на 
съвсеi\1 подлудяла и тиранията на греховете станала неПОНОСИi\Iа .. .христовата удоnлеТПОрJпелна жертrзз за всички, учи: «Несеудивлявай, 
тогава Бог дал като ОТI<УП Сооя Единороден Син ... и за ВСИЧI<И е бн.~ 'le цеЛlIЯТ соят е изкупен; защото Този, Който умря (за света), не беше 
принесена една жертва, конто ri o своята стойност превъзхожда всич обикновен човеl(, но Единородният БОЖИСИII. Грехът на едиН човек, на 
и всички ... , за да се покаже еДllOвреi\Iеш-1O н Божията правда , и из об АДЮlа, i\ю>.ю;ше да нанесе Ci\IЪРТ на света. И ако с престыlениетоо на един 
Jlието на Божията доброта. })5 човек (РИI\! а: 17) сыъртта се въцарн в света, то не ыожеше ли много повече 

Това изначално схващане за любовта и правдата като фактори чрез llраnедността на Единия (Христа) да сс въцари животът? И ако 1'0-
изкуплението подема и сп. Григорий Палама (1296- 1359), за да го HP гава за вкуспането от дъроото бяха изгонеНII (прародителите) от рая, 
даде като скъпо достояние на идещите след ~ него поколения: «Господ , не ~lОЖЕ'ше ЛИ още по~лесно сега чрез (кръстното)дърво на Иисуса внр
станал Богочове]( - пише той -- заради спасението на човешкия ро . ващите Да влязат в рая? Ако IIърпосъздадеtlНЯТ от пръст донесе нсеi\шрна 
Защото, ако не бе станал човек, ТOI':'! не би i\ЮГЪЛ да страда. Той, Който й сыърт, не i\ЮЖС.rI1I СъздаЛIIЯТ го от пръст да донесе вечен живот, ЩОI\I Сю,,.[ 
едължаJi нищо на смъртта, 1I0несе смърт, за да изкупи нас, длъжниците ~ е Живот!))-I ,. ... ' " " 
смъртта, от робуване на дявола и смъртта, Ci\IЪPT ](31ПО духопна, TaKa'iI Сп. Григории Нисииски, стараеики се ГJЪJ( да ни въведе в Cai\laTa таи~ 
телесна, т. е. СjlЛЪРТ nрсыснна н вечна. За нас, които CI\Ie 13HI-юВНи пора ва На изкуплението и в изцелитеJIНИЯ Сl\JИСЪЛ на страданията, подети от . 

Огочопека заради нас и вместо нас, учи: «Като е стаиа JJ човек чрез взи
мането образ на раб, ВсеОИШНJiЯТ Лагос усвоява страданията на роба. 

1 Ор. cit. , сар. 20, 11'\ i g ]j С, Р. g., [. 25 , С'01. 129D- 132 лвс 
2 Ношil, ill P salm. 48, 3- 4. 11'1 i g 11 С, Р. g ., {. 29, col, 437 С-440С . 

I.)с \JI·o\Iicl., 01'a tio 10, М i g \] е. Р . g., l. 8З, col. 747 С. 
4 Ор. сН., со1. 753 С. 
n Ерis{оlаг, 1i b. 1\', Epist. 100, /1\ i g 11 е, Р. g., [ . 78. соl. 1165 ЛВ. 

И ' както става с нас поради връзката, съществуваща между частите на 
- - ---

~ .Н отН. 16, 1\'\ i g 11 е, Р . 14., {. 151, col . 212 АВС. 
; Гпоре\l l1Я, издание шестое, ТО:\I 1, /'i\ОСJша, 1898, сТр. 27. 

Calccll. IЗ. сар. З3. М i g 11 С. Р. g., 1. З3, col. 812 С-8IЗ А . 
.. Ор. сН., сар. 2, col. 773 Л. 
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4. Богослужебните книги и изкуплението 
тялото, че, l<оГатй нещо болеЗНСI-IО се случи D I< РШJ на Ilр ъста. тога 
ЦЯJIOТО 'Г Я JIQ усеща болка засдно със страдащата част, понеже съусеща 
прониква цялото тяло, Tal<a 11 ГОСПОД, Като сс СЪСДИНИ.1 С lIаШата пр 
рода, усвояrза нашите страдаНIIЯ, ПО Д)'!\'II11'С на прор. Исаl IЯ: «Той n Богослужебните I<НИГИ на св. православна Църква, СЪГJlасно спо
вър ху Си нашите немощи " пон есе болестите» (Мат. 8: 17) "бе "зпоран учливото uпредеJlенне на архнеп. СерафИ>lа , «изразяват богооткрове
за нашите грехове, та "'рез Неговите рани ние да се изцелим (Ис. 53:4-5 оТО и свеТОQтечеСI<ОТО учен и е»l . 
Рани не е понесло Неговото Божество, ~!O Човекът, който ПО пътя Кз](во среЩЭi'.lе в тия богослужебнн книги? На r-.-шого II много места 
съединението се е свърэал с Божеството; човешката Пр!lрода е достъп " ai\1 е подчертаI1а Божията любов като фактор при изкуплението. В една 
за страдания. А това става, за да се .У ННЩСЖИ злото по СЪЩlНl н аЧII~Т богослужебни.те песни например е ]<азано: «Царь сый небесе и земли, 
по I<ОЙТО е дошло. ЩО~I смъртта е влязла в С Бета чрез неПОUl ушаНllеtепостижнме, волсю раСПЯJlСЯ еси за человеl{олюбие ».2 В прекрас~ 
на първия човек , тя се и -изгонв а чрез послушанието на втория Чове.к- ня ПЪК ДОГI\I3ТИК lIа 8 Гл аС четем: ((Царь небеСIlЫЙ за человеколюбие 
Заради това Господ бива послушен дорн до с/>'п~рт (Фи.'шп. 2:8), та t а земли шшсн и съ человеЮ·1 ПОЖИ13е».З . 
поеЛУ~Iaнието да излекува греха на непослуша Нllето 11 чрез пъзкрес& А за Божията правда, схващана също като фЗIПОР в ИЗ J{уплението, 
нието от мъртвите да УНИЩОЖИ смъртта, I<ОЯТО е ВJI Я3JI [t в света чр амираме такива СИJIНИ 11 ЯСНИ 1\ IИ С.,l I И В Последова нне I-Iс ход ное f\IOHa 
неПОСЛj,шаннето, понеже възкресението на човека от смъртта с унищоже.·овъ: «Ты ТlpaBдa же н оспнщение наi\JЪ былъ есн н душа мъ избаВJJснне: 
нпе на С1\lъртта.»1 ТЦУ бо привелъ ес" оправданы и избаолены, 80СПрИИМЪ наше должное 

Св. опill са з н аеJIII пораЗllтелно добре н са T'blIJ<Y0Cl...'11I с благодз. апрещение . И lIыне МОЛИМЪ Тя, преетаВ.rIьшагося УПОI<ОЙ ВЪ радости н 
110 проникиовение Св, ПI·l сание. Те не са могли, бидейки верни учеНiI~вет"IOСТВ СВЯТhJХЪ, Благодетелю, Спасе нашъ!»4 
на Божественото откровение, иначе да СН преДставят изкуплението Тук църковният поет се обръща КЪf\1 Христа с думи те: «(Ти стана за 
освен като адеl<вэтна проява на Божията mобоп и 11 I)а О;l,а , защото Б9'f,1ас пр авда, носвещение, н избавлеНlIе (изкупление) на душите ни. 3a ~ 
с едновременно и любов , н правда. ото ТИ 'IJI доведе при Оща, оправдаии Ii изкупени, като взе върху СИ 

Св. Василий ВеЛlll<Н преl<расно И ЗЯСlIя ва хаРi\ЮНИ5lта />,Iежду ТI1 Ъ.IJГОВQТО за п рещеНllе (по-свободно прсведево: l<aTo взе върху Себе Си 
две ВОЖИИ J<эчествэ, "ато J<азпа: «Милостта )' Него (у Бога) пе е бel\rашия дыrr', ИрОIiЗJlЯЗЪЛ от запрещенr-rето) . Н сега Те ,юIOШ: упо r<ой 
съд, а СЪДЪТ не е без милост. Преди съда оби ча ЛШJIOСТ н след i\lИлост-гwресеJlИJJШI се n радостта н свеТJlIIната па светците, Благодетелю н Спа~ 
1\шнапа I<Ъ1ll съд. У Него са съчета н и милостта и съдът, за да не би еднач~нте,11IO наш!) 
1\ШЛОСТ да предизвика у нас р аЗСJlЗбване, а са1\1O СЪДЪТ да доведе Д,I ЦНТllраната .весен е изты(щаa ЩIJlа та ОТ 'II-ICTO бнблеЙСi<О 60ГОСЛО~ 
отчаяние)}.:! ие. Нача.I"IIНlТе и думн 518НО са взети от I Кор . 1 :30, де'i'О е казано за 

За всички св . отци Бог е t:l,ЗВУЧИС от съвършенства. И деЙСТВIl' Христа, че Той (с;ана за нас . ,. н .правда, и освещение I! изкупление». 
телно би ли 1\ЮГЪЛ да бъде ВССВНШНlIЯТ са!\lО правда без JJ!обов, нли СЮJ( aK

r 
е станал Таи това за: нас, ЦЪрI<ОВНШП певеа обяснява с AYJ\IHTe, 

."юбов без правда? Правдата без любов бн била жеСТОJ<ОСТ, а ЛlOБОВТj"е Христос НИ е завел ПрJtОща оправдани н >J3J<упеfJfJ. Тазн мнсъл ,)а
без "равда - слабест. А у Бога не с МНСЛИf\1O да Иi\lа HIITO жеСТОI{ОСТ Ъ.'1НО съвпада с·' Иоан . 14:2- 3, дето Спасителят говори на апоетоmпе 
ннто fllекушаrюст. Бог деllСТП УП8 като псеСЪВЪрШСIi еДНОП!lСi\lСIlНО с :!I(}~JI, ~ чрез тях и на всичюl I10вярваЛ1t в Него: (ОПlВаi\1 да ви приготвя 
бовтз Сн И с правдата Сн, I<аито са само дпе страни на неИ З llOвеДllча~51СlО.,И I<ога ида н ви приготвя fl.lЯсто, п~к ще дойда н ще ВН пзема при 
та Му светост. У Него е не1\lиСmню да се проявява .1IюUопта без СllравеДlтене Сн, за да бъдете и вис, дето еЪi\l Аз». Самото изкуплеНllе, според 
JJНnoCT и справеДJJlшостта - без любов, защото Той е «благ 11 IIр а педен: ~~XBpaTa, се е състояло в това, че Христос е взел вър'ху Себе Сн нашия 
едновре"енно (Пе. 24:8). Д лг, ПРОИЗЛЯЗЪJr от забраната, т. е. Той е платил вместо нас нашия 

Изхождайки от тия библеikJШ откровеНIIЯ за Бога, сп. ОТЩ [ са я с н~~Jl Г. ~<ой е този дълг, за I<ОЙТО HablCi{Ba песнапиеецът? Явно е, това е 
подчертавали, в СЪГJJ зсне със Св. Писание , ДОJ\IQСТРOlпелното зна ч е:ill(Р. лгы1 l1а l-lеrlOслушзнието, което проявил AAai\I, ]{огата не IIЗПЪЛННЛ 
на Божията тобав и Божrr"та правда в дел ото "а ИЗl<уп лоrrието. ~~r;;ещенrrето да rr e яде от ПJlодо вете на забраненото дърво (Бнт. 2: 17). 

ВСИЧЮI ТИН пршзедеllН от нас CBl-1дете.ГJСТЩl на СВ. отц" говоря т 31щ а е lIаШ I·\ЯТ ДЪJI Г, ПРО l1злизащ от наруша ването на Божните заГl ре. 
едно - че в И31<УПJlеннето с IIлатен наши ят дълг, УJ\ОВJlеп:юрсна е З16 еинв lIзобщо . Този наш lLbJlf не се прощава току~тъй от Божията ЛIO~ 
нас Божията ' правда, и изявена неПОСТИЖИ1\·laта Божия mобов. СП8С~ 08,. а се поеыа от Христа, Който го н I1.ГJаща пред Божията правда 

. HH f'TO НН следоватеJI НО от греха, 11РОКJI51ПI СТО 1-1 Ci\lъртта е според св. отцtраДII нас. И понеже Христос нн О I<аЗва това велНI<О БJlагодеяние, пес~ 
н учитеЛII на Църивата дело 11 на Бож нята беЗ I<раЙllа MHJIOCT, 11 на Бо ' -
ЖШJТа нсподкупна справеД.ГJиооет. "С 1 .~-\ Р Х IJ С Н. С С Р <1 Ф I! 1">1 (Соболен) - ИСК<lЖС1111 С JJР<lвос.:.lIl1ВIJOй IIСТJl IJЫ Н 
___ __ . CJi?1J БОI'ОСЛ Ull СJ(ОЙ 1">Jыс,rIИ. COIIHHJ, 1943 . стр. 92 . 

1 "\11\'CI·S. Apol li l1tll·., 21, М i g 11 С, Р. g .. 1. 45. col . 1165 АП. 
111 Рsа l ш. 32:5. С<lР . 3, /1\ i g 11 е, Р . g., 1. 29, с01. 332. 

а ОНТОIIХ, )'.:1. 1, събота RelICp, Ш\ CT JIX OBII IITC СТ1IХИj)Il. 
I ? I(TO II X, ГЛ . 8. събота ПС'lер, С;J апа 11.1 ГаС'lOМI НОЗ311".\". 

AIIТII(~OIl 4. CT II XIIj><I З. . 

• 
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нописецът Го назовава в края на стихирата наш Благодетел. Това на равовиЯТ eJlei\leHT тук се съдържа в ДY~lIiТe: «Закона Творецъ заканван 
вание след предварителната правова оБОСНОВI<а на ИЗI{уплението в СТ. сполняетъ». ИIIСУС Христос се подчинява на закона и, като го изпъл-
хирата се явява напълно лоГиЧНо. ява, удовлетворява Божията правда, изявена в него (Мат. 3:15). 

В същото «Последование» по-нататък чете~·I: «Законоr,·IЪ rpeXOBHЫl\ ИЗИСI{ването да бъде удовлетворена Божията правда ВЪВ връзка с 
насъ порабощеllНЫХЪ свободила си, Владычице, во утробе Законопо,rr ашето оправдание, е Сl(рIIТНЯТ IIЮТНВ II на слеДlIата песен: «Неправедно 
жителя и Царя Христа заченшая, Едина Мати Депо, Имже- оправдае рящи заколенвс Тя, Хрнстс , рождашая, рыдающн попияшс Ти: Прапо
ся, даромъ же и благодатию, Егоже ныне моли, души ПОЮЩIIХЪ Тя, Б. уде Сыне, юшо неправедно осудился еси, ХОТЯЙ оправдити преСТУП.'Iе " 
гоматерь, учинити в книзе животней»,1 иемъ осуждеIIIlЫЯ дреПJIС II къ ['лешло ПОПОЛЗШllяся?»l 

TYl( мисълта е СЪБсеы ясна. Ние C?\Ie били поробени 01 греховн» Тук под фОР:\-Jaта на озадачите,nен въпрос е раЗКрIIта дълбоката 
закон, понеже c?\le ПоТъпкаJlН закона на Божията правда. Но ето, чр айна на И3КУIJ ,lJеНJIСТО. Недоуыевнето на св. дева се състои в следното: 
СВ. Дева Мария се ражда ЗаI(онодателят. И какво lЗиждаме? Выесто ожия1' Син е праведен Съдия, КOI':'ПО Иi\-Iа правото да съди човеците, осъ
иска от нас удовлетвореlIие, Той НИ оправдава даром, по БJlагода ени справедЛlШО от древност заради престыrванетq на Божията заповед. 
да, дароы, защото е удовлетворена вече чрез Неговата I(ръстна сыъ . ето сега този праведен СЪДИЯ, Който желае да оправдае внношште, 
Божията правда. ДароJ'll, защото Заl<онодатеJIЯТ е изпъmшл за II есправеДJIИВО бlfва осъден. Как Са ВЪЗl\ЮЖ!:III гrpeд Божrнпа Ш~Тf!Iа 
закона! равда толкова непраВДIl? 

Подобни идеи се преплитат и в други ЦЪрКОВНИ песнн.«За](ОIiодавЦJ Църквата не би ДОПУснаJlа в споите БОГОСJlужеБни пеСIIИ ТИН нсдо-
ро:жцшая истиннаго, радуйся Владычнце, беззакония всехъ туи мения, конто са в СЪСТОЯIНIС да доведат до отричането йа всяка Боже~ 
очищаlOщаго »:2 ' вена ПРdвда, ако тя I·IЯ;-"·Jаше опреДСJrен отговор за тях. Л отговорът с: 

Правовият елемент на изкуплеrшето прозира и в следния И'рмоq ЪКМО чрез несправеДJIИ130ТО осъждане н заколение на НеВJlННШI, КоЛто 
«Пришелъ есн от Депы, не ходатай, ни ангелъ, но Сам Господи ВОIl.nо~е подлежи на наК8завне, понеже I3 Него НЯi\Ш грях, се плаща Д'ЫIГЪТ 
ся, И спаслъ еСIJ всего МЯ че.IJQвека»У Тук i\·шсълта е, че е БИJlа нецо ред БОЖlIята правда на справедливо осъдените,1I с тоПа те'се оправда-
статъчна жертвата, колта би ПрИIIеСЪJI пред съда на Божията прав ат и спасяват. . 
който н да било праведен човек ](ато ходатай за своите събратн, Ir,~ Тези i\ШСJII] на IJ"ЪР К138та, подразбирани ту к, CuBCei\1 ясно Са изразеш] 
който и да било ангел. ЕдинствеНlIЯТ, Който е могъл да принесе за Н · Славата 1Н1 празш·ша «Въздвижение на чеСТ!JШl н ж!шотrюрящ Кръст». 
Достатъчна З8 греховността на целия свят жертва, с ВЪГJ.flOТН JJШIТ се Ц1J ам четсм: «ПРИИДIlте, ПСН нзыцы, БJIагословсНIIOМУ дреrзу ЛОКЛОНИ1IСЯ, 
св. Дева Мария Хрнстос. мже бысть печная правда .. - . I(ровню Б.ожиею ядъ З1\шевъ ОТi\Iьша С'тсн 

А в друга песен четем: «Избавителю сый ел.инс, цен\" Тrзою ВДd.ТJ1 КЛЯтпа разрушисSl осуждеИШI правсднымъ судомъ Праведиаго, НfП Рd: 
":lСIЩЫ},1Ъ СV '\Оi\П Il!)d""-\J сб" есн спаснтельную КровЬ, и нскупилъ есн плененныя ВЫ , ПреБJIаГJJlI '" П .,,) О'-) IИКУ О уж!~ену ывшу» ... ~ 

I! Твоему Родителю п рнпе.rJ1) есн, убивъ крестомъ, Христе, i\Iучи:теля~~~·п a~eB~,:~ЪT H~ Т3;1I песеil, ПрIIдружен с :\Iалки пояснения, ще ви убеди 
В Октоиха Иi\1Я. много rrесни, чието съдържание направо I10дчертаВl rто~де~:ОI0 llOl\paII етичеСl<QТО ЦЪРКОIЗНО разбиране на Н3КУП/] ~IНIСТО. 

БОЖИ51Тя. правда 1«\ТО фаlПОР n НЗКУПJlението. TaKaBd е наПр ИIllСр neceJ!r'l' ,всltчкн народи , да сс ПОКJJOН ИМ на благословсвото тьрво 
та: «Родъ челонеlJЪ, пора60щенъ i\lучнтелеi\IЪ грехолюБНЫi\IЪ крови~рез коеТО,се осъществи печната правда». Тази Божин праuда нс'търПi; 
Б ' Х ' , ; ОТЪПкване а lIек n 'Г ожественною .' рнстосъ искупи».5 . . ' ,1 ЪJТfIQ удоплетворение, чрез послушание! 013[1 пос-

Н ' l\УшаЮJееll!JOН В II ' I ' не - - Х ' б " . е 1I0-малко ясен е правовият елемент на изкуплението в шести1 .. за ПОСЛУШНJпе РНС10С «ндеики пос.'[\'ШСН дори 
кондю( от Акатнета на С,1fаДlJайшнн Иисуса: « ... Иисусе , ... съ че,1?"~;~~Ъ~Т' 1I то Сi\lЪрТ кръстна» (Фнлнп 2:8). СЛ~ЛОВdтеJIНО, чрез ~(PЪCTHOTO 
веки невместиi\lыI', ПОЖИJIЪ сси, 11 БОJlезни наша ПОДЯJIЪ еен, ОТНЮД\")1(tЪ п l' о('ъществсна и удовлетrюрена БОЖIlя та правда. Платен е ДЪ.1IГЪТ 

Т А ' ., .~.I ЬЖlIlНщте «Чре'~ Ба) . " 
ранамн ПОИIl!и мы исцелевше, пети навьв<оХОМЪ: JlЛНJl\'ИЯ!» еха . . .. I<ията I{РЪВ се иЗмива ЗЫIlИСката ОТРОВе\» на 

За удовлетворенне нс! Божинта правда говори н сл"едната песеНа n ' 11 «1l!ЮК.fI5пието на осъждането, произнесено от справеДJIИ IЗIJЯ Cblt 
«Не vстыдесн всеб.пагш"r Богъ ПЛОТС](Иl\lЪ об!)езаниемъ об!)езатися' lJI~ъ ; , раве;ЩIiЯ СЪДИЯ (Бога), се OTtlICHIJ). Как се е отыеннло lIРОI(JIНТИ{'Т~ 

" . , l..: ,:""И JIO C'f' . ' , 
даде Са~шго Себе образъ If начертание BCei\-Il> ко спасеншо: нба зако"flf е Б . ,1 РСШИ.1НЯ човек на Ci\IlJpT? - Чрез това, че «Праведникът 
Творецъ законна 51 испо,fIН нетъ, н пророка пъ lJроречения, иже о НеМЪ»'~ lъi)Т ,O~~~5:T Син. с 61],'/ OCl,~eH ОТ неспрапедлив съд»), 1', е. би л е осъден Ila 

. С~IЪ)Т ~ ~ {a е.е l.)гр~I!-IJ::II, аез да с ШШОI3сн,без да ПОДJlежи на наказаНllе 
рад! '_" с Гова 1011, Нешшнвят, като пострадал без 1,8 трябва да 
_а, ~Дов.;IСТВО[JJI.г] БОЖllя та !rра13да IIa кръста (<<Иi\Jже бhlСТЬ веLJнал 

1 Лнтифон 5, БОI'ОРО :l JI ЧС Н . 
2 1\'1 11 о!! С ЛJ<(IПIСТ ',Ъ\I IlpecB. ]SОГОРО;IIЩ<l, 11СС . 4, СУ. 4. 
3 ~'~!И ,'IIIТС.'IСIf 1,1111 011 къ/-.! ГО СJlОД<l Иllсуса Хрll суа , пес. 4, пр.\!Ос. 
4 ()!{TOIIX , 1'.1. 7, В сря,~а су"'рннта, КnНОI! на ЧССТ II J!Я 11 ЖIllIOТВОIНIЩ 

несен. о . 

;"i ОЮОИХ, ,[о ], А\ОСКВ<1, l R9G , С.'1 ужUа 3 ' 1'0 ' '' ·1 аса, .'1. ]'11, 
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праВД8»)), платил дълга на Длъжниците и им дарувал спасение като БJI акто пълното проявяванс на Божията любов I<ъr-,I човещпе, Така И 
Н чеJ1013еКО.rJюбец. . IЪЛНОТО УДОВJlетворяване на Божията правда. 

Тукс пределна яснота е прокаран ПрdllОВIIЯТ възглед наред С е]ц Без ипостасното съединнване на всецялата Божествена природа с 
ческия. сецялата човешка природа в Лицето на Спасителя не би могло да се 

IЭВЪРШИ Ijзкуплението. Защото човекът Иисус не би могъл да спас!! 
вета, А Бог не би моГЪJI да пострада за човечеството. Ако Иисус беше 

5. Христологичееките спорове и изкуплението амо човек , не би могъл да покаже' Божнята любов във всичкото iI 
r..iаЙващО величие, както в действителност н изяви на Голгота Богочо-

Изнесените от нас до тук наблюдения и факти за едновременното екът Христос. А ако Спасителят беше само Бог, не би могъл чрез стра· 
юридическо, н етическо разбиране на ИЗКУПJJението въз основа на . ания и cr-.IЪрТ да удовлетвори вечната правда. Затова Спасителят се е 
Писание, светоотеческата JllIтература и богослужебните книги ни да~.lВИЛ каТо ВЪflJIOтен в човешка плът Бог, като Богочовек. 
основания да заяви?>." смело, че нито само ~ридическият, нито cal\1O ет . При Боговъплощението Иисус Христос е трябвало да приеме не 
чеекият възглед се тюкрнват с праrзОСЛdВНОТО учение за IIЗJ(УПJlение~ривидно, а -действително ТЯЛО. В случай,че Той бедошъл не в истинска, 
защото се оказва, че в него се проявяват едновреr-.Il:'нно и любовта в привидна плът, не биха се изпълнили заНего древните пророчества, 
праIЗJ~ата на Бога. оито Го представят като истински човек, а именно, че Той е семето на 

Напълно прап е архнсп, С~рафим (Соболсв), когато пише: «Пра кенаТ,а, което ще смаже главата на змията (Бит. 3:15); че Девица ще 
.славната ЦЪрКВа ГJlеда на изкуплснието с)щовременно като н,! IlрОЯ ачене и ще родн Син (Ис. 7: 14); че Той ще бъде «мъж на скърби, изпитал 
на Божественото Г1раnОСЪДIlе И ... на Божестrзената любов.» 1 едъзи», че Той ще бъде «из пора нен за нашите грехове и мъчен за нашите 

А Черниговекият архнсн. Филарет, разг.nеждаЙки догмаТНКО-Ilстобеззакония» , че ще бъде !Сата овца «заведен на клане» и като агне без
РJ-IЧССКИ учението на Църкrзата за Изкупителя, се е IЗIIДЯЛ заставен :Oiгласен, че Той ще претърпи смърт и ще бъде погребан , и че с ВСИЧJ{О това 
изследваНИЯТd сн върху спетоотеческите мисли по нашия въпрос, да ка. е принесе «умилостипна жертва» (Ис. 53:3~10). ПрИВИДНО живеещият 
в заключение: «Обща вяра на ЦЪРlшата е бнло. че Божието правосъд' ежду хората с привидно тяло не може нито да страда, нито да умира, 
е изисквало да бъде принесен за l'решниците достоен OT}{VIl н ТОЙ ито да бъде погребан, нито да се отдаде като реална жертва за реалните 
принесен от Божия СИН».' При това юридическо разбнране в'а ИЗКУПJМ рехове, Лко е било П[JИВИДНО тялото на Иисус а Христа, за никакво 
нието. ЦИТИр<IНИЯТ автор пол.черТRва i\lHOfO СИJIНО )-J любовта като Ф<IКТ'1раКТИlfеско плащане на нашия дълг не може да става 11 реч. Тогава ВСИЧl{Q 
н нзкуплението. 3 привидно, А ОТ това логически следва, че и нашето н~купление е при-

И тъй, Бог, Който е н благ , и справедлив едновременно, е прояв, идно, 
В наЙ ·писша CTelIeH тези две Свои качества при изкуплението. ДpeBH~I . Действителността на Христовото тяло се подчертава силно от са
Църква, l\Iю<:ар и да не е формулирала - поради лиПСа на I<онкреfft.юто Божествено откровение. С това пък се защищава срещу Бенко CЪM~ 
IЮВОД - учението за ИЗКУГJ.1IеЮlето като абсолютна съгласуваНOt.нение действитеJlността на самото изкупление. Четвърт-v-ят евангелист 
между Божията любов Jf Божнята правда, всякоГа е носела в съзнание~пидетелствува: «Словото стана плът» (Иоан . 1: l4). Св. ап. Павел пише: 
си таз и доп..rаТИlJеСКd IIСтина. Това JIН IJИ особено от нейните беЗКОi\Ш Онова, коста законът не можеше да извърши, ... Бог извърши, като из · 
МИСНII борби срещу всички христологически ереси, които наред с ИЗОl!IIрати Свон Снн в плът, подобна нд плътта на греха, да се принесе в 
чаване богооткроnената истина за ХРИСТОЩlта Ю1ЧIIОСТ накърняв.al~кеРтва за грях, и Той осъди греха в плътта, та оправданието , изисквано 
цс,"остта на нзтъкнатото правосл"вно схващане, което и ще видим ~bT заКОна, да се изпълни в нае» (Рим. 8:3.,-4: срв. Колос, 2:8~9). А в 
кратко в СJIедващите редове . ървото послание на СВ. Иоанна Богослова четеi\l: «Всякой дух, който не 

Според п равославното съзнание всичко n Божия премъдър ДОi\lОСТр'ИЗfIOВЯДва , че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът 
нтелt;'Н ПJI3Н е свързано чрез една вътрешна ненаРУШИl\Ia хармония. ъ~a антихриста» (1 Иоан. 4:3). . 
богооткровената истина, че Бог е п равда и любов, и че 13 нзкуплени Истинското въчеловечаване на второто Лице на Св. Троица като 
са сс ПРОЯВJ1 JIИ и Jilобопта, и правдата, съответствува богооткровеН~iзначаJIНООбЩОЦЪРКОВНО убеждение, изповядването на l{оето е необхо-

. I-IСТJНiа за БОГОВЪПJlощението, при което ипостаСllО са се съединил ' Нlo.ю За Спасението, се подчертава във всички древни символи на вярата. 
'едната .1IIjЧНОСТ на Иисуса Христа двете IIрJiроди - Божеската Н , ' а него Ясно ГОВОрИ и Никеоцариградския т символ на вярата със 
вешката. В неразривна връзка с ТIIЯ две II[JИРОДII у Иисуса Христа сfJIедНl\j'е думи: (Господ Иисус XpV.CTOC) «заради "ас човеците И заради 
____ ._ _ ~Н(lшето Спасение слезе от небесата и се въплотиот Св. Дух и Дева Мария 

1 ИСК<l}КСllие !1равосмшноii ИСТИI!Ы в РУСС1<Оi'l богос .. l ОВС I{ОIU1 ЫЫСJ'l Il , co~~H - стана Човек ». 
194:1. СТр . 11 . Тъй Са "чеJ1 И и псички св. отци без И3КJIЮ1Iение. Те са изхождали от 

2 ПР"ВОСJН\LIНОС ДОГЩ\Т ll'lеС I,ос бо /'ос,'JOJ3НС, "<lСТЬ НТОI~"Я' ЧСРIJНГQ , \ , 1 ~~l~ГР(щеното' върху Св. Писание убеждение, че изкуплението е избава 
сТр . ;4~~~ ~_" _~ " IИ ~ СЫЪР'Гl'а н И Ч1J иг:mе ПО божествеНШI живот. т. е. издигане на изкvпе~ 
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ните до пэимзне участие по благодат «В божественото естество» (2 Пет 
1 :4). Това обожение на човешкото греховно естество не би могло да ста/ 
ако Бог не бе приел действителна човеШка плът, която дd обожи и чере 
която да направи н НJшето обожение оъзможно. 

Ето и ап ример що говори св. Ириией Лионеки за Христа: «Той съед» 
нил човека с Бога ... А аl<о чо ве l(ЪТ не беше се съединил с Бога, не б 
)\!Огъл да Стане учаСТН Н J{ в нетлението ... Защото по КdКЪВ начин ни 
бихr-,'Iе МОГJЩ да бъдем участници в ОСиновяването ОТ Него, ако не 6HX~1 
получи л и чрез Сина отново общение с Него, ако Неговото Слово, ста на 
• 'ТО ПЛЪТ, не бе се съедин ило с нас?» t 

«Божият Лагос - уч и СВ . Иполит Римски (", ок. 236) - бидейк 
безтелесен, е взел на Себе си свето тяло от св. ДеВd .. . та като С1;един 
нашето смъртно тяло със СВО Я Тd Сила н като смеси тленното с нетленното 
слабото със силното, да i\IQже да спаси пропадналия 1Jонею).2 

В Съгласие с TOBd СВ. Атанасий Велики пише: «Когато човекът би 
създаден н било нсоБХОДНi\Ю да се излекува не това. което нс е .съще 
СТВУВЗJIO, но онова, което с било вече създадено, тога ва Леl<арят и Спа 
сителят е ;рябвало ~a дойде "ри създаденото, за да излекува съществу 
ваЩ010. Затова Таи стаlldЛ чове l( и употребил в действи е човешко'; 
оръдие - ТЯJIOТО».3 

"1 Тия светоотеческн i\ I ИСJIИ говорят за прапово разбиране На нзку 
I . лението. Защото СпаситеJl"Т н е би могъл да извърши изкуплението ак 
не бе Ilриел ИСтинско чооешко естество, нещо напъЛJ-Ю съобразно с' Ба 
жията вечна правда, ИЭИСКП8ща и виновният да вземе участие в удоц. 
.'1етворението, та чрез ТО Ва падналата ()QвеШка природа да бъде ИЭКУflеfl:8 
11 обновена. 

Вярвайки така, св. Църква е осъдила ереста Hd докетите (2 в) 
КОИ,:'О твърдели, че Иисус Х PJlCTOC С п риел ПРИВИДНО , а не действите~Гf ' 
но ] яло, защото с ТdЗИ ерес се ПОДКОПdвал ДОГi\lатът за изкуплението, 

В борбата за безкомпромисно защищаване на православната Христо. 
ЛОГ,ил . ~' за ограждане lIa тясно свързания (' нея догмат за ИЗI<УПJJсннето 
от заСlрашаващи го" лъжеучевн и сп . Църква е ОТХIЗърлила, ПСнчк и до 
една ереси от и удеисю·, , ГНОСТИlJеСЮ·1 и ФН ЛОСОФС lш-еклектичеСЮ.1 Ха
~aктep. Тя отреl<ла ереста " а гностика Валента (2 В), IШЙТО учел, ч е Хрис. 
,ос е преминал през сп, дева са1\Ю като през канал, тъй !<aIПО водаТ8 
ыииава през тръбата , без да получи нещо от нея, и че Той СII е бил до' 
несъл от небето душевна, невеществена ПJlЪТ , .:I Такава ПJJЪТ в съзнанието 
на Църl<Вата не е могла да п осл ужи в деJI ОТО на ИЗ I(упленнето. 

Църl<Вата отхвърл и л а заблуждението и на Апелеса (2 в.), койт~ 
~чеJJ, че ХРИС2'ОС наистина дошеJJ 13 пл:ьт н е привидна, както Тl3ърделJf 
докеПJIе" а деиствителна, че Той p eaJlH O ЖИВЯJi и действително страдал, 
но че f1 JIЪГТd Му била образувана п о ч удесеll начин от HHKalCBa I<ОСм ич еС I<8 

етр. 

~ COl1ll'C1.}] (lCI·" l ib .. 11[ ,. C(I [\ . lА , 11. i , 1\1\ i g 11 С , Р . g .. [ . i , е оl. 9;~7 . 
а O~ C:JlIl sfo ct Алt! с lll"l s lо , сар . 4, М i g 11 С , Р . g., 1. 10, coJ . 732 
" 01 зtlO de I !lС31" па ti ОIlС VCl" h i . с : , р . 20 . Mi l{1Jc. Р . f:! . , 1. 25, col . 129. 
49~ ж , с . Роб е р т С О 11 -- И еТОрl1S' Х РИ СПI11 1Н' I<о ii Церкв н, Т . 1, СП6 , 189<1, 
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материя.' Отхвърляйки тази 'ерес, Църквата е j3.иждала в нея чужда на 
своята вяра доктрина, пренебрегваща правовия елемент в делото на 
човешкото сп асение и логически довеждаща до отричане догмата за 

изкуплението. 

. Споменатите дотук ереси накърнявали богооткровеното учение за 
действителната, не привидна човешка плът на Спасителя. Но в началото 
на 4 в. възникнала една ерес, която отричала Божес!<ата природа на 
БожиЯ Син. Това била ереста на Александрийския пре~ витер АриЙ • 
Бидейки рационалист , той учел, че Бог е затова Бог, защото е нероден, 
безначален, вечен. Божият Син не може да бъде истински Бог , щом е 
роден , ~oг никога не lIроизnежда от Своето същество нещо друго , защото 
е прост и неделим. По силата "а това Арии представ" Божия Син Kd TO 

твар. Си нът има на'lало, а Ба,' е бе:-Jнача Jlен, Синът произхожда от He~ 
съществуващото, от небитието. Било е Bpet.'le, ко гато Той не е съще~ 
с:гвувал. ' 

Като представ"л Божи" Сии за твар, Арий подкопавал ОСНОВ >lИЯ 
Догмат за изкуплението н обеЗСМИСJIЯJl цялото християн ство , Затова той 
по вдигнал срещу себе си всички здравом ислещи умове на Църквата. 
Св. отци, I<ОIПО жи вял и 110 времето Hd. ариаНСКdта ерес, единодушно за~ 
ЩИЩdвали ИСПНlзта за нашето ИЗl}у t lлеl-l ие, НЗRършено от БОГОlfовека 
Христа. Защото «един герой или един lЮ,rJубог, НJIИ !<dJШОТО и да било 
друго възвишено божествено същество - щОМ то не е Самият Бог, не 
притежава силата и ПЪJшомощи ето да извърши делото на спасени ето , })3 

Св. Кирил АлеКСdllДр"'IСКИ разсъждава СЪВЪрШefЮ праВИJilЮ: 
«Ние сме изкупени с това , ч е ХРНСТОС ладе за lIac Своето собствено тяло, 

· но ако Той бива смятан CRMO за обикновен човек, ка !< Неговата крЪn 
И i\Ш стойност I{олt<QТО ЖИВОТЪТ на всички люде? А ако Той е бил Бог 
в плът, Който Иf\Ш по ~голя tlta СТОЙНОСТ от осичкн (люде) . то гава е съвсем 
eCTeCTBe1l0 да се 11 З ВЪрШН НЗI<уппането на I teJll-/Я свят с Неговата кръв.})'" 

Н и е посочихме н l'IЗорен ията на со Атанасий BeJll-llШ, най-подчерта
ННИ борец срещу арианството, многократно и ясно изразено веровото 
убеждение n неоБХОДf",остта от УДОВJlетворяване на Божията правда. 
Тук пак ще цитираме, ВЪВ връзка с арИ311ската ерес, НЯI{QИ неГОАН цен
трални МI1СJIИ, «Божието СЛОВО - Iсазва той - бидейки над всичко , при~ 
НаСЯЙЮl Споя храм, Своето телесно оръдие като изкупителна цена за 
всич ки, със Своята смърт ИЗпълнило съвършено дължимото. »0 И още: 
«По неже трябвало да се заплати дъл гът, легнал върху всич ки люде .. ' , 
сдед '<ато доказал Своето Божество с делата Си , Той принася най~сетне 
и жертва за всички , nflleCTO всички предавайки на СМЪр Т храма на Своето 
тяло, за да направи ВСИЧЮI свободни от отговорността за древното пре

стъпление . »6 

1 TIIC ()xfOI·d Dic lio ll aJ'\" of tl lC CIHisti i1 !1 Cl1l11" cll. L. ol1do ll . 1957, р. 66. 
2 Вж. А. G il g _ \VC'g' 1111d Bc(lel1!LlJ1g rlc!· <1 11l<il· clllichel1 Cll1'istologie, Miill -

<: IН.' 1] , \Q55. S. 56- 57. . 
:1 л. Gi l g , rJOC . СЪ ' •. , r.: rp . Rtl . 
~ ' ) е ]'(~c t ;] ri(le a(ll"(~gi tl ., М i М 1I С . Р . ({ . , { . 76 , col. 1292 л. 
~~I·a tio cle l 1J СШ' щ~liОJ1 С \'e,·I)i , са р . С) , М i g f1 С', Р . g., {. 2f<, со! . JJ2 . 
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ИзхождаЙЮ-l ОТ Божественото откровение за Иисуса Христа и за 

нзвършенато от Него из!<упление, св. Църква с неУМОJlима решителност 
е осъдила Ария на 1 вселенски събор (325 г.). ' 

Тъй възтържествуваJIO православното учение, според което ИЗI<у",,
те.IJЯТ е би.1l ИСТИНСКИ Бог (против арианството) и ИСтински човек (прОтнр. 
дOl(етизма) . 

При ВЪПJlOщението Си, според ДЪJ, бокото убеждение на СВ. OТLtн, 
Спасителят е приеJl НС саыо човешка ПJlЪТ , но И IJOвеш]{а душа, за ;да 
нзкупи ЦЯJ10С~НИЯ човек - с тялото МУ " С душата му. Со. Ата~аснй у чи ; 
за Него: «Тои приел Цялостния човек, за да оживотвори цллостнин 
човею).l.) Защото, ]<аКТй llреi\IЪДро БОГОСJlо'iзствува св. Григорий На. 
зиаНСJ<И~. а СJlед н его и св. Иоан Дамаскин,:] «топа, Iшето не е било въз
прието, не е излеl<увано, 110 каквото се е съеДИННJIO с Бога, това се и 
сп асява.» 

Аполинарий (·t ОК. 390), борец против арианството, решително за 
щищаваJI Божеската природа на Иисуса Христа. Но като последовател 
l'la Платановата ТРНХОТОtl.шя, той раздеJIЯJI ЧОlЗеШI{ата природа на тяло, 
душа и дух, допускал у Христа непълна човеШJ(а природа и Му прн
писвал само ТЯ.Т)Q и душа (нераЗУl\ша, Ка!<вато имат животните), като 
на ~IЯСТОТО на разумния 1JовеUШI1 ДУХ у СпаСI1Телн той ПОСl'авял Логоса 
желаейки по тозн rацнонаJlнстнчен път да защити единството на лич: 
ността н самосъзнанието у Христа, както н Неговата безпогрешност. 
А.fIЗ с това свое учение TOI':'I разрушаваJI догмата- за изкуплението, тъй 
I(ато не оставял цялостната човешка природа - с разумната if душа _ 
да участвупз IЗ изкуплението, поради I{ОСТО в неговото неправилно 60. 
гоелови е lIезастъпената духовна част от IlOвешката природа оставаJlа 
неизкупена и heI-13ле !(увана. 

Освен това според аПОJfинарнанството излизало, че смъртта на Хрис. 
1"а не е истинска смърт на ИСтински човек, а само отделяне на Боже

ството от плътта lJа Христа. Истинската смърт на истинския човек се 
съсТои в разделяне на духа от тялото. Човешки дух ПЪК, според Аполи 
нария , е нямало п Изкупители. Но ако това с така, заключението е, че 
човечеството не е плаТИJЮ с истинска смърт lIа истинс!(и LIOBeK (- на 

безгрешния Богочовек Христа) дълга си пред Божията правда И сде
дователно Иисус Христос не е дал със смъртта Си истинс"и от"уп за 
нас. Тогава не може да се твърди за нас, че ние сме изкупени «с драго
ценната "ръв на непорочния 11 чист като агнец Христос» (1 Петр . 
1 :18-19). 

Друго неизбежно заКJlючение от допущеннето, че на Голгота не е 
имало истинска смърт на НСТИНСI<И човек е следното: ЩОh" Христос 
не е умрял "ата човек, Той не е възкръснал, т. е. духът Му не се е въз 
съеДИНИJl с YMP!,JlOTO Му ТЯJlО. Но тогава, ЩОМ Христос не е въз"ръснал 
'(ато чове](, Таи не е побеДИJl за човеците смъртта ~I не е станал за мърт
вите на чатък (1 Кор. 15:20) , не е дал и не е мосъл да даде на човеците 

1 Sel'/11o щаjQI' de ri {!e, 4, м i g 11 С' , Р . g. , ' . 26, col . !625 С 
2 Epi<:t Ю1 ас!\'. Ое(lоtl., М i g пе, Р , t! .. t. 37, .. :01.181 С .. 
:З Expositi o fid. ort'llO(l " lib . IIJ, САр. б , М i g 11~, Р. g., t . 91, со 1 . 1005. 
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вечен ЖИDОТ. Възкресеннето Му в такъв СJlучай ияма З3 човеците СТОЙ. 
ността на победа над смъртта и не е никакъв спасителен за нас завършек 

.. _ на ИЗI<упнтелния подвиг 113 Богочовека . . 
За своята ерес, която рушела досмата за изк у плението, Аполинарий 

бн," осъден на Втория вселенс,,,, събор (381 г. - 1 прав.). 
. . Все в защита на православната ХРИСТОЛОI'ИЯ 11 на свързания тясно с 
нея важен ДОГI\Iат 3d ИЗКУПJJението св, Църква отхвърлила на 111 все· 
ленс'<и събор (431 г.) несторианскач ерес. Тя ПЪЗ НИJ(наJ,а като протест 
срещу аПО .ТlИнарианството. Несторий искал да докаже I1ЪЛНОТО н съвър. 
шено човешко естество в ИЗКУПlпеJlЯ. Но . като признаВ'ал и БожеС'тве
ната, и човешката природа на Хр иста, с двойствеността на природите 
тоН утвърждавал .ц.~о Йственост на Jlицата у Него - едното Божествено, 
а другото човешко дице _. и разделял двете естестпа в Христа, доп,· с

кайки само външно-благодатно съприкосновение t\-Iежду тях без ИIlОс· 
таено съединение. Изводът от He rOBOTO учение бил отричане догмата ва 
ИЗ( УП Jlението, тъi', J{ЗТО само човекът Иисус Х РIlСТОС, В Когото Боже· 
ството се съединило по външно благодатен начин с човека, не с h(Q I'Ъ"'1 да 
IIЗК УП И човешкия род, т, е, да даде аДСКБdТIЮ УДОВJlетворение на Бq
жията правда. 

ЦърJ(вата е отхвърлида 11 ереста на монофизитите (иа IV вс,\·,. 
събор - 45 1 г.), 1'0llТО в противовес на НеСТОРIJЯ ДОТОJlкова сБЛllжава"" 
двете естества в Христа, че гн СJIивали, при КОСТО човешката природа на 
ИЗJ(упнтеля се ЗaI'убвала в Божествеfiата и в резултат се получавало )"чс
ивето, Ч(' Хр.истос е са;\1О Бог, а lIe БОГО1IQвеJ<. И това лъжеУ1lение И 1\·lа,гю 
за своя послеДица отричане ДОГJ\-Jата на ИЗ I{ УПJIСНИСТО, тъй като при npll(': 
ыане само едиа IIрирода в Христа -- БожеСJ(ата -- страданията на 
Спасителя се О l{азват недействителни, понеже Бог ве 1I1Оже да страда. 
Оспен това човешката природа, не участвупаi'fI\И в 1JЗКУПJiеllието, OCHl · 

uaJla неИЗJ<упена, съгласно свст()отеlJ еското учение , я което Сl: отразило 

ДЪ.flбокото правопо дреOl-lО· ЦЪрковно съзнаШI<='. 
Срещу ВСИЧКII погрешни ВЪЗJ'.lIедн по ХIНJСТО,flOгнята, свързана T~:CIIO 

С догмата за ИЗI(У!lяеннето, св. Църква стеяла неllоклатно "а своите 
Il зна ч ални IlОЗИЦИИ. Тя учеJJa пъэ ОСиОDа на Св. Писание, че Иисус Хрис 
Тос е НСТННСIOI Бог Н НСТИIIСЮI човек, подобен пъп ВСИЧI{Q нам, освен в 
'·реха. CblJ,aCHO с това свое твърдо вяр ване тя OГJpeдe.oJ,дa в Снмво"а 
lIа вярата да се из попндват две истинс ки рожд.еllИЯ n Иисуса Христа _. 
едно преДII всичю, вскопе от същ,' остта на Бога Отца, и второ във вре

"ето - от същността на СВ . дева Мария. Т _ка тя е УТВЪрДИJJа за съз
нанието на правослаШlJJте еднносъщието н а Сtlасителя с Бога От на по 
Божество и Неговото еДЮiOСЪЩJIе с нас по човечество. 

В ННI{соцариграде!{J1 Я СI·I l\НЮJJ lIа вярата се говори съвсем ясно 11 
I<атегорично за двете рождения на Сина Божи, като сс I<азпа 3д Бmке
С ... ТВЕ'ната N\y същност: «родеll ОТ Отца прсди ВСНЧЮl векове, ... IIСТИНСJ<J! 
БО I ' ОТ IfCTIIIICKH Бог , ,. еднносъщен н'3 Отца »; а за човеLШ{i! та jv\ y 
същност, _ . че се е «ВЬПJIOТИJJ СС от Духа СВСТdГО J.I Дева Мария 1I C~ е 
nъчеЛОDС'IИЛ» (т , r. Станал ИСТННСJШ IIOBeI<). 
, И така I-( ареченият Атанасиеп СI'ШВОJJ у чи : «Господ наш Иис~т 
ХРIIСТОС, Божият СИН, е Бог и човек, Бог, роден от същността на OТl la 
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преди вековете, и човек, роден 01' същността на майката ВЪВ Bper· .. lero; 

съвършен Бог "1 съвършен човек, СЪСТОЯЩ се от Рilзумна душа и човешка 
nЛЪТ»,l 

В ЦЯJlОТО това учение на Църквата, проповядвано с дъбака убеж
дени е, защищава но със свята готовност за жертви н утвърдено за 

вечни npeMeHd с цената на много борби, могат Н,СНО да се видят под
чертани двата главни фактора на изкуплението - любовта, проявена 
от Единородния Син Божи, дал живота Си за нас, 11 правдата, удовле
творена чрез кръстните страдания' и смърт на реащ·ю ВЪПЛQТИJlИЯ се 
Б0'F в човешка плът. 

6. Критичен разбор на двете едностранчиви богословеки 
теории за изкуплението 

Православното разбиране на И3КУПJlението [<ато дело ' на ~ОЖИSlта 
любов и Божията прапда, взето ИЗЦЯJIО от слоnото Божие, извора на 
вярата, и изградено нърху ТЪЛКУВdнията му от страна на св, ОТЦИ, с 

право мож:е да се нарече и библейско, и сnетоотечеСI<Q. 
ОТJlичителното за светоотечеСI<ата МИСЪJI, както J3ИДЯХl\'1е, е това, 

че ТЯ не СЪЗДdПЗ теории за ИЭКУПJrението , а го разкрива в сыJJaсиеe с 

БJJaговестническите м у щрихи о Библията. От lI ей ната пълнота светооте· 
чеСI<ОТО богословие черпи непрестанно, за да осветли по възможност 
от всички страни пеJlИката тайна на нашето избаоление) доколкото това 
е пос'ги}f(иtl.ю за човеUI10Iя .. ,раЗУf\I. Тъй се IIOJlучзва у св. отци една вярна 
на Сп. Писание , богата по съдържание и "сестранно разработена кар
тина на изкуплението . 

Ето как би I\Юl'JIO да се очертае беГJIO та зи I<зртнва: СГlOред св. ОТЦи 
Иисус Христос се е ВЪГJJIOТИJJ, за да осъщестпн ПJJaJ-lа на Божественото 
домоетроителспю, сире l / да СJlОМИ греха н п обеди смъртта, да ни изведе 
От беЗДlIите lIа греховността в светлите просторн на Богоподобната 
светост, да ни даде БJlагодатен ЖИlЮТ и ОТ роби на ~явола да ни н.аправи 
свободни Божии чеД<l, IЮJI У Ч~I ЛИ осиновение. Чрез ИЗI<УП,lIението, според 
спетоотеч сс){ото богословие, нс саilЮ c~ flлаща дългът ни пред Божията 
правда, но 11 се изввнва непостижимата Божия любов, да ва ни се БJlагодат 
пъз благодат и възможност да сс nlJpHei\'1 КЪМ СЪСТОf/ l{ието на Адама n 
райската му невииност н дори даJlеll да го наДХВЪРJlИf\-! чрез ПОДПШ,Iагани 
от благодатта ВОJiеви устрем" към 601'оугюд06я"ане и обожение. Tyl< 
трябва да ПРИIIОJ\lНИМ знаменитата и 'ICCTO повтаряна 01' св. ОТЦИ М ИСЪJI, 
че БОl' се е въчеловечи.'1, за да може човекът,ца се обожиУ Тази веJJl1че· 

1 Вж. ТвореНI!SI ИЖ(' во CIHIT1>lX О'Г Щ\ Hamt:ro ЛфанаСJJН Вс.~JИI{ОI'О, '!нсп, 'Il'T · 
uеРТIIЯ , Сп . 'ГРОIЩI<а я СrРlиеuа ЛIlОjJ<1, 1903, сТр. 479 . 

2 Сп. И р 11 11 С ii Л 11 О 11 С 1< И . СОI1I I'<I 11llC1'., li b. ~ . рп\е r ., Migne . Р . g., 
t. 7, col. 11 20: Св. Л та 11 н С н 11 В сл 11 К 11 _. J) с [\1Cfll·nHt. Vel'IJi, C<lp . 54, 
Р. g., t. 25, соl. 192 В; Св. ГРИI'ОРИЙ DОI · ОСЛОI3 -- Роёш . clogm ., Х, 
5- 9. Р. g., 1. 37, col . 4G5 ; С 1\. Гр 11 l' О Р J[ ii Н 11 С 11 il (' Jt и ._- 01'[11. C[ltecll ., 
25. Р. g ., 1. 45. col . 65 О. 

Изкуплешtето I«НО де.'10 lIa Б~Жllята :1I0боu н БОЖИЯТ<I праВд<l ----.?~~. 

.ве на мисъл за обожението на човеl<а KdTO I<райна цел на Божието до· 
~~строителство изчерпва целия смисъл на Христовото изкупително 
дело. 
. Светоотеческото богатствО от идеи не се вижда в юридическия BЪ~-
глед на Анселм l(ентерберийски за изкупленнето. ФИJIOСОф по YMOHdC· 

·Т оение, Анселм създава една едностраН1шва и раЦИОНЗJlИСТИЧНО ориен~ 
T~ ана теория по нашия въпрос- саТИСфЗКЦИОllната, която се ... отличава 
Рекомерно подчертаване на юридичеСIНlН елемент за сметка на Бо

~{~~Ta любов И на свързаните с нея ДОfl.юстроителнн цели на, изкупле .. 
да печ от това д" бъде оригинална, поиеже юридическо го разби -

нието. .... . ковн'о сатис 
аllе на изку.ПJIението е библейско и от там 1-lзнзчаJIНО ЦЬр , . 

~ онната теория ВЫI!Jеки своите допирни точки с Библията,не може 
.(~;;н<u.J{ , б " Р о кат JlИчеСЮt НI се счита изникнала върху чисто би J1еИСl{а~ почоа . ИМ· О 
~BTO И признават това. СъпоставяЩИНТ я със светоотеческото учеllИ~ зз .... 

р . ф ЛаГ<llер пиш~' «ПерспеJ<тиватз на светоотеческото бого-
изкуплениего .' б б " 

. е относно ИЗКУПJlението е ориентирана съвсеi\'1 според и леИСКQТО 
с.'10~~вен ие и се ясно раЗJlичава от тази на схоластиката, която се съсре
~~~очаnа в идеята на застъпническата сатнсфакцин.»1 Бедността Ha. ~ДHO. 
~т)ан чивата юридичеСI<а теорня,сраnнена сбогатото по идеи coelOore· 
че~ко схващане на ИЗКУПJlението, не е от естестоо да заДОВОJ~~ съвремен · 

те римокато'лически БОГОСJJОВИ, та те с неСJ<ривана СиМПd IНЯ към све· 
~;~отечеСI{ОТО изясняване "а ИЗI<уплението IIЗllОвядва:I': «Неоспоримо е, 
\ тците виждат -цялостно 1<0СМlIческиSl аспект ва изкуплението , както 

I,e о плен нето като съобщаоане на божествен живот, а не само като нзко
~:~~BaHe на греха, ~шого по·исн:о, OTK~:JKOTQ това се СJlу чва R сатисфак-
ш!Онната теория на среДllовеl<овието.»- .. t ' 

Кентерберийският архиепископ с с грсши.~ в ,ова: _Ie е искал да 
е необхватното за човешкии разум таинСтВО на и~куплението n 

IIре13ЪрН '1' о за човеш 
('дво раltионалистически аРГУТ\'iеНТИРdllО и наПЪЛll.,О пони н . 
КИЯ ум учение . ВДЪХНОВЯВdН от т ия ГlOдбуд,"" тои се е ры1оводелл при 

ване на изкуплението не TOJII{QBa от Божественото ОТi<ровение, 
~~~~~~o 01' отношенията на' хората помежду ИI\I . В неговата теория 
I\lJ}кдаме отпечатан «западния дух - PHi\ICKOTO IIраво~о съзнание, съе ... 
:alНeHo с герr.лаНСI<ОТО схващане за честта».3 С тези чисго човешки пред. 
!lOставКИ «при помоЩта на Т\lОрално IOРИДlJllеС JШ ПОН51ТИЯ» се е офо~-
7\Jl.lла Анселмовата СОТНРИОЛО J'I·IЯ, I<СЯТО се е наложила на Запад таиа, le 

, .(! влязла n наЙ.бележититс догыатнческн трудове на средновековието, 
~Ial<ap 11 Ma JII<O смекчена от Бонавентура 11 То~13 Люзински, всецяло е 
бнла възприета от рефор,raТОрllте на 16 столетие н 06разува и до днес 
в Римо.каТОJlическата църква неизбежната основа на СОТИРИОJlог.ичес. 
СI< ите трактаТИ'l при липсата ~!ar. официално ФОРi\-IУJlирано римо-ка голи· 
JICCKO учение за ИЗ J<УII JJението '.;) 

и 

1 f.'. 1. "k 11 t' \. _ . Г',·lБSIJllg, 111 · J 11 (lcl' !) o~ mC'll{.!eSC~l i cI 11C' . 
1f\[~ie '~Ill{i Кil'с ll Г , 11 1I3 П:I·i. z.\\'eit(' .о\1~ flщ~с, 1·' \'СI 1)lII'g , 19.)9, col . 

'2 F . I ~ fI k 11 е \' .- Jbl(l. 
3 F. 1 .. а k 11 (" \ . . •• IIОС . ('Тат .. 1{().1 1022 
4 (.':' . :. а k J1 (' l' - нос. ('тат .. 1\()/, . \()2:J. 
5 Ibi(l . 

l.cxil<OII fii" ТlIC'O-
102 1' 
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Кентерберийският архиепископ изчерпва ВСИЧJ<ОТО съдържание на' 
изкуплението 8 следните строго ,логично изградени Силогизми: Гре .. 
хът е оскърбление на Бога; ограбване на Божията чест, Това оскър_ 
бление е безкрайно и изисква безкрайно заП:Лdщане на оскърбенат . 
Божия чест, или в случай че това не стане, изисква накаЗdние (aut. 
satisfactio, аи! роепа). ЧовеJ<ЪТ, като неравен на БОГи, не е MOГЪ~ 
да даде изискваното удовлетворение. Затова е трябваJIO да стори туй 
Богочовекът, Който, ПОРdДИ Своята Божествена природа, е бил в съ
стояние да извърши безкрайно удовлетворение чрез добрите Си де."а и 
поради S=воята човешка природа е МОГЪ.ll да се застъпи за човеците. 
като извърши удовлетворението за тях. Това застъпническо удовлеТВd., 
рение е извършено от Иисуса Христа доброволно. Неговият живот е, 
бил цял посветен на Божията чест, и Неговата CI\IЪPT е ОТi\lенила ДЪЛЖИ ~· 
r-.юто наказание. Бог приел изкуплението '<ато дело с безкрайна стой·, 
ност.1 

Тун fJIaBHa роля играят, както е явно, Божията чест и грехът, 
който я оскърбява. Центърът на тежеС'гта при изкуплението паДd не 
върху човека, нуждаещ се поради своята извратена и паднала природа 

от изкупление, а l<aTO че ли върху Бога, Чиято чест се УДОВJJ€творнва 
и възстановява чрез акта на изкуплението. Библейск~:га домострои-
теЛНd целенасоченост на изкуплението единствено L<ЪМ човека, пред

ыета на Христовото спасителнодеJlО, претърпява в АнсеЛМОВdта теория 
едно твърде странно отклоняване от обекта }(ЪМ субекта, от човека кы\J 
Бога, отдето се натрапва ИЗВОДЪТ, че едва ли не са1'lЮ за възстаНОВЯВi.IНеТQ 
на Божията чест е БИJlО нужно изкуплението. Този факт, както и чисто 
антропоivroрфичното представяне на Бога "ато лично ОСJ<ърбен от чове
ка - представяне, взето ОТ отношенията на средновековните рицарщ 

които при оскърбяване на честта им жадували за отмъщение и изис
квали кръвно удовлетворение ~ правят . Анселмовата сатисфаиционна 
теория неУДОВJlетворителна. Тя не задоволява православното съзнание -
_ . подчертаваме - не поради това, че Божията правда е представена 
в нея като играеща важна роля в изкуплението, тъй като и според · 

, Св. Писание, и според СВ, отци Божията правда е трябвало непременно 
да бъде удовлетворена в НЗJ<упителното дело: Тя е неудовлеТВОРllтел·· 
на поради обстоятелството, че Божията правда е третирана в ,{ен · 
твърде антропоморфи'lНО, крайно формалистично и прн това с обратно 
обърната насоченост -- повече с оглед на удовлетворяването Божията 
Н31<uРН€I-Ja чест, ОТКОЛI<ото като необходиr-.'Ia за спасението на човека" 
Тя е преl1ставева като сухо заионническо процедврвне, а не като тобве
обилен аI<т от страна на Небето З3 изцеряване на човешката извратена 
природа. 

В това чисто ФОРj\·Jално схващане на ИЗI{УПJlен ието сс е cJтразНJlО 
безспорно АнсеЛМОI30ТО. станало по~късно н обlЦО РIIJ\юкатолическо, 
повърхностно разбиране на грехопадението, като загубrзане саыО 
дара на първоначалната праведност, а не като OCH013Ha повреда на 

1 В. В 8 l' 1 J11 " Jl 11- ].c]nIHlcll (! ег J)Uf~11la lik, 1 Ваl1(l, Fг. i I3г .• ~1923 , s. '1 1. 
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човешката природа, нуждаеща се от основно възстановяване. 1 Под това 
осветление става ясно, че в случая имаме работа с една система от 
неправилни догматически положения, конто стоят в тясна ВрЪ3IШ 

едно с друго. AHCeJIM е последователен на себе си, когато, изхождайки 
от своето гледище върху грехопадението и последиците му, поотдалечава 

някак си от човека Iiринесеното удовлетворение, ТЪЙ ка·то човекът 
И след грехопадението си е запазил почти неповредена първичната своя 
природа , поради което в краен Jюгически извод не му е било IIУЖНО 
изкупление, а само проr-.'Iяна на Божието отношение къ!\[ него , връщане 
ва благодатта. Кентерберийският архиеписиоп, разбира се, не казва, 
че изкуплението е било излишно за човека, но нататък водя т неУJ\IOJI И ~ 

~,ите логически заключения от изтъкнатите предпоставки . 

Прав е Лосски, когато в критиката си на Анселмавата сатисфакцион
на теория, казва: «делото на Христа - ИЗI<упителя ... е като че JI H 

осакатено, обедняло. сведено до една ПРОJ\шна на Божието поведение 
към падналите човеци, без никакво отношение към самата ' природа на 
човечеството »),1 

Православието твърди, че удов.'Iетворението lIа Божията "равда 
е сторено за чопеците, за изцеление на тяхната извратена I1рирода, 

ТЪЙ че да i\югат те, след възстановяването на съюза си с Бога, да ИЗ,fJя~ 
зат от орбитата на греха, да се преродят ·и тръгнат по пъ!я на пrапдата. 

Тази насоченост на изкуплеIlието !(ЪJ\I чопека е прекрасно изтъкната 

n Никеоцариградския символ на вярата, 'дето чете;...J; Божият Син «за
Р/lДИ нас, tlOвеците, И заради нашето спасение С'1езе от небесата И се 
ПЪП лоти от Св, Дух и Дева Марин и стана чапек. Заради нас бе раз-
fJlla'r ... » И пр . . 

Удовлетворение не е нужно за Бога, Който НИТО 7\lOже }Цl бl,де 
оскърбен лично от човешкия грях, ннто I\lOже да иска З3 Себе Си пъзстn.~ 
НОпиване на Своето ИJ\lе пред човеците. Неговото име е свето са!\1O 
110 себе си и не зависи в своята светост от човешката му прослава. От 
У.l,овлетворението Иi\1а полза човекът 11 само човекът! 

Колко неправилно е процедирал бащата на схоластиката, ЮiТQ 
е тръгнал при оБЯСН5Iваllе тайната на изк)'плението от «РИ!\iСКОТО пра· 
попа съзнание, съединено с германското схващане за честтз» -- про~ 

.111 'laBa \1РИ простото задаване на въпроса: Де в Св, Писание се говори 
за изкуплението като за акт на УДОВ,Ilетворнване наиърнената Божи я 
чест? Ако има там аНТРОПОi\lОРФИЗI\IИ, те трлбnа, съгласво светоотеч{';с ~ 
К\1Я ПрИНЦИП, да се тълкуват по съответния духовеIl начин. Бог не ilюже 
да бъде оскърбен от човека. У Бога няма афеКП.1 11 ПрО1\'lеНН 1 наСТрОр'llJlЯ 
11 чувства, каквото е чувството на ОСl<ърбеност. От глеДl1ще на Пнса· 
НlI ето Бог не може да иска за Себе Си УДОВJlетворепие. И ако Той Го 
нска, нако приеl\Ш удовлетворяващата жертва, то е за нас, И.'111 !{акг(} 

се I!зразява св, Григорий Богослов , то е заради домостроителството . 

J Вж :\IОЯТ<.\ сТУДИSI (\С\,СПJSJппето 11<1 човска itO 11 СJ1СД f"peXOJl<1.tC1J HCTO от 
l IР ; \I\QСЩ\ВI;О. РЮ/о·I,;lТО.'111чеСI{О 11 протсстаlJТСJ,О 1· ,'lеДНЩ('1 ~- rO;HJН!1II[I, 11'1 Духов . 
Ната :н,а :tСШiЯ , то .. 1 Xll (XXXVIII), СофШJ, 19б~, стр. '?7б · · - '282, 

~ ]~CdClllpliO l1 ~t (H~jf ic(j IiOll, Раг is, 1953 . р. 4. 
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Защото "ри удовлетворяване на Божията правда ние сами се учим 
на правда и, като подражаваме на Иисуса ХРИС,та, упражняваме се в 
добродетел ност . Чрез ВСИI.JКО това ставаме годни да влизаме в общение 
с Hel'o, Праведния (1 Иоан. 1 :6; 3:7; 1 Кор. 6: 14) и да вк усваме от 
любовта Му . 

Божията правда не е ннщо друго, освен другата страна на Божията 
любов, съгдасно св. Иоан Златоуст, !<ойто учи: «У хората правдата 
не се съчетава (всякога - в СК, М) С fo,-lИJIOСТ . А У Бога не е така; там 
с правдата се съединява и милост и то такава, че и самата правда се 
нарича чавеJ<Qлюбие.»l В i\ШJlOсърдието на НаЙ·МИJlОСТИВИЯ грее вся 
кога правда, 11 в правдата Му - МИJlосърдие. KaI<BO цеJ\Н Божията 
правда? - Не ПОJlучаване УДОВJlетворение за lIаI<ърнената Божия чест, 
конто е недоссгаеtlIa от човека . Божията правда цеJJИ спасението на ... 
4Qвеl<З. Какоо цели Божията любов? - СЪЩО спасението на човека. От 
тук : ... SlСНО'. че Божията правда е същата Божии любов , но виждана в 
друг аспе lП. Божията правда е JllOбnеобИ.IШЗ, Божията JIIобои е справед-
лива. ._ 

Иисус Христос принесе УМНJЮСl'ивитеJlна жертва с дuмоетроите.'1на 
це.fl, за да ни научи на две ваЖlIl1 н спасвтеJIНИ ИСТlШИ: 

1. Че Бог е по Споето същетпо "е са~1O ,",обоп, 110 \\ прапда \\ 
2. чс трябва a~_o ИСI{зro.·l е дз се спасим, да се отнаСЯ1\lе с ВСИЧI{ат() ... 

сеР I10З I IOС1' !(ЪМ Божията правда, тъй като ТН е не rIOДI<упна, беЗJ<Оf\ IПРО 
миСна. Пl'>"ЯТ КЪi\·, б.llзженството в любовта е тозн - СЮ.IИ да станем 
правеДНI1. 

П~Т~ПI<uаliето на Божията правда НС засяга с IIИЩО Бога, та да 
иска 10И удовлетворение за Своята чест. Той е uсеблажен и при най
тежю,пе наШи провинения пред Неговата света правда. НО потъпква 
нето 1Iа Божията правда погубва нас и ни лишава от вечното блаженство. 

Цшюто слово Божие ни учи, че такова е ЗЗКОliОf...J ерното съотноше
ние l\Ie)~{AY нещата: с греха е свързана ыъка, угризения, страдания, а 
с праведността - радост, мир, БJlаженство. Споре;\ IЗр"Чlll1те \\ неиз
броими II зrlDJlення на Библията Бог наказва с правдата Си греха н на
граждава с любовта Си ,цобродетеmа все с оглед на нашето спасение. 
Съобразя паш ли се с правдата на БОI'а , ще ВJ<УС"'Ш любопта Му . но раз
Читаш .'11'1 в леl<ОllНlслието СН преКОlllер но на любовта Му ще среЩfl еш 
IIравдата M)~ . . , 

Бог lIаказва греUНIИI{а. Що з начи то? То з наЧl1 не то на, че Бог 
IICKa сt\Iы�'гт33 на грешника, накърНIIJI ч естта МУ , както е това във вза. 
нмните отношения на рицарите с оскърбена чест, жадуващи ВЗ~j.Ji\IНО да 
се унищожат. Изразът: Бог наказва грешника з наЧl1 нещо съвсел! друго, 
а имен но: 

1. Бог JlеlСУI.3З грешника, за да го Н311раrзи и пърне КЪi\'1 flЗОСТЗRеНI1Я 
Лl;j' lIа правдата, 

2. При Henpel{JIOHHa упоритост от страна на греШН IIка , използуващ 
за зло свободната си воля 11 нежеJJаещ :ta вървн по IlЪТЯ на Божията 

L J-I ОЛ1i1 iп Рsаlщ . 1112. J, j\\ i g Jl С', Р. ';! .• (. ~:i . col. <\4~. 

',' 
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правда, Бог ro оставя да се отда."ечава от Него . В това е най-тежкото на
казание за грешника , понеже вън от Бога греШНI1КЪТ ' намира саf\Ю 
страдание и смърт. Такъв непоправим грешник се Самонаказва. 

И това е нещо твърде естествено. По снлата на веЧllите божествени 
духовно-нравствени закони, 9ез J<ОИТО нее възможен никакъв нравствен 
пОРЯДЪК, · в нравственото царство е немислимо общение между Бога -
светлината,1I греха - тъмнината (2 Кор. 6:14 - 15). 

Не може грешникът да бъде в Бога , и Бог - в грешника. Щом 
грехът влезе в грешника, откъсва го от Бога и от блаженството в Него. 
Който са1\'1 не е светъл, не може да бъде в общение със светлината. Това 
означават думите на Писанието: «Бог е свеТ,rJина, и В Него няма никаква 
тъмнина. Ако кажем, че имаме общени е с Него, а ходим в тъмнината, 
ние лъжем» (1 Иоан. 1 :6). Грешникът не може да бъде в Бога, докато е 
грешнИlС В отвъдния мир има две състояния - СВС:ТОСТ И оттам ~JIИЗОСТ 
дО Бога, и греховност, което значи пълна отдалеченост от Бога, T.~. 
гибел, ад, "ма (Пс. 118: 155). Не случаIiно Божието Царство е lIаречено 
пранда, Т. е. отсъствие на грях . Правдата прави човека годен да учас 
твува в мнра н радостта на горнни Иерусалим. Смисълът lIа Христовнте 
Н3КУГIитеJIНИ страда НЮI на Голr'ота е не да възстанови наl<ърнената 
Божия чест, а да бъдем ние НЗI{упеНII от робството на греха, та, l{aTO 
станем СlIнове на правдата , да влезем в чертозите на любовта (срв. Рю.·I. 
б: 16--23), 

Цялата таЗII домостроитеJJна страна I-Iа ИЗ КУIl Jl ението е пренебреГ .. 
ната n сатисфакциоината теория на Анселм l(ентербериЙски. Всичко 
та" е сведено до формално удоидетпоряване на оскърбената Божия чест. 
Сетнините от тази I<райно ограничена по кръгозо р' юридическа сатисфак· 
uионна теорня са твърде Ilечални. «Чрез системаТичнОто r,'I)' стесняване . 
върху mopaJlho -юридическа Г1ЛОСI<ОСТ Н31{УПJIението бива представено в 
,!О-друга перспектива в сравнение с Писанието и светоотеческото бого
С:lQвие - ПРИЗllзuа РИМО - I<а ТОJI ическият автор ЛаIшер. - Изкуплението 
не е вече леl<упане на падналото човечеСТI30 чрез п във Божия Логос, 
Който е приел ПJIЪТ, НО УДОВJJетворенне от стра на на човечеството във 
11 Llрез Христа като 3ar-oIеСТНJ-IК. Христовото заместничество се превръща 
в L IИ С1'О ЮрИДНЧССi<О OJIЪJll-lOмощаване. Понеже все l<Н най-малъи отдслен 
акт lIа Х риста представлsrва безкрайно удовлетворение, кръстната 
C:\lnpT става излишна; затова се предлагат ДОП ЪЛНlI телни конвениенц 

ХllIlOтеЗ II за изясняване значението на ,с ръстната смърт.»l 
Tal<a , тръгн ала 110 раЦ1lOна/lнстнчен път, сатисфакционната тео · 

PIIH изгубва все повече н повече бибJIС I':'I С I{ата си основа н по'ша да се 
"ута в лабнрннппе на човеШI<ата r,IНСЪЛ, търсеrtю· , JIOfl fLleCI{O ДОflълнrние 
ту il една, ту 13 друга хиrlOтеза. От тук стаАат понятни СJlсдннтедумн на 
,ТIaKllep : «Постановките на IJроблеl\lIпе и r,IЪЧНОТlllпе, ИОI1ТО в по· ново 
време се създадоха псдедстпие "а таз\\ (сатнсфаКЦИОl!1I8та - в ск. м.) 
формулировка, раЗI<риха не сама недстаl'ъците на тази юридическа 
системаj НО ·до ведоха ДО все IIO-CHJIHO проявяващата сетенденция ~ ла 

1 1:-:" . L il k 11 С ] .. . _. ] ЮС ('тат., JЮ.·] , 1023. 
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се cJ\lыIc c тай~ата (на ~I з куплението - R си . м.) върху IH-ICTQ човешко 
ниво ча!{ до не1lНОТО пълно из вратяване н разрушаване в .'JибераЛIl3:\Н'! . »\ 

с.lJед тия РН i\Ю·I{ато~ически rl рИЗВЭ ШIЯ за крайната НеудоВлеТВори .... 
Te.IIHOCT на едностранчивата сатнсфаI<ционна теория и за неЙни.те опаснЙJ 
JЮГ l l чеС Юi последици, lIи е няма какво I-Юl3е 1 lе да добаВIIМ. 

• 
* * 

Но ние СА-1С принудени ОТ задължаващата ни истина да ОТХВЪр,'1I1i\1 
и другото ПрОТНВОIIDЛОЖНО на са~lI сфаl{ЦИОI-lНата теория твърденне 
представяна често като наПЪJiНО ПОl<р нваЩD се с православното разби: 
ран е на изкуплението - твърдението, че из куплението е дело единствено 
на Божията любов, а не и на Божията прав).I.З . . 

Това учение нс ~ НОnО . ТО е БИJIO ИЗI<эзано още 11 средни те Bel\Ooe 
от Петър Абелард (1079 - 11 42)', после е БИJlО поддържано от flЯКОИ .'IИ
бераJfНН БОГОСJlОВИ н е ДОСтигнало 1-1 до наши AH I-I. като е lIа i\lе Р l1ЛО добър 
прием и IЗ из вестви руски богос.новски сред". \'; _ 

МнеШlето на Н'. Арсе в ье в , че то е изна чз JНIOТО Ilра вославно pa~~ 
бнране, не r..юже да се П РИСi\iе за вярно при обилните да нни, приведени; 
в, пре;.ТЩ~IН.ите r JlaDH . ОТ ТИЯ данни лсно пролн ч ава, че О:Г I{ jJ ай вр е~,.Ie 
Цьрквата с вижда.1Ja в И3 1{УJl Jlението еднопреi\.IС НН О провпа iHI 13СЛИ!{(iта 
Божия любо" и удо"летnоряванс на непод /< уп ната БОЖ I1 Я Гlраца. 
Твърдението , че юридическото разБJJране на изкуплението се с ПРОl\IЪК
нало в ЮГОЗi\l1 адна РУСI1Я едва през 17 ". IЮД влняние на запаДНl!Те 
схоластнчеСЮI учебннцн. не издържа критика, понеже I1ра ВОВШI1i 
eJl eMeHT в ИЗ l{ Уl1Jlе llието се съдържа r. Божестпеното откровеНllе, ГIQСТОНН
но е подчертаван от св. ОТ ЦИ наред с етическия н е БИ./1 унаСJIСДСН 11 
зап а~ен по таз и ."ииия n праВОСJJ3Иllата Църква. От тукса ГО чер пе.'l rl 
и нан~добрите p yCКl'1 пра НОСЛ(lВНИ богослови. ~-Ia да ГО "РОПО I:шдват юно 
спаС,н телна истина на вярата. Не lОРНДl1чеСI{ОТО разбl·,ране на НЗJ{УП .lе. 
ни еl0 в руската БОГОСJlовска м исъJl е ноrюст, а ТЪЮ\Ю чисто етическото 
му разбиране Е' "ОПОСТ, I1pof\IыHaJJfI се ПОД В.'IIIЯНJlе на ?о.юде!1НlIте пеЯIII ! Я, 
новост, неизвеСТlIа на СВ. Пнсание 11 "а СВ. отци . 
. Но , ~aK д'1, сн оБЯСНi1i\r БО ГОСJlОВСКИ фаlпа, че f\шо-з ина РУС I{И БCJ ГОС~ 

~OBI-~ 0t1 хвъ~~ я Г IIраnов~я e.'1~M eHT в изкуплението? --- ПрнвържеШlЦllте 
па еги l ecKOlo обнснение виждат в пр я.ВО I3 0ТО разбиране отблъск ваЩlIте 
IНIНЦ~IГIИ lI а Ан сеЛi\fОllата сатисФакцнонна теори я, '(овт() дава «II I!('TO 

външно, IJИСТО човешко, ТЯСНО заКОН Нllческо (легаДИСТllческо) 06ясне! ~ не 
вn неНЭМСРI·шата таIt н я. »3 

Но аио за праВОСvГf а вното съзнанв е сатнс~)а J(ЦИОНJJ (lта теорин [1 110. 
ТИВ ~I, l ' 
, IЮЯТО преДН i\ШО е .l аСО 1I СIIП !{РI1ПIJ{(Jта на Ар сен ьепа, е II СУДОВ:lе. 

1 Ворите!lНД, Та ва съвсеi\( не значи, че трябва поради нСйннте недоста
ТЪЦИ да се отрече '{ато нен ужен и още ПО - i\IЭJJ I(О като н е нер е н бо .гооткро-
-----

~ !1 0С. I.:T<1T., !\О.-, '(}~ : \ . 
р . J02 . I 'H~ O.-.:fОнJ l")ic 1io !liH·~· oi 1!1C CIJ1·j"tiillJ CIHIlT )I, I. OIHlo l1 , 19.1\P:. :\(O JIC'!!:<.'I 'L 

:t Н . .'\ J1 с ~ 1\ 1, (' Н, I!OC. 0.'1 . стр ЗО . 
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еения т юридичеСI{И елемент , който 1'51 съдържа, ТОJJКОЗ повече, че той 
.неДВУСf\lИсл ено е засвидет~лствуван в Свещеното Писание, в светооте 
цеската литература и в богослужебните книги на пр авославната Църква. 
Сатисфакционната Teo lH'" е взела от Библията юридическата идея и я 

, употребила HeJJpaBHJl HO , едностранчиво. Но така също и етическата 
теор"" е взел а 01' БиБШlята истината за Божията любов /<ато фактор в 
IIЗКУllлението н 51 ПрИJJaга едностранчиво в ' обясняването на нашия 
'въпрос, с което се издава също като едностранчива и неприеМJlИва, 
. НО значи ли това, че поради неприемливостта на етическата теория ние 
трябва да ОТХВЪРЛI1М Божия та любов като фаlПОР в изкуnлеиието? 
Съвсе" не. Защото без Божията любов не би могло да има никакво 
обяснение на Хр исто вото из/<у питеJ1lюдело. Без нея не бl1 могло да има 
изоб.що никакво изкупление . 

И тъй, нн е п ри знаваме, и юридическия, 11 ети чеСКliЯ елемент на 
изк уплението . ЮПО отхвърляме чисто юридическата и ч.ИСТО етическата 

теории като еднакво непраВ ИЛ НII и едностранчиви . 

От какво се наЙ-i\lНОГО смущават привържениците на етическата 
теор ни, когато раЗГJlеждат ЮРИДJ1ческото обяснение на ИЗI{ УГlлението ? -
·0 1' това, че в н его се rOBOpeJIO за правави отношения ro.-rежду Бога и чо 
век а. Ние признаваме,че юридическите отношении на човеците п омежду 
11 М не !\югат да бъдат отношения между. човеците н БОI'а, защото юрнди · 
чеСJ<llТе отношения между човеците се баЗ llрат на тя х ното относително 
равенство IIОl\ lежду им Ii на тяхното раонаправие , докато между ·Вога 
11 човеците не l'.-Iоже и дума да става за равенспю и равноправие. « НИКОЙ 
НJ.II<ога не ще ДОI{а зва - пише съвсеМl1равилно архиепископ Серафим, -
че между Бога н хората е ВЪЗl\ЮЖНО във Всиtlката пълнота онова пра
ВOIЮ отношение, I{оето съществ ува помежду 'хората и rшето не може 

да н е отражава тяхната тварна ограlJиченост С всички IIрИСЪЩИ тям не · 

.Доста тъци, произхождащи от нашите немощи и страсти. Бог като Съще
ство неограНllчено и аБСОJ1ЮТНО свето ... не може да бъде равна страна 
u Споето правово отношение I{Ъi\1 хора та . Но оттук съвсем не следва да 
заl{ЛIQIIНМ, че е невъзможно правово отношени е между Бога 11 хората. 
3а наличието на 'ГЭlюва отношение се н ска rJJaB HO в основата му да нма 
Божествен о правосъдие н съответствуваЩ/lте му Божестве ни заповеди, 
« JJН Божествен зако н. Тъкмо тази основа определя отношението като 
правово, . Отричан ето ВЪЗi\ЮЖНОСтта на правовите отношения между 
БОI'а и хор ата е равносилно на отричане действието на Божественото 

'flр авосъдие в делото на нашето спасение»l, Такова отричане пы�{ на 
Божията правда в деJIOТО на спасението от библейска ГJlедна точка, Kal{

''1'0 се убеДИ Хf\-Iе, е ИЗI{лючено. Защото цялото Божествено откровение HII 
Гово ри , че Бог сключва съюз с чо веците, ВJlИза с тях в свещен договор, 
.дава И?\I Своите за поведи За И З flълнение, държи ГИ ОТГОВОрНИ за несъблю
дава нето им, обещава им за спазването им р аз ни блага - и временни, 
11 вечни. ВСИ ЦI{О това свидетеJlствува за правави отношения между Бога 
н IlOвеЩfТе , 

I И СJ{ЮI<СНIiС I I РИИОС:I<1Вf !О П нr.т и ны 11 Р У ССIЩ(I б(НОС,10ВС!(ОЙ ,\lbl<::1 11 , С(JфНII , !('4" , 
'СТр. J2 7 -· I~ R. 
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Специално в изкупителното дело правовият фактор играе подче~
тана роля. Самото пондтие «изкупление» е правово понятие. НаЙ-съще. (t 
ственият му r-.юмент е ·Кръстната смърт на Христа, КОЯТО, разглежда. 
на като умилостивителна жертва, е немислима и абсурдна без правовата 
разбиране на изкуплеиието. 

Едностранчив?стта на етическата теория ПрОJIИчава веднага ПрlJ 
ПО·ЗЭДЪJlбоченото и анализиране; тя е в ЯВНО противоречие със след~ 
ните библейски фа юи: 

1. че Сам Христос разбира изкуплението като юридически акт, а 
не само като проява на Божията любов, когато говори, че е дошъл да 
даде душата Си откуп за мнозина (Мат. 20:28); . 

2. че и според Стария Завет и според Новия Завет Той е "Агне- . 
цът Божи, Който взима върху Си греха на света;) (Иоан. 1 :29' · Ис 
53:7); , . 

3. че Той е жертвата, заради която се прощават нашнте грехове 
(Лев. 5:5 --6), УМИJlOстипителната жертва за нас (Рим 3:25; 1 Иоан. 2:2): 

4. че иие сме скъпо купени (1 Кор. 6:20) с Неговата без~нна кръв 
(1 Петр. 1:18 - 19) и пр. и 11р. .. 

Тия факти, както и МНОГОТО други, КОИТО ние разгледахме на 
съответните 11естз, правят неизбежно признаването на Божията правда 
за равностоен фактор в ИЗJ(упителното дело наред с Божинта любов. 
Койт,о не нека да признае това, неi\lинуеto.ю ще се сБJlЪСК?- с непреод()~ 
JIИМи ТРУДНОСТИ, КОИТО ще го поставят в невъзможност да изясни ДOC1'a~ 

ТЪЧНО обосновано най-централни иСтнни ОТ Божественото ОТi<ровенис. 
Как наПРИl\Iер IIривържениците на е'l'ичеСI<ата теории биха оБЯСНИJ[fI 
целесъобразността и СМИСЪJlа lIа БОГОDЪПJJOщението и на JIз!<уплението 
от гледище сы .. ю на Божията любов пр и отричане заКОНQi\lсрна та необ . 
ХОДИi\ЮСТ да се изпълни, осъществи и IIрОЯВИ Божията правда? Защо е 
било необходиыо Бог да стана '!OBeJ(, ако !Ie е било нужно Той да даде 
душата Си «оТ!<уп» за нас? ПреДПОЛОЖИi\I ли, че Бог без оглед на Своята 
правда, саi\Ю по СИ .J1а та на Своята любо1З спасяrзэ чавеIщте, ,Тlишава i\lе 
от всякаКЪD Сi\ШСЪJI ДУi\rатэ «ОТ!<УП», която Иисус Христос е употреБИ:I 
във връзка с ИЗКУПJlението . Защото любовта прощава, без да иска 
откуп и жертви. Бог 6и могъл да ни спаси при Своето I3сеМОI'ъщество 
и Л,?БОВ, без да е нужно БОГОВЪПJlощението и свързаните с него без . 
краини унижения, страдания и Сil'IЪрТ на Божия Син. Те са n JюгичеСi<:а 
ВрЪЗI<э и дълбока вътрешна съгласуваност саl\Ю с юридическия II РИНЦИП. 
Отрече Ли се последният, ще се превърне в безсмислица цялата изобшо 
проповед на ~1l0столите за нашето откупване от греха, ПРОКJIятието If 
сr-.·(ъртта, за Хрнстовата жер тва, принесена на ГОJIГОТЭ като VМН,rюсти . 
nение за нашите грехове, за драгоценната кръв на Христа, с i<оято Той 
ни е изкупил от суетния живот (1 Петр. 1: 18-19; Гал. 3: 13) и пр. Тогава 
какъв извод следва да напраВНiII от ВСИЧI<О това? Понеже цилотоСв. Писа .' 

ние говори за 1-IЗI<УIl ление, жертви, уr-.,!илостивение и пр. , то онзи, I<ОЙТО 
нска да Спаси етичес!<ата теория, трябва да пожертвува Божественото 
о~кровеt~че, съдържащо такива безсмислени от гnедище на етическата 
теория неща. ИJlИ , al<O той не стори топа; ще трябва да преТЪJlкуuа 
в противоюридически Смисъл поменатите бибJlейс!<и места и да влезе по 
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Иисус Христос внушително говори и то във връзка със Своята из ~ 
купителна мисия на земята, че «Той трябва ... много да пострада .. . 
и да бъде убит и на третия ден да възкръсне» (Мат . 16:21). Какво значи 
думичката трябва от 'гледище на етическата теорня?Та нали Бог е любов? 
При Неговата всеопрощаваща любов са немислими страданията и смърт 
та . дори на грешниците, а ка:-.ю ли на безгрешния Христа. ПреДПО.rIоже ~ 
нието, че Той трябва да пострада и умре от JJюбов КЪi\'1 нас, не разрешава 
въпроса, а внася още по~голяма обърканост. Защото, ако и безгрешните 
трябва да страдат и умират наравно с грешните, aJ(o еднаJ(ва е тяхната 
участ, туря се кръст на DСЯI<ЭКЪВ нравствен порядък. Всяка нравственост 
загубва смисъл. Всичко сс забулва в хаотична r-лъгла. над която сс из ~ 
дига като единствена бе~надеждна видимост изводът, че Бог не е спра 
ведлив, щом не llъздава всеJ(ИМУ според деJIата му. А такыl извод проти
воречи както на Библията, TЪJ"i и на човешкото нравствено съзнание. 

Единствен правовият отсовор, че Иисус Христос трябва да пострада 
и да умре за нашите грехове, IШИТО драговолно е поел върху Си, разре
шава въпроса. 

Ние можем да идем една крачка ПО-lIатаТlJК и да заЯВИ;"I: СТИ1JесК(па 
теория води към JIOГНЧССКО отричане на най~центраJf НИН догмат n хри
стиянството, догмата за нзкуплението . Представата за Бога~СJ1аситеJf 
само като Jlюбов, Който нс се ръководи в Своите llРОi\Нlслите,fJНН ДСЙ~ 
ствия от изискваНИЯ'га на правдата наказваща греха, преДИЗВl1Iша за~ 

КJ1ючениеТО,че грехът не трябва да бъде в такъв случай Сi\'!Ятан като фа
тална пречка за общение с Божията любов. Но то гава, щом Божията 
. .'11060В всичко прощава, без да изисква изкоренява1lето на греха, Ilима 
нужла от изкуtl лени~, което да премахва греха между нас и Бога. 

Но в такъв случClЙ защо е дошъл Христос Шl земя та, защо е страдал 
Ii УМРЯЛ на кръст? .- На тин въпроси напразно Щ~ търсим удовлетвори
телен отговор в етическата теория. Тя се намира в Оl1асност да пр('върне 
Богочовешкия подвиг на Христа от единствено I3 история та на човече· 
ството 1'1 на религните дело на из}<упление от греха, проклятието и сr-.л~рт-

.'. та в банална нравствено.поучителна истории , която ИJ\ta за Ц('.'I да 
даде - - в пеЛЗJ'l.-l3НСКИ смисъл _ .... НШ<ОJШQ красиви морални УРОЦИ.- на 

човеците. Но ако е въпросът само за. морал, Бог и чрез пророците 
·учеше на морал грешните човеци . Евангелска та най-възвишена нрав
ственост i\южешс да бъде възвестена от НЯl<ш':', втори богоизбран Моисей, 
нли от някой пратен О'Г Бога ангел от небето (Гал . 1 :8). Ала, понеже се 
касаеше не само за iI!Орал, а преди ВСИЧI<О за изкупление на Ilровнненит~ 

п ред Бога грешници, понеже се касаеше за възстановяване на нарушения 
нрапствен порядък чрез изпълнение на погазената Божия правда и за 
вливане нов ~<ИВОТ в човека, трнбваше да дойде Сам Божият Син и да 
прояви непроявеното от нас послушание, да ПJJати нашия дълг, да 

възстанови прекъсна тата ни връзка с Бога , да ни даде БJIаго.n;атен живот, 
та да ОТХВЪРJlИl\l от себе си вехтия, според предишното живеене човек, 
l<ОЙТО ]Jзтлева в ПрСJJъстителни похоти, да се обновим. . и да се об\!1ечем 
в новия ЧОВСI(, създаден 110 Бога в правда и светост на истината (Еф, 
4:22 - 24). 
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Отричащите правовия елемент в делото на изкуплението влизат н е 

са",о в ПрОТlIворечие с Св. Писание. Н31\шрат се н е-само в опасност да 
разрушат догмата на изкуплението , НО още в довеждат с неумолима 

последователност на логиката към )<райно оекърбитеJIНИ за Божестве 
ното величие на Христа ИЗВОДИ, ВКJIючително и до отричането l1а Него -
вата любов. Това ще се постараем да до!<зжем. . . 

Защо.е умрял Христос? - Смъртта на Христа може дасе поста", [ 
под ударението на онова евангелско «трябва », а ко е богосъобразно н 
оттам нзложително да се изпЪлни волята на Отца и да се изпие докрай 
горчивата чаша на страданията и смъртта (Мат. 26:39) поради нашите 
грехове J[ заради нашето спасение. Но смъртта на Христа е съвършено 
непонятна, aI<О не е трябвало да се зачете Божията правда и да се даде 
откуп за нас. Щом· Ilравдата не играе роля в I1З'куплението, а саi\Ю .rIIО 4 

б08та, необисНl'" е фактът на Христовата кръстна смърт. Защо умира 
ХРИСТОС? Загова ли да се покаже, че Божията любов изостаня НаЙ.Пра · 
ведния на произво"а на съдбата, та в предсмъртните СИ мъки Той да 
Dш{а в трагично i-I едоумеиие: «Боже Мой, Боже Мой, защо СН Ме 
оставил?». За ПНI думи на Христа ети чеСЮiЯТ ВЪЗГ.rl~Д няма HHl<ar<no 

обяснение. 
СМ ·l.Jр ·П'а на Христа може да се обясни rlO два начина: H JIН 
1. Той е умри,[ доброволно , за да плати дълга ни пред Божията 

лраnда и заедно с топа да покаже веЛИ'lИеТQ и на Божествената 
любов, или 

2. ai<o нс е бнло топа blиСинта Му ·-- да даде душата СИ преднаме· 
рено и съз натеJII,О откуп за llac -- Той е Yi\lpHJJ не доброполно, а неполно, 
от злобата и фанатизма на Своите лични врагове. 

Ако Христос е умрял доброволно, Той е платил дълга ни пред Ба· 
жинта правда и със себепожертвуванието Си ни е доказал любовта Си. 
Признаването на пра вовин елемент в изкуплението разтварн JIOгичеСКl! 
таинственитс врати за надникване във величието на Божията любов, 

Но отричането на правопия f'лемент в изкуплението води към ОТ
ричане на Божията любов. Защото, а!(о Божествената правда не с тряб· 
вало да се удовлетвори чроз смъртта на Христа, ако Христос не е ДОШN[ 
на земята с преднамерената цел да умре за нас и все пак е умрял, явно 

е, че Той е умрял не доброволно , а против волята Си. Но това допущен не 
.унизява Божественото Му достойнство, принуждава ни да виждаме в 
кръстната Му смърт не силата на любовта Му, а безсилието Му срещу 
човешката ЗJюба и ни довежда до отричане на Божествената Му любов. 
Защото не неволната, насилничеСI{а смърт доказва любовта, а добро
волното. съзнателното, обмисленото себепожертвувание е несъмненото 

доказателство за любовта. Допущението, че Спасителят умира не от 
любов I{ЪМ чогеIщте . а като безсилна жертва на ЧОЕ'еш ката злоба, не 
само е СС I{ърбителн9. за Божественото величие на Христа, но и про
пшоречи на собствената Му за ява пред св. ап. Петра в Гетсиман · 
ската градина СJlед ИУДНIIОТО I1рецателство: «Или мислиш, че не мога 
Сега ПОМОJJИ Своя Отец, и Той ще Ми преДстани попече от дпанаде - . 
Сет легеона АнгеJJИ? Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва -
да бъде?' (Мат. 26:53 - 54). 

._'_'4"_._. 4~~.~~~I~е!~иеТt1 Ka~~~ _~\:~~ __ ~a_ .~:~!~~~~ .тноБО I~ '{ Божннта IIравда 395 -
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.какъв е иэподът 01' направените анал изи? -- к.оЙто държи з(!. БQ .. 
Ж"Ита JJJобов като фактор в юкуплението, той трябва да приеме и Ба ·· 
ЖШlта правда, защото аачеркването на 1I0следната води с лоrичеека 

неумолимост ,<ъм ззчеrн{ване I-Iа първата, КаIПО и обратното, изтъкването 
на Божията правда ВОДИ I{ЪМ дълБОJ<О подчертаване на Божията Jiюбов. 
Ако Божията правда не искаше УДОВJJеТDорение, каквото грешните 
човеци не I\южеха да нринесат, II~ би сс DыIютнлл Божият СИН за нас, 
ве би УМрЯJI за нас на кръста и не би ни ПОI{азаJl D ОСJIешпелно пеJ1ичие 
.lJюбовта Си. Чрез проявата на Божията прагща, по думите на архиен. 
Серафима. ние cro,·te ПОJIУIJи.rш ВЪЭМО}[{J·lOет да flознаеro.l «ВСИfIКQТО величие 
на Божествената юобов кы\.{ нас. Ако Божественото, правосъдие НС би 
L'fоискало за нашето спасение УДОВЛ~ТDорение за себе си чрез I(РЪС'I' на1~а 
жертва IIa Христа, ние не само неGихмеМОГJШ да си оБЯСНIIМ ИJlИ да раз · 
берем беЗJ<ористнзта, бе~·НIрнчннната Божествена любоп, но никога НС 
биХt\·IС 51 flOэнаJIН n такава ынра , в каквато тп ни се O'I'J<P1t, особено на 
кръста.)l 

ГОJIемилт руски праиедннк о. Нозн I(ронщаllДСКI-! казва: «(:'IOЛUТО,. 
за кръста, що е 'Го? ~ .. То <: слоnо за спасението на IJO('И I.3аIЦНЯ f lpe~ 

страдзни нта Ii Сi\11.1РТТЗ Ila Единородния fiожн Син; то е СЛО [Ю за без .. 
крайната Божия любов към света. , . То е СJlОВО за безкрайната Бuжиs( 
правдаt ноискаJlа GеЗI<райна жертва 3<1 беЗ1lJIС ,rJеНJпе и Т('ЖI{И l'reXOBt 
на света .):1 . 

Много UlIУШИТСJIНО нн ' нредетапн МОСI<ОВСI<ИИТ снетитеJl ФИJIC:tрет 11 
таЙ lIстпеннте Хрнстопн страдаllИЯ на кръста .хаРМUНЙЧНОТt) ~~l,ч('таll(1е 

на Божията любов и Божинта правда. 
«Влез ВЪВ вътрешното СПСТИJШЩС " 11(1. Ивсусовите СТрJАШtиН >4 __ 

["OBOI»! той. _ .. 'Цо има там? . .. Нищо, освен светата и БJlaжена любоu 
на Отца н СИПа и Светпго Духа ({Ъi\'1 грешнпн н окаян човеlJПШ род, 
Любовта на ()тца pa3fl1~na , Любовт<:I. на Сина е разпъвана. Любовта на 
Духа тържествува с KIYI.CT1 1C!.'1':l (;Н.lJа. Бо,' толкопа обикна света!, 
Струва ни се, че, проннкваЙКIf в Л;:iйнатй на раЗIl51ТИСТО f[ откривайки в 
страданпята на Божин СИН ВОJIята на Неговия Отец , ние повече усещаме 
ужася Нп Неговото праОо(~Ъ}l.иеl ОТКОЮ{ОТО слаДостта на НеГ{)lщта лю ·· 
бав ... Но Бог е любоо r1О същество JJ е саi\'IЗТ."I сыцност Шl Jlюбовта . 
ВСИЧКlIте Негови cBoikTH3 са одеЖllИ lIа л юбовта ; BCIi~rI{H действвн са 
I'lзрази на JJ!обовта. В нсп обитава Неговото I3се l\lо гъщсетrю с RСН I IЮ'l 'ГИ 
Свои ПЪJIНОТ(i; ТИ е I-Iеl ·uвал.l истина ... ; тя е НеГОfЗата rlpCMLoJJ.POCT . .. ; 
тя е Неговата 6.rIaГОСТ. .; ти е Ilai1 -сет не Hel'OBOTO правосъдие. , . 
nриблюкете се и разгледайте страшното J1И.це на Божието правосъдиеl 
t1 вие ще Dидите 8 Hero крnл{ш] лог лед на БОЖИ1iта люБOl~. Чоr.екът СИ 
е затворил със спон грях печ !! нн itз rюр на Божю-t1'3. люБQВ; п тази любо!.) 
се uъоръжапа с правда и СЪД, __ о ~a I\з t<по? 4_. За да разруши тази кре· 
пост на разделението . Но [[t) :-1t' },((' Н!IЩОЖНОПJ същество H\i грсшниюJ. 

t I1CI":<I)IH~ I!II" 1!1J<Н\(J~' l iIШIОI: 11 •. ,1111,,( l\ 1'\C\:,Oj'I ( '(J1 L . i,),k' ,,(); ' ·"1'1 .... 11 1(. СофНII , 
[ ~И;~, етр. [ : ~1. . . 

11 ПО.'lI!ОС \.'ot'ip<lHHe CO ' (HI1~· t{ I ' I I. ,т,·. \ J, \\i~ IН'О р Щ·. С П,''. \>I'}\, ст \ . . 1\J1i: 
(раА . C1-\ I1O стр. 1<11 ·· [·EJ. 

" .. , .~ ............ .. .. < ......... ~ С·. 'О."''' ..... '' , 



ЗОб Доп,СИТ д-р Арх нм,НJ/фЮ' ССj)<lфИt.1 

би се безпъзоратнu раздробило IiOJl У}(:lРИТС 1J<.1 очистващотu Правосъ
дие подобllО на ГJшнен СЪ)(, ТО jf('ТЮС'ПIЖИJ\llIНТ ДУШСJ1юGец изпраща 
еДН~СНЦШ.J.та Свон Любоl3, Т . С . Свон Едннороде( ! .. Син, ЩUТО Той .. .. 
Ilреэ възнрпет'tТН ОТ Него наша IJ.fПП, освен J'pcxa. да ПQJJс(:е н тежестта 
на нашите Нei\IOЩН I Н теЖ.естта Шt пъстаllаJIOТО срещу нас правосъдие; 

та Ю\'1'О ОТ\'ШJJOi\ЮЩН докрай стредите на гнева, ЛРСДН3ЗНЗIJСНН за Щ1JJOТО 
човечество, Jta OTI<p[·ie в Споите Kp1)CTl-iI1 pall l1 I-lсззтпор»млте IIЗПОРИ ня 
милосърдието н JrIUбопт{}, конто трпбваJIO да ШllJQSIТ JJ.SIЛпта някога про
кълната ЯСj\-Ш с б.lli:lПХ.IIO ВЕ'Н Ш! , {' Ж I!fЮТ 11 fi ,1 I НЖС l i СТВО. Бог ТОJшопа 
оБИКllil Cl!~T(L' • 

НО Ш{{} lIеБССIll1ИТ Отец от ,1Iiобы'l Ж{'l,~.1 света I!IН'Д3ВН енон Единоро
ден Син> ТО н СИНЪТ също ТtllШ ОТ JI ЮUОI1 КЪМ спета npcJtaua Сам Себе Си: 
и ЮIII'J-U .rIlоGспта рt1ЗIlЪВ3, т:ша СНIЩТ3 .1J10бов СС 11 раЗIl 1 .Dа_ , , Любоuт(} 
на Е)ЩllОСТ:,ЩНН БОЖl1 Снн С)ЦlOН}: СnlС Il IЮ СС и :щнга КЪИ исuсеНf-IЯ O 'l'CI1 
н l' JШ Зl.l J < Ы'Л све'га, J{ю()orпа I< Ъil-l 1)01'(1 lJеВIIУПП эа Бога. Jlюбовта 
кы .. ,! човеJ{ti l\ШJIВ(1 човею.l, Jlюбuнта I{ЪМ l)ol'a ИSИС lша да бъде съБJIIO

даоаll аш<он'Ьт на ьолшята щншда, Jlюбовта I(ЪМ чопска не останя и Ha~ 
рУlll ИТСШl на ~:;аIЮIШ на лuгина и есанта tlСI I }Ji.шда. J Iю ()овта '{ЪМ Бога 
се стреми Щ1 пораЭJl Божш! праг, mо60ВТ(\ 1< 'Ы1 I!ОВСЮ1 ВЪЧС'JlOпеЧ8Н3 
Божеетното; '1':\ НоСрt'ДСТIЮl\-] ,I ]IO()ОНТЭ l{'J ,i\'j БОI'(\ }.I,H сб.{)lШ ' IO J~ellll{(ITa 
IIрир()дз».J 

Ето j l peJ< p:H~ItO ~'I:: р Э:-Н:: НО IIраП()(': J i :-lJ J i IОТО С Х ВНЩ[l I·j"(~ lIa И :ЩУ I : J]СШ1С1'О 
l(П'-ТО ДСJIO iШ НОЖНSl'i"а Jllобов 11 БОЖШlта правда . Д'l:JJБOlПiте М ИСJШ Щl 
МNJ.РЮJ МоеН.еВСЮ·1 С:Ш~'I'н теJ I е '! l()ират 1<(\'1'0 Bbl.1 ФОJ<УС СЛСТf) OTClleCKOTO 

У1lеШlС ан IПЛ'!.;РIJJ ! Ю't'О ХЩНЮ/lI!fIIЮ. t'jll!l:L '!' J:O 1Ii СЖДУ fjРЖ1НJ та ,11106013 1I 

БmIНJ Я 'l"fJ p p~m)ta :,] ~~Э ':':111;\, Ч(-' 1'(. ("а \J(')\I!I(' ,I IH,\III <:'Ю ~() без др у га. 

3аН,ЛН)ЧСNиt~ 

06-гл:'}~\/~r·\f;I~ JI !·i:iM i-Ji' ;I.,-m; 111.)' , ;1!'(' ' )'j\~'I(} H~1 ;i.H о(j(J['щ! :~,'r, I\ I ::! НЛ Р Н Cbl'l, 

Ct.'M Jf ~II{p C! 'i'j\OJ реЭУJi Т:'\ 'j'Н ТС от !! :J,il()j !i ( ']Ю'!'О )J.(H)' I<' 1] ) '.П IJ~ШIНШJ1 i\ '1 t,: 'LOT-

Ш~ТЛ И'l'е JIГ: : \ Н:( 1 1 J.н~ r ' Ю j ! ·: : JJЮ)1. II, ..., I 

С. }I.о \ ~ i'а 'П . I : на y6{') i.J 1.'i · '~J I II OeT С(' );.(il·:i l~1ti, \ Н' ] i В ( ; J'(1 Р l-I И 3а НСТ. li 11 l-Ю I ! ш: 
3aB{;'j' Т10i ' {' lljJ '_',I!,C';·:·i i;( 'i _1 ;uл·~ J lp(j iS)~r i j , .:I lOбов, :: IJ :ШУI! .! I С! J JIСТО _ .. IШТС 
C ' f-.JИlj)ше i [ \} (j'I'i< POJ·;i.':; ! ie [ Ш , ' I ш,ю в'~ а l\~ y JI \ (.,!ТО 1i1),1 1I1O У}I,O II ,fjС.ТlЮР SI ВШ I С ЩI 
ГJраJщ,)'m Му. 

Това е 6li..'I\J У {)('Ж)I,еt: ! ll'ТО If 11(1 LН,ОI'Щ I , ГО ( ' I ~ {~ отра :Ш .IЮ JI I! (;огос ,IJУ' 
жсбlJИТС )! еСIШ на l1раIН1с.I J С!П J! :.П'] ] L'Ч»)(В , j , То с БИJlО ръкmюД1IO lIачало 
и Щl (lОР1\И'l"I.:' ,\~ a IIj HHНJ(' ,l ltll :lJ <l В('}Юj[ ~ШО '('Ц !1 ~) 1I ВС.: Н ЧК~1 XIHH' TO,IJOI ' JP JC('I<!i 

еПОРОЕ(:', 

Н СНСТЛ НIНI Т;; IJ:'~ ТИН РСЗУ ,II Т(П i. "Г НаШ j lП' 1i :·И ~,IJt.~АШIНJНI сс Ш'IЖ)IЛ 

fюгреmността 11 н а ЧНСТ{) Юj)JЩНtн~сн nта . 11 !Н1 (IHeTO етнчеСI<(jта теорни :~a 

~ЗI{Уl1J1е! Iи.С1"О, ПРОТИНUПОJIOЖШf t' /.LII 3 Н ;'I др у га , те с" nрИ,I1I1IJат 110 TOB~ , 
'IC са ~ДНf.I)ОЮ едностр а Н4Иr.и. ИеJ'J.m ; I 'J::I Тj1И()ВfI да ('(' TЪJK11 не в Cbl'Jl8c y -

1J8Ht':'I'() нm·1 обеДИIlЯR :-J нет() 1·11\]. ' I 'ъ ii " ;() ~!'O !.:С"" ]!(с; l'д llа ОТ ПIХ (' j'l нма СВОIJТ(' 

l СО 'I ИJ1СII!1Н , CJIObl1 11 ])1.: '1 11 , Т , 1, МtН.' !Ш(1, lH7:1, СЛОВо 11 B(','J JtJ{IJi', 11 SI T()I( (]8]б) 
J"IIJ, 90 . ~9. q,]: "рн . С,tI("J\Щ 1\ Нt' ,lJ ИIШЙ II S1T() I< (J~]З) . I"Т р, J(j . 

,-

' . 

----
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r.ШJбн стр :шн , сборът ОТ KOIl го не МО)JI:_С да )ttJде II РШНJJJlJИН възглед върху 
1,1 :1 I<УI IJIt' ] шето . ИСТШ';ИТtJ (~ в БОГОUТЩЮJ:еIlОТО 11 епе-ГООl't'чеСJ<ОТU учеНlJе 
'H~ ра:щелищо, () обеДllшшащо J3 едно lН:?ДЕ'J]]Ij\1O ЦНJlO БОЖIlнта J[ю60З '~ 
.u()ЖII ~ lта ПР :J ВД'~ . 

ЮрндиttееtШТ<\ H:OpI-1Л ВОДll ны .. 1 Р;ЩIшна,IIИСТl l чt?с:ш rm6леДНfJJЗaI-{(' 
.11:1 НЗ](У JJlJТ(~JIШ1'j'[t тайна. МЛОI'О :I С Jl !Д ОТ IIс ~:эt: J lе}ll : МСТ() Божествено до-
j"fOC'I'POJl'I'~,rH:TBO В неп са Jl p C/i(-{iр t:' J'li2ТJi, <:1 дIJУП1 ...... н агодени I<Ы,1 ЧО~ 
НЕ'ШI<ВН P (l~~ Yi\1 1 за да се Н<llIрашlТ rтОШJ ТII I-) :·ш вего: (] с товя С'с ШlJ<ЧllШDа 
r l еI10СТИЖ! l м()стта 1I IlаР;I /',ою:а JIJ :ОС-ГI'Н Jl:: Ij: ~ ]{УПliте,III' ,1Т[I таЙ I I8 . эа

с н га СС JI~ r[J :ШIТ а1l0Ф<Н I·Рlен ха р ,штер , 
ЛJJсеJJ i\ЮВf\ 'Пl теОРIIН се OJ{а:шu llOвсче насuч еН<1 ICbl\'f 13Ol 'а R эаЩf-Jща 

нане на Неl 'овата чест, ОТIШJ!lШТО ,, :ы ... ljОШ~ЮI /1 1(l'I'{)BOT() спасение. 
Тя надн _. lJIH/ ~!{JlОСТР~lНЧIl1ЮТ() ~ lюдчерта mше Шl БСЗЩЧliiЩiТ() С3-
,'l'lIсфа J<. lЩО II] lа СТО ННОСТ ! ~ a ПС SI!<О ,,{Рllt::'J'ШЮ )',е.:ro ,-- )(0 .1100\1]('('1<0 отри -
11i1 tl C НУЖ}/,ТПI 0'1' КР'/ ,СГJl (l 'Г<} l' i'l IЧ;Т ! ' ; I СIIЗСi : ' J '(' Jl Н, а п 110СJI СДlШТС СI-I 
I<ОНСС lшt'll il, :НI ч }~O lI 'IJJII ~O prmpYIII ;,H~ (\ ]]l' т:!iiШ1Т:l Щ1. [13J'YI"1JICIfHCTO, което 
J) СТ([Ва l ] j1П .IIj : бl~' ра .ю[ Э~.l~ l . 

ЕТI!чеС \Ш 'J" а ' ,'сорип ]I ' I ')~ , IШТО (J'I".r'-(m·I , J~: J ~jl'ШЮН:.! 1'Э (:траШl lIa l1ЗН. У 
}J JJ ('Ш ! l'ТО, ВJ !lJ :I [I В IIротmюрсч нс сы: СВ. 1'I J!С;: J ШГ , Ulш:,Ша ес БСЗСI1JlНtI 
;;';1 об~:С Пi-l Сi\ шг.' I ,ШI на Xp [](:'~ '(mHTC eTP :-l)l.i \! ! ШJ " Щ)') JСТН:l С i\nPT , водн ЛО - , 

\ 'и чеСНJI 1<'/ " 1 0ТfHI1[aH(~ ле t'afllO Шl 1~(:]'M:ITa :-m JI : ;[(УЕJI~Ш·:СТ(} . I: О ДО РН 11 на 

саМ ,!та HO)J{)' I ~ I JJш(jов) :НlП1,ОТО е О'] ' ХВ" 'J:JliШС ! i jJH iiOlHISI СJ!(:.'J\·fСПТ 13 И ':ШУIJЛС ·· 
·н иет() , I]О}! I { U" ;Ш(! Са 1\ЮТО ЩJC ~IШ ! !~~lН' на t5r.:;щм(1 1 : ата 11 ве,I ] JjЧССТGeJ-J с! 
БОЖl1 \] люr30В I:-J,j) х у ЩJ '!JСТ(I , 

lЦо СР ()ТР:1СИ }~O рр:-нсп·,ч('!,::а;·.·г Н~НС'Ю' i ОТ ,:I,НСТЕ' еЩЮСТР:ШЧIIПИ 
~I'eop)jl J, Tj)};tjHa )Ш !<;1ЖI,'j\ I: 

GJ!;!J 'Оl' :! Рl~I : I-!С l !:l П:ОS! Kr "j'11'U H:P IIP, I; I I{'C!{! ; lI,У Х I-! I:a свmlТа Iн·,треll1 · 
J'a ('В ' ! J,':::\i :{; f.:'1' с У Ч(' I~I;;'-'I ' () :1,1 JI 'J. РJ:С jЮ/Щ l;!-! } 'Jи r х IЩТ(j :1i:t I ' У()В ,ШС само 11(1 

()л а П),:-;JТТ;J , (\ ~, (' ii }-( ; i'i'О o(' !; orнr :J "C' I·pt',1I;1 J I ~1 IЮ:'С!ilк:!та " I !Нi рода , саТlIС · 
{ ! ' · tЮ~ I!() jl l lаТ<1 T('('~;H~ I CI . :i,i!i-НЧI O H ~;;! (;.rl[:I '(jJiJ }I!~[ Tl: ;: ,ТГ l\i ( ; ('( !~('р ri. коя то по -

У·.Ж,'lil 1"! ОГРСJ1lll :,'Г: i р Ш,Ю ' !<HTOJJ !'J! t~TI~:1 ГOl:трн! : а за JJ.елата , с х нащаНIJ 

J( J' j'{) ::mСЛ У1'J: j;P!,,:I, J.)\ )J'i-l , :<! ('J1I)'I, .'{ji ,n' , :Ж IJ Н '!'I-' :1<ieJl Y I 'jI Шl <": 1:CTJtJlTC 11 Зfl 
l' 't-,Щ : I1 Щ., ' JI.::! ' }I,i-IТ: 1 ( У,' '1'\::1 CHP'l::<IV~ '! ж r' ~ 1 : .~~H": j YP\ . 1~r.:'/I,JII) Te OTI<:'i,bl л.о (,р]] 
) {~ ,!j :! п ' р J~;1Н l ] ~ ('{'1 H'T~:()~H.' ;;H ' 1:: 1"':-) Tl;jJ 1 i(\J ;НПJ·:Л i',rжтрr Jl Ш Пi\IСС Т() К'/,I\\ ) tlJ.J! 

(Щ{() Н(~~\;,:·ШН (· 1] !rcl-: р сJIО !I~H IP ;il \ A~ I: l ,C , 1t'!,;',1 f'OTOпrI T(J (1 I1 r1i\lлращд (l' 

1~{:m< Oi ', ; J\ р;· !:!fl О." ЮЛ(t'l;j·р.' 11:1 II(II f;'l T;J <,-'I ,J( I Н~ПJlЩII: jJl а ОТ (' врЪ ХД,I I'f, )J(f ] " 3 3 '· 

.I;,/I'J I, ОТ iЮП .,-О T~ MC i·:.!']' ; (:1 1iCiJ j у чm~а':' Щ'':~()( : 'I Т; J ';- l lJl,]J о;>; ] :-; .. \ co(ic Tm: lJOTO СПН · 

ce,J,",'" \ I УЖ J(; ; :·j~ ;:.' J I Y J 'I I, Il o,f! :-I YHO!~ I (" I'O f \ ') ' TH~'] :i <l(',II УП I ( '_Ta l '~ ,! I! P~:{ Т<lЮ-\ H:l 

!; е чеlI iI "Гl) ;"; IJЛУЛП'Н IЩ l i . Те Jj до Л, II{' С \ ' (' iI P;-11I.'П;j<уm:т Н РJII\Ю - I< нтоmIчсската 
IlЪР]~Н:!. ЗЛОУ l1i н р е () !-I 'I' {-' с ' I' И Х, Kfl I('I O l' И :Ш('! ' ТН О от i'! C"TupH HTa , ('~I л.оп е.ll l ' 
ЛО iи,'~ННН i);~ I [ еj"(\ ~r ; ! ])ефОрМf1Щ'I5I ТН ,1 

Н С"1'МЧt~Сlшта теuрии НШI.Ii:\ Ю,II]С~ {: '; вата да ю:а~а ДО(Ч)I[ IIраКП l чеСIШ 
( J'JРНЖСjl'I~J върх у ДУ ХОНННН ЖИВОТ . 'l' }j СЪЭ)1ilн а УС,IlОВIIН за }<райно He~ 
IljHIllOCJI :J BJJI] }ЮI'~ [ i1 Т1IJ«) , J-IраВСТВСНII JI :НЮЛl~, Гр Fl III'I IJ Е'ЩI I с Ор]неВОnJ~те ' 

) ер н. J I Р U I tI 11 t' l' (' 11 11, 1\\ , 1 . 1 11 I! (1 ' ; t. ' ( IJ ii ... () J 1Щ' ~' И rН)' IIIJТСJr(', 
К,Щ ~'I Jt'Ц f]')ДО I II,( 1" ]906, стр 289. 

'J Ср в "!," ~ I L' 11 С (' Р <1 Ф И .\1 С 1) б Н ,1 l" iI ll P O l lOl l{'jtll . COIIНl H, 19'1-'1 . 
ор , 102. 
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осъден и на V вселевски събор I възг Jlеди ~a апокзта<7тасиса. От нея 'НЯ ~ 
K3I< естествено се ражда Н;J кусителното умоэаl\ЛlОчение , lJе ЩОМ Бо!, ,~ 
Jlюбов И щом е ИЗI3ЪРШИJL И3КУПJlеlНlето саhЮ 01' Jlюбов, без да иска УДОВ .. 
летворение на Своята правда, Той не ще търси и ОТ нас особена правед_ 
ност или НЯI(Ю{80 особено Д'J)JIGOIЮ покаПНIIС, а ще .ни спаси само с ЛIQ. 
боnта Си, Kal<ТO И да жиuеем . Топа с съпссм погрешна мнсъл от , 'ледищ~ 
на Божественото otkpober-fИе. СподеJншето и ВОДИ {{ЪМ демоБИJIизиране 
на нравствените СИJ(И и оттам I<ЪМ загубваilе на Сflасеиието . В 'гоnа се :, 
състои гибеm-IЗl'З и измамност. В It5lЛОТО Св . Писание непрекъснато се 
внушава иа l3ярваЩIПС да водят правеДС l1 ж:ивот, д" 11зпъ/нншат Господ. 
ните заlIоведи, ТИЯ наЙ ·нсни ОТlCровешfН на БОЖIISlта f1IНJВЩI, ::Ja J(a несе 
.rlИШат ОТ Божията JI10БОll , 

Докато IIраКl'ичесюпе jЮСJl еJ~НЦИ от юридическата теория се xapaK~ 
' j' еризират със СМЪ1<fщне иЛ,еаJIa Щl ХРIiСТI I ЯJ-lскзта нравстве(lQСТ ДО НИвото 

на lIаемничеСI{З ЩНlВС){НОСТ, а ТИН от етичесната теория '- с леIШМИСJlено 

подценяване "РУ/(ног..ТИ'l'е fla спасениетu, ГiраКТИ'JеСI{(пе IшслеДИЩJ 

от православниSI възглед вър ху i-IЭI<УПJlенисто като /(СдО СJ(НО13ремешю На 
Божията правда и БОЖИSlта Jlюбов са u II ЪЛШl xapMOlIlН1 ссти:чните НОрМИ 
на Св, Писаl1ие и ПОДЯТ 1(1)М БJl31'ОСЛОUСНIi ИЗПОДll. Те единстпеШI под
ТИI{ват l{ЪМ JlраВИJIСII HpaBC'j'BCII ЖИВОТ, предпазват от иэбнсйне било 8 
една, било в друга крайност и ШlllЪТЩl'J' със спгурпоет I<ЪМ Iюстигаш~ 
j(райната l\е" на "ашата вяра спасението н" душите (1 Петр. 1 :9), 

Божията любов, П РОSluепа '~ НЗ КУII J l е1fие1'U, въодушевява , З (1 да не 
изпадне чопеl< поради l'реХUПlluстта СН н r-, 'I .1JJUДУШИ С . UОЖШJта ([paBдa,~ 
манифестирана IЗ I1зкуплеrшсто, отрсзвшш, ;-ш да lIe се I'IUJ\дал.е внрnа 

щинт на леност и JJеКОМИС,Гlени 113ДЕ'ЖДИ. Любовта С'ьбужда IJlншетвените. 
СИJIИ, а [lравдзl'(\ ГИ mЩТИI<В(I КЪМ деЙС'ГFН1 С. J[юбовта П)JСДI !ШНШ ОТ ОТ
чаяние, а правдата от I1ре[шмерно уп()вание, [JC [!о ·малко 1~j. 'I()CJllIO ОТ 
отчаянието , ЛюБОDта I 'ОВОРИ "а МН JЮJJ.УШ II ШI : « Xr:fCTOC :1(: теб{' даде 
душата Си! Нс се обезкуражава й!» ПраВlщта flы�;: Тl реДУltр еждава деко-
11:lи сления : «Мака р It да е и :щършено за тебе НЗ I{УПЛС J-1иетu, ПI lI има да 
вкусиш 01' I1лодовете II'IY, (J,lШ НС тръгнеш llU li 1IГCKaTCl 11(1 IlpaBCAHoCTTa!» 

Тъй в '-lраlЮСJШВII IНI В Ъ..1 ГJIСД за [i:ШУ II JН~ J[tI~ТU И.а-го дело 113 БОЖШl"3 
любов И БОЖШ-IТа IJравда се Рi.1зrJНЩ;lТ крайностите на IШСТО ЮрНД1fЧСС"
l{a 'l;il н чи сто еТИЧСС I{ (J,l'а ТСОрИlI , tl pCAOTblpaTbllilT се онзс ностнте от наем· 
lIичеСI<а самонадеяност н иравствено МНJlOдушне и се до хеЖj1а ДО fl03Шi 

нието lIa ОOl'оотщювенаТ(I Н Сl'Шl3 , конто ["(шори: ({)1(ИНt~ Й съобразно с 
БОЖИSlта IIравда 11 ще станеш У Ч ::JСl'ШШ': в Божинта ':I!Обае ! )} 

До тоз и IIpaBOCJIaHe H ВЪ:Jглеj( довеждат непр~дуБС/lе( lIi':,е п :н..:лед ваШ-l R 

на Божието слово. С него с (' СЪ Г.l аС\' ВiI'I' (' I~~Т(ЮТС4еС К l1те :" !!IСЛИ _ Него са 
01'разиm ~ наШIПР БО I'ОСJ1 у ж~Б!l1f K-IIBCH. H_er'() с поде,п и с в . Х р истова 
Църква ОТ!<!Jай Bpei\le (, ще го СПОДС.' I П до :..' пършека н а lie l\Or.~Te _ Та I! ((ЗК: 
да н е го с ( юдеШI, 1<0Гато наШII}( Т Из купи те !! , Който на й -добре з нае 
тайните Н (1 Божестпеното ДОi\IОСТРOlI ТСJII.:ТВI . 1 11 [(о йл) '1 нт ова I! ма l!OcJlek 
lI а дуt\1 3 НО ВЪН рОС fl те на сшн::Сtl неТt) . П nСQчва С/lеДВ ~Нi .:' I ·U I! ЬТН на 
БОЖl1 нта [J p ~HI:J.a , ~1:-~р азен .:J. в З:1II0 0едип~, I '~(!TO Н (,U()ХОД ~ I М:' УОlO I:ш е :)3 
ВЭII i\I(I~не у ча СПlt' н Божи н са любов : «1\1'0 t:Ш,I.:i 'Н1'С l"шt' I'~ J алоuсl.I,Н, -
IШЗШ\ Той ~. ще Нllеб ьде !',е а JIlo(juuTa Ni lii, Н,аито 41 l\з с rНt:3и ?\ заПО6l.~дите 
на Отца с.] "1 11I} f'б ' 1-.lt lt~I М ~~ !].J<nn .... ~H ~ М ... '. ЦА .... " " 1 '':' ' (1 ' 

иеКУПЛЕНИЕ КАК ДЕЛО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 
И БОЖЕСТВЕН НОЙ ПРАВДЫ 

Jl. l)(J Архим . Ссрафима (АлеКС1fсиа) 

Резюме 

• усской БОГОСJЮllСКОЙ мысли 
В течение IЮСJIС/l.НИХ деСИТИJlет ,,"1Н ПРе ся 

дея о том будто нсиуплснне яnля т 
веСЬМд упорно НЫСIБ{ззы

вается И.. ,обви ; ве 11 Божественной прапды _ 
ом ОД1l0Й JIИШЬ ажес.ТВСIIНОИ л , 

~~~ учеН~lе, иэссг..тное под названи ем .. ЭТИЧССI~О~~ :~~:yI~~a~fl::~o~~~~~~oaC~ 
, обычно l' наз юридическо и теори, ' 

'гавляется все' бога'тое содеl}жанис БожегтвеШIОГО ДО~ЮСТ~ОИТСЛЬ. 
1Ihlтается свести Б еи 

nрИН<IВПУ УДО!lлетворения "равде ожи , . 
~TBa 1<' юридическому 

Где же истина? Н З,.. пвствует что 
Из Свнщешюго Писания Встхого в ового, апе,а • ' нба 

Вог BClO~Y п'редставлен Ю1К спраП~~J~ИIЕ~;) Бо;~:~~::;нб~~~lёt;~ности 
,тобои" в правда имманент"",е качес,ва24 . 8 . П 32 ·5' 1 Иоав . 4:8' 
(ПсаJ', 3З:9 ; Пез". 118:137, 142 ; Псал . . , са" . , .. , ' 

РИМJ~м~;,~о" B T~;;;~ . ве«у[]J(eНИП глуБШ(Q OTP,a:'~~~~~~a~~:~::,,:'~~~~~~a~: 
правда, Эm ИИДНО кзк "~:'Ь~~~~~О~~::~:;::~:ле . который изображен, с 
',а грех, тз« и 110 проро, . . .. ую Гое,ПОДI воз-

;JдHoi1 стороны , как )Ke(~Ba 5~~~J'f~)":Л~НI~~~'~~ (~~~~~HЫ, как Раб Гос-
.лОЖНJI r'рехи всеХ наС с" ~ -, ,, - б к нам IJтобы 
1l0деНIJ , доБРОВОJiЫIO С~I 'радающий ~И наши греХII на лю ви , 

"правД}:{(~ш~~~Сз~~е~;с ~~~~ ' ~il~;,e выстаВЛНС1'С" 1\ i \CJ~C искупле,пшя MOMe~~ 
.. " (И' 3'16) БожествеllПОИ "равды . о следн 

DожсстоеИ1JОИ JПОvНИ aaJI. , ) 1-1 . 7 " М }1 сп АПОС1'олами 
специалыIо I1 О)~чеР}(lIута Господом Инеусо!\~ XI~,~~I~ 1(~bl I{ ";O~;{)) (lytL"on _ .. 
('змым ll(,шваннем lIСl{Уll нтеJJ ЫI () ГО20~~1~lt~~т'( rl 2'6) ({У~ИЛОСТИllJlеНllеtl1)1 
НО С JШR «избавление» .-.. Матф. " ИМ. ' '.. ' . » (Евр 
Р З· '2" ' ] ]'[)а" 2 '2)" жеj)ТВОЮ "[",,,есен нон «еди<:ожДЫ оо , 
(НМ I ] , ) ' 1 . . , .•. ' , 
\)'?8_

V i о - i О) ' j{ЗК ВПОJIНС дос'гато!шой за , 'рехи lЗССI'О i\IНpa, ,(),це,'О ОТ 
., - I . I , ' cuml<'t<" !lI' H пер у 

П 1!O 'tbl неКУf!JJСНН Я эаключнJOТСSl ь ОСИ) 6/ ' I 10 а ПI}II на -
• • '"'. ' J'OAbI " <\ JQТСЧ lIе е:iУСJЮВl, I 

' ·I)с .... ·\ l1Р ОI(J15J'J'Н Я Н смеР"I1 · ':-JI IJ 11 - N . ' • "е ГI}СШНТЬ ' 
.н_, . И I1 l' j)eU1HblOCТlI 1\l 1fH:'.;I.l. . 

Шрl }1 П НС}1Ы , т<рещення, J lOюНJН , - ' _ (' 1 CJll ПI} апеIЩЫМИ 
. - ' 13 . .. b~ .' , " об ' I"HY H JICii llbl(' СТНIIОШIJJ И -, , 1 ' . -

~ Iр а вда ОЖ I'''' ! р е YCI , 1( I . ~ " , (М' '-1 \. '20) kl liаче ОНИ " .. 1О1'У 1 
И 'Пll< IJ O J' JIIl (н ;. RОЙТИ в l ~щlC:ТВО llебсеll t)(~ ,1 rll\?, ' ~ " '~UЧ'(~ ' I' Ш1.С пр иобщи'['[ > 
/j 'j' !l пе.- l , (Евр . ~ : J} . Сносю Jl юG:)J! JtI~) н IIlHII;::::~):U J()~" I :;) 3~ШО l3еднх, Ч'fобы, 
'!Н~ЧНОЙ .СвоеЙ Щ)::J1Щ~, Н1JJР (l жеН 11 0~1 r,l (~.' ~~ ~{J~;}!<\ ,Нс~ое Й - .' J lО(}ВИ . Ибо еди · 
Oy"'L'?1 1I {'H(;m-H') !H ~1 j.1~, I' J lC ,; J ~: ';), 11 :1( у I. ,t IlJ,, _, ~ .· } , 


