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 ВЪВЕДЕНИЕ 

Исус е бил епохална фигура. Поради тази причина дотогава докато хората 
са любопитни за миналото, което ги е формирало, Исус ще буди интерес. 
Все пак Той е бил „основателя” и фокусната точка на религията направила 
повече за формирането на западната цивилизация от всяка друга. Така че 
винаги ще съществува интерес относно това какво го е направило 
забележителен, какво в него е привличало вниманието на първо място, 
защо е бил екзекутиран. 

За християните този интерес е усилен 10 или дори 100 пъти. За тях Исус е 
най-важният човек, който някога е ходел по земята. Една ортодоксална 
вяра, че в и чрез този човек Бог се е изявявал както никога преди или след 
това прави неизбежно те да желаят да знаят колкото е възможно повече за 
Него. Ако Бог наистина се е изявил чрез Исус от Назарет по време на трите 
(или колкото са били) години на неговата мисия вероятно в края на 20-те 
години от новата ера, основно в един относително отдалечен регион на 
Галилея, тогава от първостепенно значение е да видим какво той е казал и 
направил през тези години и в този контекст колкото е възможно по-ясно. 
И ако по-нататъшните разсъждения са добавили към (или замъглили) 
свидетелството на самият Исус тогава е удачно да желаем да премахнем 
тези наслагвания (или замъглявания). Вярващият иска да срещне самият 
Исус, не някой облечен с дрехи взети назаем от философията. Ако Исус 
наистина е бил божието въплъщение тогава това, което той е казал и 
направил вероятно е било достатъчно значимо и всяко допълнително 
наслагване просто би ни отдалечило от собственото свидетелство на Исус. 

Такава е мотивацията стояща зад това, което обичайно се нарича „търсене 
на историческия Исус.” Това е било най-вече научно търсене, но 
изразяващо в по-голямата си част същото неуморно любопитство и 
пламенно желание да засвидетелствува реалността на историческите 
феномени, които са водили туристите и пилигримите от всяка епоха. 
Търсенето започва като сериозно историческо начинание преди повече от 
200 години и е изпразнило повече мастилници от всяко друго подобно 
историческо изследване. Но то също така е причинило сериозни тревоги в 
множество християнски кръгове не толкова навикнали на научните методи 
и критическия интегритет на търсачите. 

Личното ми убеждение, което непрестанно е растяло през годините, е че 
търсенето, така както е провеждано през по-голямата част от последните 
два века, има някои сериозни слабости – и то слабости от самото начало в 
перспективата, от която Исус и търсенето са били виждани. Съвсем 
удачните желания да се очистят по-късните наслагвания са пропуснали да 
разграничат ефекта, който Исус (трябва да) е оказал от последващите му 



оценки. Твърде много се е гледало назад към Исус през лещите на една от 
дълго време установена литературна култура и твърде малко е оценяван 
ефекта, който той трябва да е оказал върху устното общество. Цялостното 
впечатление оставено от Исус е било предмет на фина и детайлна критика 
и реконструкция без адекватна оценка на степента, в която това разваля 
цялостната картина. 

В следващите глави аз предлагам както критика на този троен пропуск така 
и една нова перспектива за Исус – една перспектива, която приема за 
аксиоматична начална точка, че Исус трябва да е оказал забележително 
влияние върху своите ученици, което се е отразило на начина, по който 
това влияние е било изразявано в най-ранните разговори на първите групи 
ученици и което се опитва да се фокусира най-вече върху голямата 
картина  и на цялостното впечатление, което Исус очевидно е оставил. Ако 
това спомогне да се покаже важността да се задават такива исторически 
 въпроси както и опасностите в някои от начините използвани при търсене 
на отговори на подобни въпроси, аз ще бъда напълно доволен. И ако моят 
собствен опит да отговоря има смисъл за читателите и им помогне да 
разберат Исус от Назарет по-добре ще бъда много щастлив. Но преди 
всичко надеждата ми е, както и с по-голямата книга, на която тези глави до 
голяма степен се явяват обобщение и в известна степен продължават, че 
читателите ще изпитат нещо от това, което са изпитвали първите ученици 
и църкви когато отново са разказвали историите за Исус, разсъждавали са 
върху неговото учение и на свой ред са изживявали спомените на първите 
му последователи. Сега четете нататък. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

ПЪРВАТА ВЯРА 

Кога вярата станала фактор в традицията за Исус? 

В наскоро публикуваната ми книга Jesus Remembered
1
 аз се опитвам да 

проследя дългото търсене на историческия Исус. Желанието ми е да 
подчертая въпросите, които според мен са от първостепенна важност – 

исторически, херменевтични, богословски както и класическите начини, по 
които тези проблеми са били изразявани. Споменавам и това, което на мен 
ми изглежда като важен напредък в хода на търсенето, методологическите 
прозрения, които остават значими и до днес. Но преди всичко аз се 
надявам, че моят собствен принос ще донесе някакъв напредък в търсенето 
– по конкретно в три отношения. Представянето и разглеждането на тези 
три идеи ще бъде целта и съдържанието на трите следващи глави. Във 
всеки един от случаите аз смятам, че  по-ранните търсения са се провалили 
понеже са започвали от погрешно място, от погрешни предположения и са 
разглеждали удачни данни от погрешна перспектива. Във всеки един 
случай те са забравяли това, което би трябвало да е по-очевидно отколкото 
явно е и по този начин са губели пътя от самото начало. 

Преди всичко те са забравяли влиянието оставено от Исус. Създаващото 
ученици и вяра влияние на Исус би трябвало да е основа и неизменна 
начална точка за всяко търсене на Исус от когото започва християнството. 
Пропуска да се оцени и да се претегли удачно ролята на вярата от самото 
начало е фокуса на първата ми критика към по-ранното търсене. Разбира 
се, не всички търсачи заслужават еднакво тази критика. Аз по-скоро 
намирам пропуск в основната насока и последователно ударение на 
различните търсения. 

Христос на вярата срещу историческия Исус 

Ако търсенето на историческия Исус се характеризира с едно нещо повече 
от всичко останало това е контрастът между „историческия Исус” и 
„Христос на вярата,” или вероятно по-удачно, антитезата между 
„историческия Исус” и „Христос на вярата.” 

Както е добре известно търсенето започва като един вид реакция срещу 
Христос на християнската догма. Христос от Халкедонската изповед 
„съвършен в своята Божественост и съвършен в човечеството Си, напълно 

                                                           

1
 J. D. G. Dunn, Christianity in the Making, vol. 1, Jesus Remembered (Grand Rapids: 

Eerdmans, 2003). 

https://www.amazon.com/Jesus-Remembered-Christianity-Making-1/dp/0802839312/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549463332&sr=8-1&keywords=jesus+remembered


Бог и напълно човек” бил твърде нереално човешко същество. 
Пентократорът, световният владетел, от източната иконография бил 
прекалено отдалечен от човекът, който ходел по брега на Галилейското 
море. Кaк можем да вярваме в такъв Христос когато, според посланието 
към евреите, Той може „да състрадава с нас във всичко (и)…във всичко е 
бил изкушаван като нас” (Евреи 4:15)? Човешкият Исус, този, който 
наистина познавал и изпитал реалността на палестинското ежедневие от 1 
век, Исус, който живял сред бедните, който смятал Мария и Марта за свои 
близки приятели, който бил известен като „приятел на бирници и 
грешници” (Матей 11:19) е този, за когото искаме да слушаме. Не е ли това 
спасител, който има по-голям смисъл от почти механистичния богочовек 
или далечният Пентократор? Не е за учудваме, че култа към Мария, 
майката на Христос, станал толкова популярен когато нейния син бил 
толкова божествен и толкова далечен.2 Сърдечния копнеж за утеха и за 
вдъхновяващ модел за подражание се нуждаел от майчинска фигура, която 
да се застъпва пред този внушаващ почит Христос, нуждал се да преоткрие 
човешкият Исус зад божественият Христос. 

Контрастът между „историческият Исус” и „Христос на вярата” 

първоначално подобрил популярност в заглавието на смазващата критика 
на Д. Ф. Щраус на „Животът на Исус” от Шлайермахер.3 Лекциите на 
Шлайермахер били изнесени през 1832 и вече били сериозно остарели 
когато били публикувани 32 години по-късно. В тях той достигал до 
заключението, че четвъртото евангелие било написано от Йоан завидеевия 
син и по този начин представяло най-достоверно и авторитетно живота на 
Исус. В четвъртото евангелие Шлайермахер открил един Исус, който бил 
историческа актуализация на неговата концепция за религията в духа на 
„чувството на абсолютна зависимост.” Евангелието на Йоан показвало 
един Исус, който се отличавал от останалите хора с „постоянната живост 
на своята божествена съвест, която била същинския живот на Бога в 
него.”4

 „Неговото съзнание за Бога никога не го напуснало и без него той 
бил нищо.”5

 

В отговор на това дошла поразяващата критика на Щраус. Още началните 
му думи били отрицание: „Христологията на Шлейермахер представлява 
обречен опит да се направи църковният Христос приемлив за съвременния 
                                                           
2
 Виж напр.., D. Brown, Discipleship and Imagination: Christian Tradition and Truth 

(Oxford: Oxford University Press, 2000), 250–53, 270–72. 
3
 D. F. Strauss, The Christ of Faith and the Jesus of History: A Critique of Schleiermacher’s 

“Life of Jesus,” Lives of Jesus Series (1865; ET: Philadelphia: Fortress, 1977); F. D. E. 

Schleiermacher, The Life of Jesus (1864; ET: Philadelphia: Fortress, 1975). 
4
 F. D. E. Schleiermacher, The Christian Faith (1821–22; 2nd ed., 1830; ET: Edinburgh: 

Clark, 1928), 12–18, 377–89; Schleiermacher, Life of Jesus, 88–104, 263–76. 
5
 Schleiermacher, Life of Jesus, 263. 



свят…Христос на Шлайермахер е толкова малко реален човек колкото е и 
църковният Христос…Илюзията…че Исус може да е бил човек в пълния 
смисъл на думата и все пак като човек да стои над цялото човечество е 
едно твърдение, което все още препречва пристанището на християнското 
богословие срещу откритото море на рационалната наука.”6

 

 Завършващите му изречения са също толкова мрачни: „Идеята за 
догматичния Христос от една страна и историческия Исус от Назарет от 
друга са завинаги разделени.”7

 

Така голямата цел на първата фаза от търсенето на историческия Исус била 
да се достигне зад Исус на вярата, за да се възстанови историческия Исус. 
Тази цел била виждана като възстановяването на велико произведение на 
изкуството: слоевете натрупала се впоследствие догма приличали на 
слоеве лустро и прах скриващи оригиналните махове на четката на 
Микеланджело. Единствено чрез премахване на слоевете догма било 
възможно да се разкрие оригиналния автентичен гений на самият Исус. 
Така се появил бойния вик: обратно от религията за Исус към религията на 
Исус! Обратно от евангелието за Исус към благовестеито на самият Исус! 
Задачата била да се освободи истинският Исус, историческият Исус от 

оковите на замъгляванията на по-късната вяра. 

Вземайки предвид целта съвсем не е изненадващо, че два от най-

известните продукта на либералното търсене на Исус откриват един Исус, 
който е безкрайно различен от Исус на догмата. В романтичната 
реконструкция на Ърнест Ренан откриваме един Исус, който предлага 
„едно чисто поклонение, една религия без свещеници и външни ритуали, 
почиваща изцяло на сърдечните чувства, на подражание на Бога, на пряка 
връзка на съвестта с небесния Отец.”8

 И в дори още по-влиятелната версия 
на Адолф Харнак откриваме един „исторически Исус,” чието благовестие 
има своя център в бащинството на Бога, безкрайната стойност на 
човешката душа и значимостта на любовта. За Харнак „истинската вяра в 
Исус не е въпрос на изповедална ортодоксалност, а на вършене на това, 
което е вършел Той.”9

 

По това време вече било ясно, че да се възстанови историческия Исус не 
било просто въпрос на очистване на изповедалната вяра и по-късната 
догма. Сега вярата на първите християни била това, което трябвало да се 

                                                           
6
 Strauss, Christ of Faith, 4–5. 

7
 Пак там., 169. 

8
 E. Renan, The Life of Jesus (1863; ET: London: Trübner, 1864), 87–88. 

9
 A. Harnack, What Is Christianity? (1900; ET: London: Williams & Norgate, 1901; 3rd ed., 

1904); последният въпрос е обобщение на W. R. Matthews в 5th edition (London: Benn, 
1958), x. 



премахне. За Харнак Павел бил човекът, който започнал процеса на 
трансформиране на простото, еврейско, морализаторско учение на Исус в 
елинизираната религия на сакраментален култ. Благовестието на Исус 
фокусирано върху Божието царство било трансформирано от Павел в 
благовестеие фокусирано върху самият Исус.10

 До това време, краят на 19 
век, Щраус заключил, че в четвъртото евангелие Исус на историята вече 
бил оставен назад и Исус на вярата се превърнал в стандартният консенсус. 
И Уилям Урейд просто завършил кръга твърдейки, че синоптичните 
евангелия  – не на последно място най-ранното от тях, евангелието според 
Марк – били продукти на вярата. „Месианската тайна” на Марк, която 
свързвала евангелието в едно цяло, била скалъпена в процеса на съставяне 
на живота на Исус от Марк.11

 

Заключението на Урейд било от огромна значимост и оказвало огромно 
влияние през останалата част от 20 век. По думите на Норман Перин 
Wredestrasse станала Hauptstrasse.12

 То уверявало, че евангелията, всяко 
едно от четирите канонични евангелия, следва да бъде считано за продукт 
на вярата. То твърдяло, че началната точка за изследване на всеки 
евангелски текст трябва да е приемането, че пасажът изразява 
богословието на съответния евангелски автор. Да се твърди, че пасажът 
може да съдържа прозрение за разбирането на самият Исус за Неговата 
мисия никога не следвало да се предполага по същия начин. Задължението 
да докаже това винаги лежало върху този, който желае да открие там думи, 
които Исус е изговорил или действия, които е извършил.13

 

Това влияние скоро било подсилено от влиянието на критиката на 
формата. Критиката на формата започнала като един опит да се проникне 
зад писмените източници на евангелията  и да се открият по-ранните 
форми, които евангелската история е приемала.14

 Но по-влиятелния аспект 
от метода на критиката на формата бил тезата, че всяка традиция трябва да 
има свой житейски контекст, Sitz im Leben, който обяснява и определя тази 
форма. Това следствие имало директна връзка с развитието на тезата на 
Урейд: парчетата традиция отразяват най-пряко грижите и вярата на своята 
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 Harnack, What Is Christianity? (3rd ed., 1904), 147, 180–81. 
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 W. Wrede, The Messianic Secret (1901; ET: Cambridge: Clarke, 1971). 
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 N. Perrin, Rediscovering the Teaching of Jesus (London: SCM, 1967), 39: “Природата на 
синоптичнта традиция е такава, че задължението да приведе доказателство почива 

върху твърдението за автентичност.” 
14

 Така явно в началните си думи M. Dibelius, From Tradition to Gospel (1919; ET: 

London: Nicholson & Watson, 1934), v; и  R. Bultmann, The History of the Synoptic 

Tradition (1921; 1931; ET: Oxford: Blackwell, 1963), 4; see also below, ch. 2 n13. 



житейска ситуация, своята  Sitz im Leben Kirche.
15

 Ако читателят желае да 
твърди, че те (също) отразяват една  Sitz im Leben Jesu, това трябвало да 
бъде обосновано. Въпреки това именно Sitz im Leben Kirche, която можела 
да бъде приета за даденост до голяма степен създала тази традиция или 
поне в голяма степен я модифицирала, така че тя да може да говори на 
нейните конкретни условия. Следователно никога не съществува 

сигурност колко много или малко тя се връща обратно до мисията на Исус. 
Христос на вярата продължавал да затъмнява историческия Исус. 

Настояването на Гюнтер Боркмън за необходимостта от едно ново търсене 
на историческия Исус през 50-те години добре показва до каква степен 
били утвърдени подобни приемания. Почти веднага той отбелязва: „Ние не 
притежаваме нито една дума или история на Исус, без значение колко 
несъмнено автентични са те, които в същото време да не съдържат 
изповедта на вярващата общност, или поне да се намират в тях.” Той 
продължава: „Следователно във всеки слой и във всяка отделна част, 
традицията е един свидетел за реалността на неговата история и 
реалността на възкресението Му. Нашата задача тогава е да търсим 
историята в керигмата на евангелията и в тази история да търсим 
керигмата.” „Нищо не може да бъде по-погрешно от това да пренесем 
произхода на евангелия и събраната в тях традиция към един исторически 
интерес отделен от вярата….Вместо това евангелията изразяват изповедта: 
Исус, който е Христос, единството на земния Исус и Христрос на 
вярата.”16

 Така Христос на вярата прониква евангелията и ги прониква 
толкова цялостно, че търсенето на историческия Исус лесно губи себе си 
посред след-възкресенската керигма и вяра, които се сипят от всяка страна 
и пролука на евангелската история. 

Тази пълна липса на увереност в нашата способност да проникнем 
цялостно през слоевете на след-възкресенската вяра несъмнено се оказала 
важен фактор за убеждаването на мнозина учени от миналото и 
настоящето поколение да пренасочат своето внимание от историческите 
въпроси за Исус към реконструиране на контекста, в който всяко евангелие 
дава своето свидетелство. Всяко евангелие дава по-непосредствено 
свидетелство за ситуацията, която го е родила отколкото за оригиналните 
импулси на собствената мисия на Исус. Спорът коя традиция се връща 
обратно до Исус в, да кажем, евангелието според Марк, се е изгубил в 
объркване и нашето чуване е било заглушавано от съперничещи си 
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възгледи, така че нека по-добре да се съсредоточим върху това какво ни 
казва евангелието според Марк за общността на Марко и социалните и 
културни обстоятелства.17

 Или, защо да измъчване нашите общности с 
мрачните новини, че имаме толкова малка увереност във възможностите си 
да чуем и видим през евангелията какво е казал или направил самият Исус? 
По-удачно е да ограничим своите въпроси към историята и да се 
фокусираме върху нейния затворен свят където дискусията може да бъде 
ограничена в едни по-тесни и не толкова заплашителни граници и 
вниманието може да бъде пренесено към подчертаване гения на всеки 
отделен евангелист.18

 

Последният рунд на епичното състезание, историческият Исус срещу 
Христос н вярата, се вижда в работата на Семинара Исус. Робърт Фънк, 
доайенът на семинара, не крие своето желание да спаси Исус от 
християнството. За Фънк основната цел на търсенето на историческия 
Исус „е да освободи Исус от затвора на писанията, в който той е бил 
затворен…Бледият, анемичен Исус от иконите не се представя добре в 
сравнение с рязката действителност на реалността.”19

 Логиката зад това 
спасително усилие е лесно разбираема: всичко, което може да бъде 
приписано на обществата използвали тази традиция трябва да бъде 
очистено – всяко използване или ехо от Писанията, всяко изказване, което 
не е афоризъм, притча или дързък отговор, всеки намек за кръщелна 
практика или за обстоятелствата на ранната християнска мисия, всичко, 
което намирисва на обичайната еврейска или юдейска мъдрост или би 
могло да бъде казано от всеки християнски мъдрец, и особено всичко, 
което е апокалиптично по своя характер или намеква за Павлово 
богословие на кръста, с една дума всеки намек за вяра.20

 Съвсем не 
изненадващо Исус, който се появява според Фънк е „един свободен дух,” 

„странстващ мъдрец,” „рушителят на обичайния свят около себе си,”21
 една 

реконструкция дори още по-убедителна понеже се оказва в такъв 
противовес с традиционната картина на Исус извеждана от евангелията. 
Предполага се, че работата на Фънк и на Семинарът Исус трябва да окажат 
някакъв вид триумф на „историческият Исус” над „Христос на вярата.” 
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Във всичко това е една много очевидна странна характеристика: в 
търсенето на историческия Исус вярата се явява пречка, вярата води 
търсещия по погрешен път, вярата му пречи да разпознае истинският Исус. 
Вярата е лоша, историята е добра. Ние трябва да оставим зад себе си Исус 
на вярата. Перспективата на вярата затъмнява и мами. Ние достигаме до 
Исус от историята единствено когато всяка вяра е елиминирана от 
записите и крайната картина. Това, което започнало като един протест 
срещу изкуствеността на изповедалния Исус, като един опит да се 
премахнат вековните пластове на догматични и църковни добавки, 
завършило като отхвърляне на самите евангелия и тяхното описание на 
Исус и като едно дълбоко подозрение към традицията за Исус като цяло. 
Тя изцяло, от началото до края, е един продукт на вярата и следователно не 
заслужава доверие. 

Смятам, че цялото това виждане трябва да бъде поставено под въпрос и 
предизвикано – на две основи: първо, ние трябва да разберем, че първата 
вяра на учениците е това, което е направило възможно за нас да получим 
някаква информация за или прозрения относно Исус от Галилея. Второ, 
ние трябва да разпознаем лъжата в мисленето, че истинският Исус трябва 
да е Исус, Който не е свързан с вярата, различен от Исус от евангелията. 

Влиянието на Исус  

Една неизбежна начална точка за всяко търсене на Исус трябва да бъде 
историческия факт, че Той е оставил трайно влияние в своите ученици. 
Може да считаме за едно от най-сигурните исторически априорни 
приемания, че Исус е оставил дълбоко впечатление по време на мисията 
си. Никой, който притежава някакво усещане за история не поставя под 
въпрос факта, че Исус е съществувал и че той е действал вършейки някаква 
мисия в Галилея, вероятно в края на 20-те и началото на 30-те години на 1 
век преди да бъде екзекутиран в Ерусалим „при Понтий Пилат.” Знаем 
това понеже той е оставил отпечатък в историята. Историческият факт на 
християнството не може да бъде обяснен без историческия факт на Исус от 
Назарет и на впечатлението, което той е оставил. Това, което той е казал и 
направил очевидно е достигнало до много хора и впечатлението, което той 
е оставил върху тях е резонирало през историята. 

По-конкретно, той е направил ученици. Ефектът, който е оставил върху тях 
ни дава някаква информация за Исус от евангелията. Влиянието не е било 
малко – една запомняща се епиграма, хубава история или вълнуващо 
събитие, което приковало вниманието им за ден или два и след това се 
изгубило в ежедневието. Неговата мисия променила живота им. Те станали 
ученици. Оставили работата си. Напуснали семействата си. Посветили се 
на него и го последвали. Били в компанията му ден след ден в 



продължение на много месеци. Влиянието на тази мисия тласнало живота 
им в съвсем нова посока. И то никога не изчезнало. 

Това, което искам да подчертая е, че този отговор вече представлява 
посвещение на вяра. Те повярвали на това, което той казвал, отговорили на 
предизвикателството му като се присъединили към неговата мисия и му 
поверили живота си, те повярвали в него. В този момент не е необходимо 
да уточняваме в какво се състояла тази вяра. Идеята е, че начинът, по 
който те отговорили на Исус едва ли може да избегне определението 
„вяра,” „доверие” и „посвещение.” Исус може да е създал множество 
различни впечатления в различни хора, впечатления, които ние вече не сме 
в състояние да възстановим. Но в случая с учениците Исус оказал влияние 
създаващо вяра и именно от това създаващо ученици влияние последвало 
всичко останало. 

Това е първото нещо, което трябва да отбележим: вярата сред учениците на 
Исус не се появила за първи път на възкресение. Разбира се, тази по-ранна 
вяра не била просветлена и трансформирана от случилото се на първия 
разпети петък и от възкресението. Разбира се, както отбелязва Бронкъм, 
възкресенската вяра създала контекста за всички традиции за Исус в 
тяхното настоящо място в евангелията. Евангелията очевидно имат за цел 
да проповядват благовестието. Всяко от тях явно има за цел да гради върху 
кулминацията на смъртта и възкресението на Исус. Но учениците на Исус 
не станали ученици за първи път при кръста или възкресението. Още преди 
това те вече вярвали в Исус. Вярата им без съмнение била неадекватна в 
светлината на последвалата по-цялостна версия, но все пак била вяра. 

Следва една втора идея. Тази първоначална вяра формирала традицията за 
Исус от самото начало. Възможно е да твърдим, че впечатлението, което 
Исус оставил било върху отделните ученици, които ценели спомена за 
това, което го чули да казва и видели да прави. Те ценели тези спомени в 
сърцата си и едва след възкресението започнали да говорят за това, което 
си спомняли. Твърдейки това някои биха продължили, казвайки, че вярата, 

която формирала традицията от самото начало била възкресенската вяра. 
Би било възможно дори да се твърди, че отделните ученици продължавали 
да ценят своите спомени за Исус тайно в сърцата си и едва когато се 
появили Марк или Матей, когато те вече били стари, започнали да 
подхранват тези спомени с тази нова и развиваща се традиция. По този 
начин ние бихме били сигурни, че традицията за Исус е била формулирана 
за пръв път от перспективата на една добре развита християнска вяра. 

Но нито една от тези възможности не е дори наполовина вероятна. Едва ли 
можем да предположим, че това, което Исус е казал и направил не е било 



тема на разговори. Книгата на Герд Тисен The Shadow of the Galilean
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 дава 
добра и вярна представа за начините, по които описанията и слуховете за 
учението и действията на Исус трябва да са циркулирали широко, лесно 
достъпни дори за най-слабо интересуващите се. И ако за Исус са се 
разказвали истории на основата на общия интерес тогава е много вероятно 
положително впечатлените от Исус хора да са разказали своите спомени за 
това, което ги е впечатлило, без съмнение, за да обяснят поне отчасти 
своят интерес към скептичните и задаващи въпроси съседи. Още повече би 
трябвало да очакваме тези, които са се посветили на каузата на Исус да 
говорят за Неговото учение и действия помежду си, не на последно място 
уверявайки се един друг още веднъж, че посвещението им не е било 
грешка. 

Подобно споделяне на впечатления, подобно размишление над 
забележителните неща, които Исус е казал, преразказване на историите за 
това какво е направил са очевидното начало на традицията за Исус. По 
този начин можем да кажем, че първоначално са се формирали началните 
форми на традицията за Исус. Алтернативата, че учениците са мълчали за 
всичко случило се по времето на мисията на Исус, без да говорят за това, 
което им е направило най-голямо впечатление, без да си припомнят думите 
на Исус или спомени за изцеленията Му да бъдат споделяни когато е 
нямало какво друго да се прави вечер – алтернативата за подобни скрити 
спомени и как те изведнъж са били извадени наяве от събитието на 
възкресението изглежда преклало невероятно дори да си я представим. 
Вместо това изглежда априори убедително да приемем, че традицията за 
Исус е започнала като един вид устна формулировка докато учениците са 
разговаряли помежду си за силното впечатление, което Исус е оставил 
върху тях. 

Друг начин да изразим същата идея е като кажем, че подобно повторение 
на учението на Исус, подобно формулиране на истории за това какво Исус 
е правил, за срещите Му с други, само по себе е представлявало един израз 
на посвещението, което те вече са били направили на каузата на Исус. 
Налага се да кажа това доста рязко. Най-ранните форми на традицията за 
Исус са били неизбежно следствие от тяхната вяра в Исус, обратната 
страна на решението им да станат негови ученици. Повтарям, първите 
форми на традицията за Исус всъщност са представлявали израз на вяра – 

на вярата на учениците – не все още на  възкресенската вяра, не все още 
израз на благовестието така както то щяло да бъде изразено от Павел и 
другите първи апостоли, но все пак родено от, пропито с, израз на вяра. 
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За наша радост това априорно приемане може да бъде демонстрирано от 
данните на самата традиция за Исус. В едно изключително важна, но 
несправедливо пренебрегвана статия, Хайнц Шърмън, следвайки 
принципите на критиката на формата, демонстрира, че началото на 
традицията на думите в евангелията трябва да се намира в кръга на 
учениците преди възкресението и по този начин, добавя той, в самият 
Исус.23

  Твърдението лесно може да бъде документирано. Погледнете само 

проповедта на планината (Мат. 5-7) или паралелните материали в 
проповедта на равнината на Лука (Лука 6:17-49): блаженствата, призивът 
да се обичат неприятелите, а не роднините, изискването да се дава на тези, 
които искат от теб, предупреждението да не се съдят другите, за съчицата в 
чуждото око и за гредата в нашето, за дървото познаващо се по плода си, 
притчата за богатия и бедния. Кое от тези неща е било създадено и 
определено от евангелието на разпети петък или от възкресението? Кой 
евангелист би се задоволил да каже, че бъдещият просперитет зависи от 
слушане и изпълняване думите на Исус без каквото и да е споменаване на 
кръста и възкресението? Много по-вероятно обяснение е, че тези традиции 
са били вече ценени и формулирани от учениците още преди 
възкресението. Формата дадена на тези традиции вече е била утвърдена и 
установена, така че тя просто е била част от пред-възкресенската традиция 
за Исус, която след-възклресенксите църкви просто са приели и 
продължили да използват. Разбира се, оттогава нататък тя е била 
припомняна и използвана в един пост-възкресенски контекст. Но тя почти 
сигурно вече е била използвана в тази форма в събирането на учениците 
още преди възкресението. Вярата, която тя  изразява и която тази традиция 
ражда като традиция била вярата, извикана от Исус по време на неговата 
пред-възкресенска мисия, вярата на учениците, не още възкресенската 
вяра, не още християнската вяра, но въпреки това вяра в Исус. 

Важността на това е добре показано от настоящата дискусия свързана с 
документа Q, за който повечето учени вярват, че е един от източниците, 
заедно с Марк, от който черпят Матей и Лука. В настоящата фаза на 
търсенето на историческия Исус на Q  се отделя толкова внимание колкото 
и на Марк преди 100 години. Две черти привличат особено внимание сред 
най-активните изследователи на Q. Едната е почти сигурната липса на 
разказ за страданията в Q, който се състои почти изцяло от думи на Исус.24

 

Втората е галилейският характер на Q материала: изглежда той е бил 
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съставян в Галилея като едно доказателство за галилейска перспектива.25
 

Добавете към това и сега доста стандартното приемане, че едно евангелие 
отразява по-ясно от всичко общността, в която то е било съставено или от 
което е било написано – оттук и предположенията за „общността Q.” В 
много дискусии това бързо се превръща в едно приемане, че Q по някакъв 
начин дефинира тази общност. Хората се обръщат към този документ 
сравнявайки го с останалите общности, които са по подобен начин 
дефинирани от своите собствени документи – по-конкретно общността на 
Марк.26

 По тази логика изводът изглежда доста ясен: Q общността трябва 
да се е намирала някъде в Галилея  и трябва да е имала разбиране за Исус, 
което е било различно от и дори противоположно на евангелието на кръста 
и възкресението представяно от Марк. Според тази реконструкция, 
общността Q, доста подобна на либералите от 19 век, вярвала в Исус като 
велик учител на мъдрост, чийто язвителни афоризми и остри реплики 
продължавали да бъдат подривна сила в Галилея през 40-те и 50-те години 
на 1 век.27

 

Логиката зад подобна реконструкция е лъжлива почти на всяка крачка. На 
друго място аз съм коментирал някои от тези грешки, включително това, 
което наричам „един документ за общност.”28

 Тук просто искам да обърна 
внимание на много по-очевидно обяснение  за двете характеристики на Q, 
които са предизвикали такива спекулации относно „общността Q” – 

липсата на разказ за страданията и галилейската география на Q 
матиралите. Най-очевидното обяснение за тези обяснения е, че Q 
материалът първо се е появил в Галилея и там е получил своята 
окончателна форма преди смъртта на Исус в Ерусалим. Това означава, че 
той отразява влиянието, което Исус е предизвикал по време на своята 
Галилейска мисия още преди сянката на кръста да започне да се спуска 
както върху мисията Му така и върху спомените за Неговото учение. 

Цялата линия на тази логика в използването на Q илюстрира една куриозна 
чета на изследването на синоптичната традиция от 20-ти век. Ето я 
традицията, Q, която претендира, че е традицията на учението на Исус и 
която очевидно е формирана в Галилея. Въпреки това вместо да се 
достигне до очевидното заключение, че това е едно учение на Исус от 
неговото служение в Галилея, се достига до нещо съвсем различно: че то 
                                                           
25

 Виж по-конкретно J. S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q: The History and Setting of 

the Sayings Gospel (Minneapolis: Fortress, 2000), ch. 5; и впечатляващия аргумент на  J. L. 

Reed, “The Sayings Source Q in Galilee,” in Archeology and the Galilean Jesus (Harrisburg, 
PA: Trinity, 2000), 170–96. 
26

 Kloppenborg Verbin, Excavating Q, ch. 4. 
27

 Оттук и значимостта на Q по-конкретно за Семинара Исус и за  J. D. Crossan, The 

Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: Harper, 1991). 
28

 Dunn, Jesus Remembered, 150–51. 



отразява една след-възкресенска общност от ученици, която не е знаела 
или е била враждебна към посланието за смъртта и възкресенеито на Исус. 
Няма значение, че ние знаем доста за Галилейската мисия на Исус от 
традиция различна от Q и че Q материалът е изцяло в съгласие с това. 
Няма значение, че ние не знаем практически нищо за църквите в Галилея 
през 40-те и 50-те години на 1 век. Няма значение, че вероятността 
галилеяните да не знаят или да не ги е било грижа какво се е случило с 
Исус, Неговата смърт в Еруслаим, е почти нулева. Когато научните 
аргументи продължават да работят с подобни приемания за вярата 
покваряваща традицията и за приоритета на един формален  Sitz im Leben 

без да осъзнават, че подобни приемания би трябвало да бъдат поставени 
под въпрос още преди много време, не е за учудване, че по-нататъшната му 
логика показва негативното доказателство на  reductio ad absurdum. 

Накратко, в Q ние виждаме доказателствата за един априорен аргумент 
издигнат по-рано. Q показва, че учението на Исус не просто е било 
запомнено от първите Му ученици, но е било поставено във форми, които 
са отразявали местните и конкретни обстоятелства, с които те са били 
свързани и след това са запазили тези форми. Очевидното заключение е, че 
учението е било поставено в подобни форми като един израз на 
ученичеството, към които това учение ги е призовавало – т.е. да празнуват 
и да споделят взаимното влияние на това учение и да продължават да 
разсъждават по-нататък за него докато мисията на Исус и неговите 
ученици се е развивала. С други думи традицията Q отразява и дава 
свидетелство за създаващото вяра влияние на служението на Исус. То 
наистина е било формулирано като един израз на вяра, но на вярата на 
учениците, която ги е накарала да го последват. Като такова то ни връща 
не просто до 70-те и 80-те години на 1 век когато са били написани 
евангелията и  не просто до 30-те, 40-те и 60-те години когато традицията 
за Исус е циркулирала из първите църкви, но до края на 20-те и началото 
на 30-те години, до времето на мисията на самият Исус. Като такава то ни 
дава възможност да чуем много по-ясно отколкото обикновено се 
предполага от изследователите на Исус, самият Исус така както първите 
му ученици са го чули. 

Това естествено ни води до моето второ основно възражение за 
историческото търсене на историческия Исус. 

Така нареченият исторически Исус 

 Основният проблем с търсенето на историческия Исус е самият термин 
„исторически Исус.” Той страда от раздвоение на личността. От една 
страна всеки, който се опита да дефинира значнеието на израза е доста 
ясен: „историческият Исус” е Исус конструиран от историческото 



изследване.29
 Това е важно: в една стриктна и точна дефиниция 

„историческият Исус” не е човекът, който е крачел по Галилейските 
хълмове; историческият Иус е това, което ние знаем за този Исус, това, 
което можем да реконструираме за този Исус чрез исторически средства. 
Както се изразява Леандър Кек: „Историческият Исус е Исус на 
историците не едно Kantian Ding както такова (нещо само по себе си).”30

 

Независимо от това обаче от другата страна стои факта, че „историчексия 
Исус” е започнал да живее, да се изразим така, като антитеза на Христос на 
вярата. Мотивацията зад появата на израза е била един стремеж да се 
проникне през мъглата на догмата и да се открие истинският Исус зад нея. 
Подобна мотивация няма да бъде задоволена ако вместо това се срещне с 
историческата несигурност. Каква е ползата да се замени Исус на 
догматиците с Исус на историците? С други думи самата фраза, 
независимо от тънкостите и квалификациите да историческия метод, няма 
да е доволна да сочи към нещо по-малко от един реален, от плът и кръв 
човек, Исус от Назарет. И така ние откриваме, дори сред тези, които 
простестират, че желаят да се придържат към първото значение, Исус 
реконструиран чрез историческо изследване, че „историческият Исус” 

отново и отново се използва за човекът зад евангелията, реалният Исус, 
действителният Исус. 

Въпреки това подобно объркване само маскира истинският проблем, 
заблуждението, което пречи на търсението на историческия Исус от 
самото начало. Това е било приемането, че историчексият Исус трябва да 
бъде различен от Исус, който вдъхновява вярата. Характерно за търсенето 
е, че той е търсел един исторически Исус не просто зад, различен не просто 
от Христос на вярата, но в края на краищата различен и от Христос от 
евнагелията. Разбира се, че той трябва да бъде различен. Именно 
нечовечността на Христос на вярата е предизвикала търсенето от самото 
начало. Именно подозрението, че Исус от Назарет е бил погребан и скрит 
за нас от след-възкресенската вяра в Исус като Господ е продължавало да 
стимулира търсенето. Разбира се, човешкяит Исус, историчексият Исус 
трябва да е бил различен от Исус виждан през цветните очила на вярата, че 
Христос е бил божествен божий Син. Нека по всякакъв начин да се върнем 
обратно към човешкият Исус, историчексият Исус! 

Но вече представените възражения подкопават целия този проект. 
Причината е, че вярата е оцветявала всички традиции, които имаме за Исус 
и това е било така от самото начало. Не възкресенската вяра, като твърдя 
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аз, но въпреки това вяра. Най-ранната традиция свидетелствава със своите 
думи и форма за впечатлението оставено от Исус. Самото формулиране на 
традицията е било само по себе си един израз на доверието, с което 
учениците на отговорили на Исус. Можем да кажем, че първоначалното 
формулиране на традицията само по себе си е представлявало 
впечатлението оставено от Исус. Това, което е сграбчило и формирало 
живота им е същото нещо, което те са изказали в устна форма в това, което 
ние наричаме традицията за Исус. И доколкото можем да кажем формата 
на печата от впечатлението, което то е оставила на страниците, така че да 
можем да говорим за мисията на Исус от незаличимото впечатление, което 
Той е оставил върху живота на първите Си ученици така както е 
засвидетелствано от учението и спомените на Исус, се е формирала в 
самото начало на тяхното ученичество. Да цитираме още веднъж Кек: 
„Разбирането за Исус, което той е предизвикал е част от това, което Исус е 
бил.”31

 

Тези наблюдения водят след себе си две важни следствия. Първо ние 
никога няма да сме в състояние да разделим вярата от традицията, така че 
да остане някакво неверско ядро. Когато премахнем вярата премахваме 
всичко и не остава нищо. Не можем да се върнем обратно през традицията 
към един Исус, който не е оставял впечатление или към Исус, който е 
оставял различно впечатление. Всичко, с което разполагаме е 
впечатлението, което той действително е оставил. И всичко, което можем 
да извлечем от това е характерът и учението на мисията, която това 
впечатление е предизвикало. Именно поради тази причина аз нарекох 
своята книга Jesus Remembered (Исус запомнен) – понеже ние нямаме 
достъп до някакъв Исус различен от този, който е бил запомнен. 
Историческият Исус в най-добрият случай не може да бъде различен от 
Исус-който-е-оставил-впечатлението-което-е-поставило-началото-на-

традицията-за Исус. Можем да видим Исус от Назарет единствено през 
очите и ушите на тези първи ученици, единствено през впечатлението 
въплътено в учението и историите на Исус, които те са сложили в 
устойчиви форми. 

Опита да разберем и да проведем историческо търсене по модела на 
научното изследване или, в по-ново време, според модела на 
археологическото изследване, просто усложняват погрешното разбиране. 
Търсенето на историческия Исус е било провеждано сякаш става дума за 
търсенето на радия от мадам Кюри, един роцес на филтриране на всички 
останали елементи докато се достигне до последната утайка и дълго 
търсеният елемент се появи. Или подобно на археологически разкопки 
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през историческите слоеве с надеждата да изкопаем някакъв артефакт в по-

ранните слоеве, който да ни покаже защо на това място след това са се 
случили толкова много неща. Сякаш „историческият Исус” е бил някакъв 
скрит елемент, археологически артефакт, който може да бъде изваден 
наяве и разгледан по цялостно нов начин, изцяло независим от всичко, 
което е било казвано за него до този момент. Но това никога не е било 
нищо повече от фантазия. Повтарям, единственият Исус, Който е достъпен 
за нас е Исус така както той е бил чут и видян от тези, които първи са 
формирали традицията, която имаме – Исус на вярата, Исус видян през 
очите и чут през ушите на вярата, която се появила от това, което той е 
казал и направил. 

Второто следствие е, че ние всъщност не разполагаме с никакви други 
източници, които да ни дадат някакво алтернативно виждане за Исус или 
да предизвикват такова уважение като синоптичните евангелия като 
свидетелство за първоначалното впечатление направено от Исус. Няма 
независим запис на виждането на Каиафа за Исус или на преценката на 
Пилат за Него. Т.е. няма източници, които да предлагат очистен от вяра 
или враждебен отговор на Исус. Ако това беше така щяхме да сме в 
състояние да направим поне триангулация между съвсем различни идеи. 
Останалите споменавания на Исус в източници различни от тези на 
неговите ученици са прекалено неясни, за да ни помогнат особено.32

 Вярно 
е, че някои учени, свързвани най-вече със Семинарът Исус, но и други, 
твърдят, че някои от по-късните евангелия, най-вече евангелието на Тома, 
дават доказателства за едни по-различен отговор на вяра на Исус. Но 
докато евангелието на Тома наистина съдържа версии на учението на Исус, 
някои от които са рано формулирани, именно синоптичната традиция ни 
дава мерилото, чрез която подобна преценка (ранни или късни) може да 
бъде направена. И скромното обогатяване на нашето познание за ранната 
традиция произлизащо от евангелието на Тома в крайна сметка 
свидетелствува за същия вид впечатление оставено от Исус каквото 
откриваме, по-конкретно, в Q традицията. Въпреки това специфичния 
материал в Тома в почти всеки един случай вероятно свидетелствува за 
влиянието на една по-късна вяра, гностическа вяра. В това отношение, 
можем да кажем, че евангелието на Тома прилича на евангелието според 
Йоан: и двете свидетелствуват за влиянието на една по-късна вяра, от 
едната страна гностическа вяра, а от другата християнска вяра. Т.е. 
показват по своя различен начин Исус на вярата като протест срещу който 
търсенето на историческия Исус води своето начало.33
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Така ние още веднъж сме изправени пред неудобния за някои хора факт, че 
единственият Исус, Който можем да се надяваме да открием във всяко 
търсене е Исус от евангелията, т.е. Исус, Който е оставил впечатлението, 
което се явява първият етап от традицията за Исус, но който също така 
дава толкова много от традицията за Исус поставена в нейната по-късна 
форма и все още запазена за нас в синоптичните евангелия. И не е ли това 
този Исус, когото искаме да реконструираме –  Исус, който е оставил 
впечатлението, което е отразено в  евангелията? Исус когото ние търсим не 
е някой Исус, който може да е, а може и да не е особено значим за 
либерализма от 19, за модернизма на 20 или за постомодернизма от 21 век. 
Този Исус несъзнателно води търсачите в мочуврливата земя на все по-

регресиращи аргументи. За разлика от това Исус, когото ние желаем да 
открием е един Исус, който е бил значим, Исус, който е оставил 
впечатлението, което е оставил, Исус, който се явява изворът, от който 
потича християнството, Исус, който превърнал рибарите и бирниците в 
ученици и апостоли. Идеята ми е просто, че посредством разбиране на 
влиянието, което Исус е оставил, така както е засвидетелстувано в 
традицията за Исус, ние все още можем да се надяваме да преживеем  

нещо от това впечатление днес. 

Тези от вас, които познават историята на търсенето ще са наясно, че аз 
градя аргумент подобен на този, представената преди повече от 100 години 
от Мартин Кьохлер в добре познатото есе The So-Called Historical Jesus and 

the Historic Biblical Christ.
34

 Идеята на Кьохлер е, че ние нямаме достъп до 
източник способен да ни даде някаква биография на Исус. Евангелията са 
неадекватни като източник за подобна биография. Следователно, 
биографите на Исус могат да постигнат целта си единствено чрез това, 
което Кьохлер нарича пето евангелие, а именно собствените идеи на 
историците. Те запълват дупките в евангелските разкази четени като 
истории добавяйки към тях елементи от собствената си вяра и приоритети. 
Оттук се появява „т. нар. исторически Исус.” Много от разнообразните 
Исусовци от търсенето през 19 век са били резултат от много и 
разнообразни идеали и принципи призовани да допълнят оскъдните и 
несигурни исторически данни на самите евангелия – едва ли заслужаващи 
названието „исторически” в неговият удачен смисъл. В пълна 
противоположност на това, твърди Кьохлер, в евангелията ние имаме 
 „историческият, библейски Христос.” Първото с разбира като просто 
исторически, голите данни, независими от всяко значение, което може да 
бъде изградено върху тях. Второто, от друга страна, обозначава историята 
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в нейната значимост, историческите събития и личности, които 
предизвикват внимание по причина на влиянието, което са упражнявали. 
Идеята е, че евангелията представят библейския Христос, Исус видян в 
неговата значимост. Въпреки това ние виждаме противоположния опит да 
открием един исторически Исус, очистен от значимостта, която преди това 
му е била приписвана и сега, подобно на дърводелски манекен очаква да 
бъде облечен със значимост, която съвременните личности може да 
твърдят, че виждат в него или с която могат да изберат да го облекат – 

което представлява крайна глупост. 

Идеята очевидно е подобна на това, което казвам по-горе: че не 
съществува исторически Исус, който може да бъде намерен в евангелията, 
единствената историческа фигура, до която имаме достъп е тази, която е 
оказала влияние на учениците чрез впечатлението, което е оставила в тях 
призовавайки ги към ученичество. Разликата е, че Кьохлер мисли с 
термините на „библейският Христос,” Христос, който е бил проповядван 
от ранните християни. С други думи той мисли с термините на това, което 
по-късно ще бъде разбирано като след-възкресенска вяра. Именно по този 
начин Бултамън оказва влияние върху Кьохлер: това, което стои в центъра 
за Бултамън е керигмата, керигматичният Христос, проповядваният 
Христос.35

 Но моето преформулиране на идеята на Кьохлер с термините на 
първата вяра, пред-възкресенската вяра на учениците, все още вижда 
силата на аргументите на Кьохлер без да следва Бултмън, който отхвърля 
всяка вяра, която не е след-възкресенска. Преформулиран по този начин 
аргументът на Кьохлер е дори още по-ефективен. Да се отхвърли 
впечатлението, което Исус в действителност е оставил, да се отхвърли 
влиянието, което той действително е оставил, означава да се премахне 
всичко и да се остави една празна сцена очакваща да бъде запълнена от 
някаква творческа амалгама на собственото ни историческо въображение и 
ценности. Ако не сме доволни от Исус на синоптичната традиция просто 
трябва да преглътнем това; няма друг истински исторически Исус. 
Единственият Исус, който можем да видим и да чуем чрез впечатлението, 
което той е оставил, чрез влиянието, което е оказал върху своите ученици 
както е показано от традицията, която те формулирали и припомняли, 
единствено този Исус е достъпен за търсещия. Но, и това е моята идея, 
този Исус е достъпен за търсещия. 

В заключение. До този момент аз изказах единствено тези две възражения 
срещу главното течение на търсенето на историческия Исус. Първо, то 
пропуска да види, че създаващото вярва впечатление, което Исус е оставил 
върху тези, които призовава към ученичество е удачната и всъщност най-
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очевидната начална точка за всеки опит да се „върнем назад” към Исус. 
Той пропуска да види, че традицията за Исус е директен резултат от това 

влияние, израз неговата сила и характер и ясно свидетелство за това 
влияние. И второ, търсенето е било твърде дълго в плен на измамната 
надежда за един исторически Исус, една обективна изкуствена фигура 
погребана в евангелията и очакваща да бъде ексхумирана и отново 
изчистена, като различна от Исус от евангелията – без да разбира напълно, 
че колкото по-малко реконструираният Исус дължи на картината на Исус 
от синоптичните евангелия толкова повече това е един израз на целите на 
отделните търсачи. 

Това са двете основни неща, които в момента искам да подчертая. Има 
още, което трябва да бъде казано и моята критика на ранните фази на 
търсенето е непълна. Но цялостната критика изисква още две глави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

ЗАД ЕВАНГЕЛИЯТА 

какво е означавало да се помни Исус в ранните дни 

Един от най-забележителните недостатъци в търсенето на историческия 
Исус произлиза от факта, че то се случва в епохата на печатното слово. 
Гутенберг и Какстън36

 са предизвикали една революция в човешката 
перспектива в Европа от 16 век много по-значима от революцията 
свързвана с имената на Коперник и Галилей. За два века се е формирала 
писмената мисловна нагласа – приеманите за даденост предубеждения, че 
писменият текст е единственият начин, по който важни неща могат да се 
запазят и предават. Разбира се, все още имало велики оратори като 
Гладстоун и Спърджан, но техните речи и проповеди, без значение колко 
докосващи в момента на произнасянето им, можели да бъдат успешно 
„уловени” и чути от другите чрез тяхното публикуване и циркулация в 
писмена форма. Следователно ние на запад просто приемаме за даденост, 
че основата за едно сериозно обучение е способността да се чете и пише. 
Когато днес мислим за ученето и преподаването от миналото ние правим 
това с термините на четене и научни есета. Библиотеката е естественият 
хабитат за историка. С една дума всички ние сме деца на Гутенберг. 
Нашият начин да мислим за точното предаване на информация е определен 
от писмената парадигма. 

Всичко това означава, че ние имаме малка или дори никаква представа 

какво означава човек да живее в устна култура. Но културата н Палестина 
през 1 век със сигурност била устна, а не писмена. Хората, които са 
изследвали въпроса най-отблизо ни казват, че грамотността в Палестина по 
времето на Исус вероятно е била по-малка от 10%.37

 Има основание да 
поставим под въпрос тези цифри отчитайки важността на изучаването на 
Тората в еврейската култура. Но вземайки предвид, че царските 
чиновници, свещениците, книжниците и фарисеите са съставлявали 
огромната част от книжовното малцинство изводите вероятно са до голяма 
степен същите. Тези следствия включват факта, че запознаването на 
Тората за повечето хора се е състояло в слушане, а не в четене.38

 

Следователно ние трябва да предположим, че огромното мнозинство от 
Исусовите първи ученици са били функционални неграмотни. Че самият 
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Исус е бил грамотен не може просто да се предполага.39
 И дори да 

допуснем възможността, че един или двама от първите му ученици са били 
способни да пишат и четата (Матей) и дори са водели бележки от думите 
на Исус все пак остава твърде вероятно най-ранното предаване на 
Исусовата традиция да е ставало от уста на уста. 

Идеята на всичко това за търсенето на историческия Исус, разбира се, е, че 
нашият единствен достъп до Исус от Назарет, ако изобщо има такъв, е през 
традицията за Исус, традицията за това какво Исус е казал и направил, по-

конкретно синоптичната традиция. Втората важна тема на моята критика 
към по-ранните фази на терсенето тогава още веднъж е двустранна: първо, 
пропуска на по-ранните търсачи да оценят колко неудачна се оказва 
писмената нагласа да оцени начина, по който се е формирала традицията за 
Исус на първо място и второ, пропуска да вземе сериозно и да изследва 
внимателно какво би включвало предаването на една такава традиция в 
Палестина от 1 век. 

Неадекватноста на писмената парадигма 

Всеки, който познава двувековния опит да се използват евангелията като 
източници на информация за Исус трябва да си припомни колко 
доминираща е била писмената парадигма. Желанието да се знае за 
историческия Исус, реалният Исус е тласкала напред дебата за 
източниците за синоптичните евангелия, синоптичния проблем, както той 
обичайно е известен. Разбира се, приемало се е, че колкото по-ранен е 
източника толкова по-достоверна трябва да е информацията за Исус, която 
съдържа. Но макар ролята на устната традиция в процеса да се появява в 
някои ранни стадии на дискусията40

 решението, което е започнало да 
доминира както изследването на евангелията така и изследването за 
живота на Исус от края на 19 век нататък е било теорията за двата 
източника или хипотезата за двата документа – Марк като най-ранното от 
синоптичните евангелия, един източник за Лука и Матей заедно с 
източника съдържащ негови думи Q – и двата, разбира се, писмени 
документи.41

 И дори когато били предлагани вариации за обяснение на 
някои от трудностите свързани с данните, като ур-Марк или прото-Лука, те 
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все още са били свързани с писмени документи.42
 По подобен начин 

търсачите са смятали специалните допълнителни източници, които Лука и 
Матей може да са използвали, М и L, за писмени. В англиезичния свят Б. 
Х. Стрийър е представил най-авторитетното и задоволително решение на 
синоптичния проблем. В него той със сигурност признава влиянието на 
„една жива традиция,” която стои зад евангелията и всъщност 
предупреждава срещу изследването на евангелията „просто като един 
проблем на литературната критика.” По подобен начин той напълно 
осъзнава необходимостта да се гледа отвъд двата източника Марк и Q, за 
да се обясни композицията на синоптичните евангелия. Но, иронично, 
именно той особено настоява за своята „хипотеза на четирите 
източника.”43

 Литературната парадигма продължавала да определя 
начинът, по който били схващани проблемът и неговото решение. 

Основните алтернативи предлагани на доминиращата хипотеза за двата 
документа са тези на Уилям Фармър44

 и Майкъл Голдър.45
 Фармър твърди, 

че Марк не е първото написано евангелие в полза на традиционното 
виждане за първенството на Матей. Той твърди, че най-доброто обяснение 
за значителният паралели между синоптичните евангелия е, че Лука е 
копирал от Матей, а Марк както от Матей така и от Лука. За нас копиране 
е ключовата дума – връзката между синоптичните евангелия е виждана 
изключително по литературен начин. Възможността някой по-късен 
евангелист да е познавал различни устни форми на традицията използвана 
от по-ранните евангелия дори не се появява в полето на възможностите. 
Голдър твърди нещо различно: че Марк наистина е бил първи, но Матей е 
бил написан изцяло въз основата на Марк, а Лука от комбинацията от 
първите две – елиминирайки нуждата от Q хипотеза. Дори значителна 
литературна редакция е виждана както една по-вероятна хипотеза от това 
Матей и Лука да са познавали традиция отделно от Марк, устна традиция 
от Исус. И Марк Гудекър, основният последовател на Голдър, независимо 
че признава потенциалното значение на устните традиции когато се 
обръща към отделните случаи смята за достатъчно да ги дискутира 
единствено на основата на литературната зависимост.46
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Основното развитие от и предизвикателство към критиката на източниците 
е била, разбира се, критиката на формата, която започва като сериозен опит 
да се скъса с литературната парадигма и да се концептуализира процеса на 
преноса като устен. Характерът на тази устна традиция вече е бил 
идентифициран от Юлиус Велхаузен в неговият анализ на синоптичните 
евангелия: „Крайният източник на евангелията е устна традиция, но той 
съдържа единствено разпокъсани материали;”47

 традицията на Исус като 
устна традиция е била позната единствено на отделни малки части. 
Бултман приема предизвикателството когато дефинира целта на критиката 
на формата по следния начин: „да се изледва историята на устната 
традиция стояща зад евангелията.”48

 За съжаление обаче Бултман не е в 
състояние да избяга от мисленето в литературни термини, неговият 
собствен приеман за даденост начин на мислене. Той не е в състояние да 
осмисли процеса на пренос освен с литературни термини. Това става най-

очевидно в неговото разглеждане на цялостната традиция за Исус като 
„съставена от серия от слоеве.”49

 Във въображаемият процес всеки слой е 
поставен или надграждан върху някой друг. Бултман играе с това по този 
начин понеже, отделно от всичко друго, бил убеден, че е в състояние да 
отмахне по-късните (елинистични) слоеве и да достигне до по-ранните 
(палестински).50

 Но самият образ е извлечен от литературния процес на 
редакция, където всяка следваща редакция (слой) е една редактирана 
версия (за Бултман една усложнена и разширена версия) на предишната 
редакция (слой). Но дали подобен начин на мислене наистина е удачен за 
един процес на устно преразказване на традиционния материал? Бултман 
никога не засяга пряко този въпрос независимо от очевидното му значение. 
Той просто приема, че преноса на устната традиция не е бил от различен 
характер от преноса на вече записаната традиция. 

Най-скорошната дискусия свързана със синоптичната традиция (да 
използваме името на известната творба на Бултман) не показва същностна 
промяна. Както вече споменахме основната фокусна точка е станал Q, 
вторият източник различен от Марк и хипотезата на двата източника. Че Q 
 е бил документ написан на гръцки се е превърнало в една от основните 
точки на съгласие,51

 макар прекаленото разчитане на писмената парадигма 
отново диктува, както при Марк и Ур-Марк, че разликата между Q 
материала в Матей и Лука трябва да бъде обяснена чрез постулиране на 
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една различна версия на Q, една QM и QL.52
 Самият спор обаче сега се 

фокусира върху въпросът дали различните слоеве на композиция могат да 
бъдат разграничени в Q заедно с хипотезата на Джон Клопонеборг, че 
могат да бъдат разграничени 3 такива слоя, която печели значителна 
подкрепа.53

 Интересното тук е, че почти пълното приемане, че всеки слой 
трябва да бъде виждан като писмен документ и процесът на развитие е 
осмислян с термините на  редакция и последваща редакция. Не е 
изненадващо, че Клопонеборг вижда своето изследване на Q с термините 
на археологически разкопки, като изравяне на Q където, подобно на 
Бултман, процесът е виждан като отмахване на последващите слоеве , за да 
се достигне до най-долния или като премахване на редактираните 
елементи на последващите редакция, за да се открие оригиналната 
редакция.54

 Литературната парадигма очевидно не допуска друга 
алтернатива. 

Вероятно най-ясният сигнал за начинът, по който тоталитарното мислене 
схваща цялостния проблем в концептуализиране на историята на 
традицията за Исус е значимостта приписвана на литературния характер на 
традицията за Исус. Един или два гласа дори поставят под въпрос дали 
изобщо е имало период на устна традиция.55

 Възможността някои от 
първите ученици да са имали писарски умения и вече да са записвали, 
макар и под формата на бележки, делата и думите на Исус като слушатели 
и очевидци е смятана за голям „плюс” в полза на достоверността на 
традицията.56

 И Бари Хенауст упорито твърди, че е практически 
невъзможно да се възстанови каквато и да е устна традиция стояща зад 
евангелията: устната традиция е била изцяло флуидна и променлива 
според ситуацията на всеки отделен разказ. Всички разлики, без значение 
колко съществени, могат да бъдат обяснени чрез литературни редакции.57

 

Едно подобно виждане е типично за тези, които работят с евангелската 
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традиция: ако съдържанието, характера и поставянето на отделната част от 
традицията може да бъде обяснено в своя настоящ контекст тогава няма 
какво повече да се каже; то е било обяснено. 

Във всичко това стойността инвестирана в традицията за Исус като 
писмена става опасна и дори плашещо крайна. Повечето хора разбират, че 
трябва да е имало период, в който спомените и описанията за мисията на 
Исус са циркулирани в устна форма, може би за един период от около 20 
години, преди да започнат да се появяват значими писмени версии на тези 
традиции. Но те могат да осмислят процеса на предаване единствено на 
записана традиция като копиране и редактиране на по-рани писмени 
материали. Тогава ако трябва да признаем една пропаст от около 20 години 
преди да започнем да разбираме процеса ние имаме една пропаст между 
Исус и писмената традиция, която не можем да се надяваме да преминем. 
Устният период на традицията за Исус, да кажем 30-50 г. сл. Хр., се 
превръща в един голям каньон простиращ се между историкът на 
традицията за Исус от Назарет, който никой човек не е в състояние да 
премине. Не е чудно тогава, че опитите да се достигне отвъд първите 
писмени източници са били толкова оспорвани и са получили толкова 
малка подкрепа в гилдията на критичното научно изследване. На всички 
тях им е било съдено да паднат в пропастта на периода на устната 
традиция. Или, да използваме една алтернативна метафора, те са затънали 
в бездънното тресавище на оспорвани твърдения за тези думи и онази 
история. Всичко това се е случило понеже нашият компютър е настроен 
единствено на писмена система, така че сме в състояние да осмислим 
традицията за Исус единствено с термините на един литературен процес и 
съответно да оценим нейната полза и достоверност. 

Това, твърдя аз, е вторият голям недостатък в търсенето на историческия 
Исус: една способност да се вижда предаването на традицията за Исус 
тясно обвързана с литературната парадигма, с която сме израснали самите 
ни; едно нежелание да се изправим сериозно пред въпроса дали устната 
традиция е функционирала по начин подобен на литературната традиция; 
едно отрицателно оценяване на устната традиция що се отнася до нейната 
достоверност като свидетелство за Исус; и следователно, една отрицателна 
оценка на способността на търсачите да кажат каквото и да е с голяма 
убеденост за Исус. 

Възможно ли е да поправим този сериозен дисбаланс в перспективата и 
процедурата? Вярвам, че е възможно. 

Опити да се преосмисли устната традиция       



Какво можем да кажем за характера на устната традиция и за устното 
предаване? Както посочва Е. П. Сандърс, проблемът е, че „ние не знаем 
как да си представим този устен период.”58

 Въпреки това проблемът е бил 
и бива адресиран – по-конкретно по два начина. 

Единият произхожда от фундаменталното изследване на фолклора, по 
конкретно на Омировите и югославските саги, провеждан от Милмън Пери 
и Албърт Лорд.59

 Тази линия на изследване като цяло се смята за 
неадекватна за разбирането на евангелската традиция. Не може да се 
очаква народни приказки и саги, често със значителна дължина и 
предавани през поколенията от обучени и посветени поети и певци, да 
предложат особено водителство за традицията на Исус в синоптичите 
евангелия където поучението е характерно афористично или в кратки 
истории (притчи), а периодът на предаване е не повече от 50 или 60 години 
или по-малко. Изучаването на устната традиция в различни части на 
Африка до голяма степен попада под същата критика.60

 Освен това то е по-

маловажно за нашите интереси поради парадигматичната промяна в 
подобни изследвания на фолклора в края на 70-те и началото на 80-те 
години когато едно ново ударение върху изпълнението и социалното 
взаимодействие между изпълнителите и слушателите отклонява 
вниманието от изследването на предаването на устната традиция.61

 

Другата линия на изследвания е по-съвременна и се занимава с начина, по 
който работи паметта. За съжаление голяма част от изследванията 
съдържат недостатъци. Някои учени се задоволяват да мислят за паметта 
сякаш тя работи единствено спрямо казуланите лични клюки и 
стимулиращите спомени за колежански събирания.62

 Но това пренебрегва 
наблюденията на ранните критици на формата, че устната традиция е била 
една групова традиция, тя е съществувала в и за църквите и това е 
причината тя да приеме формите, които е приела. По подобен начин 
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моделът на „устна история” включен наскоро в дискусията от Самюел 
Бирског63

 макар и ценен в други аспекти също се проваля в това 
отношение. Устната история разглежда традицията като извлечена от 
отделните очевидци от един историк няколко години или десетилетия по-

късно, традиция, която може да е била латентна или небрежно споделяна 
през изминалото време. Но устната традиция на евангелията е била една 
себеочевидна традиция използвана от първите църкви и вероятно поне в 
някаква степен формираща за техните вяра и идентичност. 

По-удачно е развитието на теорията на „социалната памет” и „културната 
памет” свързана с името на Маурис Халбуотч64

 и Ян Асмън.65
 Както 

показват названията тук паметта е виждана като определена или 
формирана от социални или културни фактори. Основната насока на 
теорията е, че паметта избира и модифицира предмета от миналото, за да 
го направи удачен за образа, който общността желае да създаде за себе си. 
Социалната теория на паметта извежда на преден план този творчески 
вместо запазващ характер на паметта. Тук моето възражение е свързано с 
пропуска да се оцени подобаващо степенната, до която паметта може да 
бъде едновременно основополагаща и формативна за груповата 
идентичност. И ако, както твърдя аз, такова е било впечатлението от това, 
което Исус е казал и направил, то следва, че традицията, която е дала 
тяхната идентичност и е събрала първите ученици заедно като ученици, то 
следва, че традицията, която им е дала тяхната идентичност като група на 
ученици би била ценена от тях, особено в периода на продължаващата 
мисия на Исус, по време на която, както твърдя в глава 1, голяма част от 
традицията е започнала да придобива устойчива форма.66
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Но и в двата случая основната ми критика е, че тези теории за паметта са 
били оформени отново в една култура на грамотност. Те не са взели под 
достатъчно внимание разликите, които може да са съществували и почти 
сигурно са действали в една устна култура. В една култура, която не 
разчита на широко разпространена грамотност за предаване на мъдростта 
или за пропагандирането на конкретни идеи, където паметта би била много 
по-добре тренирана за опазването на важна информация, където уменията 
са били развивани в обществото и сред групи, за да осигурят опазването на 
спомените важни за тези групи, динамиката на паметта неизбежно е била 
различна. Това е причината аз да не се опитвам да развивам подобна 
теории за паметта в моята книга Jesus Remembered, макар да признавам, че 
заглавието, което избрах ме прази уязвим за подобна критика. Струва ми 
се, че най-удачната линия на изследване би била дa се изследва устната 
традиция, която се е предавала в устните общества и до която все още 
имаме достъп. С други думи изследването на устните общества и 
фолклорни модели изглежда по-удачно за нашето разбиране на начинът, 
по който традицията за Исус се е предавала през устния период от 
настоящите теории за паметта. 

В това начинание аз бях силно насърчен от малко известното изследване 
на Кенет Бейли, който черпи от повече от 30 години опит в 
близкоизточните села.67

 Тези села са запазили своята идентичност в 
продължение на много поколения, така че може да се твърди, че тяхната 

                                                                                                                                                                                     

даваше толкова положително отношение към живота, че ме впечатли по един 
забележителен начин. (2) Започнах да уча гръцки на 12 години. Все още ценя суровото 
запаметяване на неправилните глаголи тъй като мога да се сетя веднага за по-голямата 
част т тях дори и днес. Но един от първите гръцки текстове, с които се срещнах беше 
класическата епиграма epigram Gnōmthi s’auton „Опзнай себе си.” Тя ми направи такова 
непосредствено впечатление, че от този ден нататък се превърна в част от личната ми 
философия. Никога не съм се опитвал да я запомня. Тя просто остави следа в умът ми. 
(3) Като тийнейджър и младеж запаметявах доста голяма част от Новия Завет. Спомням 
си, че като студент на изпита по познаване на Библията ме накараха да опиша 
структурата на Филипяни. Не беше трудно понеже знаех наизуст цялото послание. (във 
версията Кинг Джеймс). Голяма част от това сега е забравено не на последно място 
понеже доста рядко ползвам Кинг Джеймс. Но моето познаване на библейския текст се 
простираше по-далеч от това, което без запаметил. Мога да си спомня същността на 
много пасажи и да цитирам дума по дума някои текстове не понеже съм ги запаметявал, 
а понеже те с ами направили такова впечатление понеже оттогава съм ги изучавал и 
съм размишлявал върху тях, понякога доста дълго. Мисля, че устната традиция за Исус, 
такава каквато я имаме сега е резултат от подобен процес. (4) В Jesus Remembered 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2003), аз си припомням впечатлението, което ми направи 
споменаването на два анекдота от Кенет Бейли свързани със собствения му опит. 
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устна култура е възможно най-близко достъпната за нас до културата на 
Галилея през 1 век. Бейли посочва, че за тази култура е характерно 
събирането на общността в края на деня когато слънцето залезе и няма 
какво да отвлича вниманието, за споделяне на новините, разказване на 
истории и припомняне на важните за общността неща. Това събиране за т. 
нар. „халфат самар” (социално събиране за самар, което е свързано с 
еврейската дума šāmar, да опазя) бил начинът, по който общността 
формирала своят интелектуален живот и опазвала традициите, които 
ценяла. Селяните правили това конкретно чрез рецитирането на поеми и 
преразказването на истории, включително не на последно място истории 
от миналото на селото.68

 

Разбира се, работата на Бейли не представлява научно изследване. В най-

добрият случай тя е импресионистка и анекдотична. Но именно на такава 
опитност ние трябва да разчитаме. Всъщност аз подозирам, че именно 
трудността да се приложат строго научни методи към бързо изчезващи 
устни култури генерира толкова много скорошни изследвания на 
представянето и на начина, по който паметта функционира днес в 
обществата. Въпросът обаче е дали ние все още можем да извлечем 
някакво разбиране за характерните черти на една устна процедура за 
предаване  – едно разбиране валидизирано от подобни изследвания на 
устната култура, което е направено възможно и което също така придава 
смисъл на това, което знаем за най-ранната християнска общност и за 
формата, която отрано е била дадена на традицията за Исус запазена след 
това в синоптичните евангелия. Вярвам, че е възможно да говорим 
смислено за подобни характеристики. 

Характерните черти на устната традиция 

Съществуват пет характерни черти на устното предаване на традицията, 
които заслужават внимание. 

Първо, и най-очевидно – или поне би трябвало да бъде очевидно – едно 
устно представяне не прилича на прочит на литературен текст.69

 При 
четенето на текст е възможно да се върнем няколко страници назад и да 
проверим това, което сме прочели по-рано. След като сме прочели текста 
можем да го вземем със себе си и по-късно да го прочетем отново. Един 
писмен текст може да бъде редактиран или променен и т.н. Но нищо от 
това не е възможно в устната традиция. Едно устно изказване е 
окончателно. То е събитие. То се случва и след това преминава. Устната 
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традиция не е тук, за да може коректора да се върне няколко страници 
назад, да премахне или да редактира нещо. Тя не е едно нещо, артефакт, 
подобно на литературния текст. Само този факт би трябвало да е 
достатъчен, за да се запитаме дали моделите на литературна редакция, 
междутекстови зависимости или археологически слоеве са удачни за опита 
ни да възстановим ранното предаване на традицията за Исус. 

Как е свързано това с ранните християнски общности? Тези, за които знаем 
най-много, разбира се, са църквите на Павел. Тук приложението е 
непосредствено – и понякога изненадващо. Изненадващо е понеже ние 
естествено мислим за комуникацията между Павел и неговите църкви с 
термините на писма – писмени документи. Но това, което ние лесно 
забравяме е, че комуникацията на тези писма вътре в църквите  в повечето 
случаи се е случвала посредством слушане, а не четене. Те не биха били 
прочитани от повече от няколко, малко на брой човека. За огромния брой 
получатели писмата са били чувани, а не четени. И публичното прочитане 
на текста е изисквало внимателна подготовка и практика, за да могат да 
бъдат чути смислено. Публичното прочитане на едно такова писмо, с други 
думи, само по себе си е имало характеристиките на пърформънс70

 Това 
също така означава, че общото познание на и дори обръщане обратно към 
подобен текст би зависело много повече от запомнянето на това, което е 
било чуто когато текста е бил четен пред общността отколкото от един 
индивидуален прочит на самият текст. Изразено с технически термини 
устната традиция включва феномена на вторичната словесност, т.е. един 
писмен текст, който е познат единствено посредством устното му 
представяне. Същото се отнася и за евангелията когато те за първи път са 
станали известни на църквите. Те са били четени на събраните общности  и 
познаването за тях в повечето случаи би било едно познание за вторичната 
словесност, припомняща си какво им е било четено. 

Ако случаят е такъв за писмената комуникация до първите християнски 
църкви колко повече това е валидно за началните етапи на традицията за 
Исус, която е била позната или поне най-вече позната в устна форма. Това 
би било отчасти въпрос на предаване – учението на Исус към новите 
църкви и отчасти въпрос на перформънс – припомнянето, празнуването на, 
наставлението и разсъждението върху, традицията за Исус вече позната на 
групите ученици. И всичко това се е случвало в една устна форма. 
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Второ, както вече споменах, устната традиция е в същността си комунална 
по характер. В устната парадигма ние имаме един автор, който пише за 
един читател. Ние говорим за възнамеряван, или идеален, читател, 
читателят, който предполагаме, че ще прочете текста. Ние приемаме 
характерният контекст на комуникацията като индивидуалният читател 
четящ текста като същият този текст стои на лавицата и с който читателите 
функциониращи като отделни индивиди срещащи текста един по един и по 
различен начин могат да се консултират. Но устната традиция продължава 
да съществува понеже има общности, за които тази традиция е важна. 
Традицията е повтаряна повече или по-малко често (в зависимост от 
нейната значимост) в събранията на общността, пазена жива за общността 
от старейшините, учителите или тези признати за умели перформъри на 
традицията. 

Разбирането на това е накарало Д. М. Фоли в последните години 
плодотворно да свърже теорията за устната традиция с литературната 
теория за приемането. Понеже именно общностният характер на устната 
традиция, степента, в която учителите и старейшините опазвали 
традицията от името на общността, ни напомня за общностната роля в 
подобни пърформънси. Увереността на пърформърите може да бъде 
отбелязана в комуналните „хоризонти на очакване.” „Дупките на 
неопределеност” в пърформънса могат да бъдат запълнени от 
предварителното познаване на традицията от общността или от подобни 
традиции. Това, което Фоли нарича „отношение на метонимия” на един 
пърформънс дава възможност на първормъра да използва цяла една 
последователност от алюзии от общностния слад на традиции и по този 
начин прави общността способна да разпознае съответствието на 
първормънса с цялото.71

 

Когато приложим тези прозрения към първите църкви това отново отваря 
пред нас един нов прозорец за потенциално разбиране и прозрение. 
Веднага можем да видим защо новозаветните писма, на Яков, на Петър 
както и на Павел, толкова малко цитират, но използват множество алюзии 
към еврейската традиция. В църквите вече добре запознати с традицията на 
Исусовото учение  повтарящите се цитати и обръщане към това, което 
Исус е казал би било излишно и тромаво. Много по-ефективно във 
вътреобщностната и междуобщностната комуникация биха били алюзиите, 
които извикват конкретно и асоциирано учение от комуналния склад на 
традиция и тяхното общностно познание за Исусовата традиция. Изобщо 
не е трудно да си представим най-ранните групи на учениците да си 
напомнят за нещо, което Исус е направил или казал и да бъдат по подобен 
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начин предизвикани да си припомнят други подобни учения или случки в 
мисията на Исус.72

 

Трето, както вече казахме, в устната общност би имало един или няколко 
човека, които са признати като получили главна отговорност за 
опазването  и предаването на общностната традиция – певецът на истории, 
бардът, старейшините, учителите, равините. Едно древно устно общество 
не притежавало библиотеки, речници или енциклопедии. Вместо на тези 
неща то трябвало да разчита на отделни хора, чиято роля в тяхната 
общност била да функционират, по думите на Ян Вансина, „като ходещи 
справочни библиотеки.”73

 Изразено с термините на Новия Завет това със 
сигурност хармонира с ролята на апостола в даване на информация за това, 
което удачно може да бъде наречено основополагаща традиция за 
църквите, които той е основал както ясно е указано в писмата на Павел.74

 И 
значимостта на учителите в най-ранните общност, както е широко прието в 
ранната християнска литература,75

 може да бъде обяснено най-добре чрез 
факта, че общността е разчитала на тях като складове на общностната 
традиция.76

 

Това на свой ред предполага, че учителите са били отговорни за едно 
цялостно учение, вероятно това, което Лука нарича „учението на 
апостолите” (Деяния 2:42). Няма причина да мислим за това учение като за 

изцяло фрагментарно, една поредица от индивидуални форми запазени 
разбъркано. В своята статия “The Gospels as Oral Traditional Literature” 

Албер Лорд отбелязва, че „съставителите на устната традиция са мислели 
под формата на блокове и серии от блокове традиция.”77

 Самата 
синоптична традиция потвърждава подобно групиране на притчи (напр. 
Марк 4:2-34) и истории с чудеса (4:35-5:43; 6:32-52), на учението на Исус 
за екзорсизъм (3:23-29) или ученичество (8:34-37), на последователността 
на събитията като един ден от живота  на Исус (1:21-38) и т.н. Няма 
основание за преобладаващото виждане, че подобно групиране 
представлява една по-късна фаза в предаването на традицията за Исус. 
Точно обратното, преобладаващото приемане приема неоправдано, че 
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устната традиция е функционирала единствено под формата на фрагменти 
и единични мисли. Нашето знание за това как устната традиция работи на 
други места показва, че групирането на подобни материали е било моделът 
от най-ранните дни, веднага щом историите и думите на Исус са започнали 
да бъдат ценени от групите вярващи. 

Четвърто, още по-неудобно е наблюдението, че устната традиция 
подкопава идеала за една „оригинална” версия. С умове настроени на 
литературната парадигма ние си представяме една оригинална форма, 
първа редакция, от която всички последващи редакции могат поне 
принципно да бъдат проследени от критиката на формата и редакцията. 
Ние си представяме историята на традицията като един археологически 
изкоп където по принцип можем да копаем през слоевете литературни 
наслагвания докато достигнем до оригиналния слой, „чистата форма” на 
Бултмановата концептуализация на Formgeschichte, историята на формата. 
Но в устната традиция всеки пърформънс не е свързан със 
предшествениците или следовниците го по този начин. В устната 
традиция, както Лорд специално отбелязва, всеки пърформъс е, да се 
изразим точно, „оригинален.”78

 

Тази идея лесно може да бъде разбрана погрешно или изопачена затова 
нека да я разгледам малко по-подробно. Така както тя се прилага спрямо 
традицията за Исус идеята не е, че не е съсъществувал оригинален импулс, 
който е родил тази традиция. Точно обратното, както твърдя в първата 
глава, в много случаи ние можем да сме напълно уверени, че е имало неща, 
които Исус е направил или казал, които са направили впечатление на 
Неговите ученици и то трайно впечатление. Но говорейки стриктно, 
традицията на едно събитие не е самото събитие. И традицията на думите 
не са самите думи. Традицията е в най-добрият случай свидетелство за 
събитието и тъй като се предполага, че има няколко свидетелства, може да 
има и няколко традиции или версии на традицията, от самото начало. Ние 
можем да говорим за първоначално събитие, но със сигурност трябва да 
сме предпазливи преди да говорим за оригинална традиция на това 
събитие. Същото се отнася и за думите на Исус. Традицията на думите 
отразява впечатлението, което те са оказали на един или повече от 
първоначалните слушатели. Но е напълно възможно те да са били чути 
малко по-различно от някой друг слушател и по този начин да са били 
разказвани и преразказвани в различни версии от самото начало. И както 
отбелязва Уорнър Келбър, ако Самият Исус е използвал своите най-

ефективни притчи и афоризми при повече от един случай, идеалът за един 
единствен оригинална, автентична версия още веднъж бива сведена до 
измислица на един литературно формиран начин на мислене. Да, ние 
                                                           
78

 Виж по-долу, 97n55. 



можем и трябва да виждаме едно учение като водещо началото си от Исус 
и действията, които характеризират мисията му. Но да третираме 
историята на традицията за Исус сякаш тя е свързана с едно 
възстановяване на някаква първоначална версия на традицията означава да 
разглеждаме предаването на традицията за Исус в най-добрият случай 
подвеждащо. Това е един от въпросите, относно които Семинарът Исус 
схваща изцяло погрешно характера на традицията на Исус.79

 В устната 
традицията вариациите в перформънса са интегрални и дори определящи 
за традицията.80

 

Пето и последно, устната традиция се характеризира (не казвам е 
определяна) от една комбинация от фиксираност и гъвкавост, от 
стабилност и разнородност. Предходните характеристики може лесно да 
окуражат идеята, че устната традиция е изцяло гъвкава и разнородна. Това 
би било грешка. В устната традиция съществува една история, която 
трябва да бъде разказана, учение, което е ценено, именно в и чрез 
разнородните перформънси. Устната традиция е устна памет. Нейната 
основна функция е да опази и да напомни какво е важното в миналото. 
Традицията, повече или по-малко по дефиниция, въплъщава грижата за 
свързаност с миналото, едно минало извлякло, но също така и съживило 
това, което може да хвърли светлина върху настоящето и бъдещето. По 
думите на Е. А. Хавелок: „Разнородността и стабилността, консерватизма и 
творчеството, преходността и непредвидимостта всичко това е знак на 
устното предаване” – „устният принцип на вариациите на едно и също 
нещо.”81

  Именно тази комбинация, сочеща към втората ни точка, прави 
възможно за общността едновременно да разпознава своята традиция и да 
се наслаждава на свежестта на индивидуалните пърформънси. Освен това 
стабилността в една представяна традиция често може да се открие в 
темата на историята или в нейните същностни елементи. Робърт Фънк е 
съгласен с това: под заглавието “Performance as gist; nucleus as core,” той 
отбелязва „общото правило в изследването на фолклора, който устните 
разказвачи възстановяват е същността на историите чрез своите устни 
пърформънси….Като следствие от това историческата реминисценция е 
вероятно да се намери в основните истории.”82
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Това отново не е трудно да бъде свързано с традицията за Исус макар ние 
да го намираме в синоптичните евангелия. Никой, който е запознат със 
синоптичната традиция не може да се съмнява, че една от 
характеристиките на тази традиция е именно тази характеристика на 
фиксираност и гъвкавост или на стабилност и различност. Както Фънк 
отбелязва в пасажът, който току що цитирахме, синоптичните евангелисти 
„са склонни да репродуцират същността на историята – основното събитие 
– с по-голяма вярност отколкото въведението и заключението.” Наистина 
именно тази характерна черта на синоптичната традиция от самото начало 
ме насочи по пътя, който ме доведе до написването на Jesus Remembered. 

Исках да разбера по-добре и ако е възможно да обясня защо синоптичната 
традиция е приела формата, която е приела – където отново и отново се 
срещаме с очевидно различни описания на едно и също събитие и 
различни версии на това, което в същността си е едно и също учение. На 
друго място аз съм демонстрирал това с достатъчно подробности и няма 
нужда тук да го повтарям.83

 

Разбира се, възможно е да обясним подобна стабилност и различност 
посредством критиката на редакцията. Но, както вече посочих, това винаги 
оставя неудобната дупка на „устния период” незапълнена и необяснена. 
Сега обаче на мен ми се струва, че в разбирането на това как работи 
устната традиция, което току що представихме ние имаме възможност да 
представим едно по-цялостно обяснение за процеса довел до синоптичната 
традиция, едно обяснение, което включва устния период. Наистина, когато 
започнем да се отдалечаваме от литературната си нагласа и да навлизаме 
все повече в едно устно ориентирано мислене ние сме в състояние да 
намерим едно обяснение за традицията за Исус, което е в голяма степен 
достатъчно, за да обясни този краен характер на синоптичната традиция. 
Ние можем да виждаме това като една традиция представена по множество 
различни начини преди литературните опити на евангелските автори, 
които са фиксирали собствените си пърформънси по-устойчиво в писмен 
вид. С настоящата си работа аз се надявам да запълня дупката на „устния 
период.” 

Тези пет характерни черти на устната традиция изглежда пасват и то 
пасват забележително добре на това, което знаем за най-ранните църкви и 
за традицията за Исус както и на това, което можем да предположим, че е 

вероятно както за учението, което е свързвало заедно тези църкви така и за 
общностния им живот. Това не означава, че всички характеристики на 
евангелската традиция могат да бъдат изцяло обяснени чрез устната 
традиция. По-конкретно аз не си поставям за цел да отричам една 
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литературна връзка между синоптичните евангелия. Нито, разбира се, моят 
аргумент отрича, че същите характеристики може да са резултат от 
литературна композиция и редакция. Традицията за Исус, такава каквато я 
познаваме, разбира се, е в писмена форма и за нас като хора израснали в 
една среда доминирана от литературния начин на мислене е естествено да 
приемем, че едно обяснение с литературни термини винаги е за 
предпочитане. Но същността на моят аргумент е, че да се оставим на тази 

естествена склонност означава да се затворим за всякакво разбиране 
относно това каква всъщност е била традицията за Исус и как тя е 
функционирала през своя устен период, през около 20-те години следващи 
мисията на Исус. Грубият факт е, че ние просто не сме в състояние да 
заобиколим устната традиция през първата фаза на предаване на 
традицията за Исус. Така че ако желаем да се върнем „обратно до Исус от 
Назарет” с каквато и да е степен на увереност ние нямаме друг избор освен 
да използваме добре информирано историческо въображение опитвайки се 
да кажем какво се е случило с традицията за Исус през тази начална фаза. 
Вярвам, че посочените характеристики  на устната традиция ни помагат да 
направим точно това. 

На това място ние можем да почерпим от аргумента и заключенията 

изложени в първата глава. Това, което направихме в тази глава е да 
тръгнем от характера на традицията за Исус. За разлика от това в първата 
глава ние се опитахме да тръгнем от впечатлението, което Исус е оставил 
върху първите Си ученици. Струва ми се, че една от силните страни на 
настоящата ми теза е, че двата подхода изглежда работят заедно като се 
допълват един друг. Представяйки си устния период като една пропаст, 
която трябва да бъде прескочена ако искаме да се върнем до контекста на 
мисията на Исус ние можем да виждаме двата подхода като части от един 
мост простиращ се от двата противоположни края на пропастта. Тезите в 
тези две глави подхождащи към проблема от различни страни изглежда се 
срещат по средата и по този начин откриват пред нас един възможен път 
към първите свидетелства за мисията на Исус. 

Това, което предлагат двете тези в тези две глави е че хората, които първи 
станали ученици на Исус направили това поради впечатлението, което 
оставили в тях неговото служение и учение. Това би включвало не само 
тези, които буквално го последвали, но и тези, чийто животи били 
сериозно повлияни от него, дори ако те не напуснали своите домове  – като 
Мария и Марта. Нито пък ние изключваме хората в Галилейкските и други 
градове и села, чийто животи се променили в следствие на една среща с 
Исус – хора като Закхей. Това, което можем да си представим е, че такива 
хора, които откликнали на Исус и които се посветили на него до някаква 
степен несъмнено биха изразили това посвещение срещайки се с други 



хора, които също така са били впечатлени и са се посветили. Те биха 
споделяли такива впечатления и спомени отчасти без съмнение, за да 
получат себеувереност, проверявайки още веднъж дали другите са 
почувствали спрямо Исус това, което са почувствали и самите те. По 
подобен начин, когато се появили по-формални групи ученици, първите 
„църкви,” ние лесно и удачно можем да си представим членовете на една 
подобна група в едно сели или град да се срещат вечер когато слънцето е 
залязло и няма какво друго да правят, за да чуят още веднъж това, което е 
станало толкова важно за тях и да говорят за последствията му върху 
техния ежедневен живот. „Спомняш ли си какво той каза/направи 
когато…?” трябва да е бил въпрос задаван често когато ембрионланата 
общност е започнала да усеща и изразява своята различност.84

 

Можем да си представим, че в подобни обстоятелства традицията за Исус е 
започнал да се формира. Една част от нея обичайно е започвала като 
припомняне от страна на един или повече ученици на тяхната група това, 
което е било утвърдено от групата и по този начин се е превърнало в тяхна 
групова традиция. То е започнало като израз на и свидетелство за 
променящия живота впечатление оставено от Исус и признато като такова 
от групата. Това означава, че впечатлението оставено от Исус не е било 

нещо, което е било поставено във формата на традиция дни, месеци или 
години по-късно. Впечатлението би включвало формирането на 
традицията да си припомня това, което е създало това впечатление. 
Оставяйки своята следа впечатляващата дума или събитие са се 
превърнали в традицията за тази дума или събитие.85

  Стимула от някаква 
дума/история, въодушевлението (удивление, изненада) от някакво събитие 
би бил изразен в първоначалната споделена реакция86, структурата, 
идентифициращите елементи и ключовите думи (същността или 
кулминацията) биха били изразени в някаква устна форма тъй като групата 
веднага би разпознала значението на това, което е било казано или 
направено. Така, бивайки установени повече или по-малко мигновено, тези 
характеристики след това биха били константите, устойчивите теми, които 
последващите преразкази биха развили и около които различни 
пърформънси биха изграждали своите вариации като сметнати за удачни за 
различни обстоятелства. Така ние можем да си представим група ученици 
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срещащи се и желаещи да чуят отново например за центуриона в 
Капераум, за вдовицата в съкровищницата, за това какво Исус е казал за 
ризата и горната дреха, за това, кой е по-голям или за брата, който 
съгрешил. В отговор някой утвърден ученик отново би разказал тази 
история или учение с вариант на думи и детайли, които той/тя сметне за 
удачни за случая както общата памет би била готова да възрази ако някой 
от ключовите елементи е пропуснат или се отклонява прекалено много. 

С всичко това аз твърдя, че подобно историческо въображение не ни 
отвежда обратно до самият Исус (или до „историческият Исус” като 
такъв). То ни помага да си представим най-ранните форми на традицията 
за Исус като доказателство за впечатлението оставено от Исус. То дава 
причините, поради които традицията за Исус е приела разнообразните 
форми, които откриваме в нея. Но то не ни два възможност да  срещнем 
самият Исус сякаш сме в състояние да престъпим през традицията за Исус 
и да излезем от другата й страна срещайки се там с него. Това, което то ни 
дава възможност е съвременният ученик на Исус да седне с най-ранните 
ученици и да бъде част от техните събирания слушайки как те споделят 
своите спомени за Исус, които са били толкова важни за тях. Да четем и да 
слушаме учението на Исус и историите за неговата мисия означава да се 
присъединим към една линия от ученици и църковни общности, която се 
простира от дните на мисията на Исус до нашето собствено време. 

Но все още може да бъде зададен въпросът: Какво ни казва всичко това за 
самият Исус? Ако ние можем да споделим нещо за впечатлението оставено 
от Него като утвърдено от характера на самата традиция за Исус можем ли 
да говорим по-смислено за този, който е направил това впечатление? 
Смятам, че можем, но това е предмет на следващата глава. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3 

ХАРАКТЕРНИЯТ ИСУС 

от атомистична егзегетика към последователни ударения  

В тези глави аз твърдя, че търсенето на историческият Исус е било в 
голямата си част неуспешно понеже по-ранните търсачи са започвали от 
погрешно място, започвали да с погрешни приемания и са разглеждали 
правилните данни от погрешна перспектива. Във всеки случай те забравят 
това, което би трябвало да е по-очевидно отколкото явно е било и по този 
начин са губели пътя почти от самото начало. 

Първата от тези грешки е била да се приеме, че вярата е била пречка за 
търсенето, нещо, което трябва да бъде премахнато, за да може търсачът да 
види ясно историческият Исус. Моят отговор е, че, точно обратното, 
търсенето трябва да започне с едно исторически а priori, че Христос е 
оказал влияние довело до вяра в своите последователи и че единственият 
начин да се придвижим исторически към Исус е да направим това 
посредством това впечатление довело до вяра. За разлика от по-ранните 
търсачи вярата на първите ученици, която все още не е била 
възкресенската вяра, не трябва да бъде премахвана и всъщност е 
невъзможно да бъде премахната ако не искаме да изхвърлим и бебето 
заедно с мръсната вода. 

Втората грешка е да било да се смята, че предаването на традицията за 
Исус може да бъде разбрано ефективно единствено с литературни 
термини, като един процес на копиране или редактиране на по-ранни 
писмени източници. По-голямата част с готовност са признавали, че по-

ранната традиция за Исус в най-ранния период на предаването трябва да е 
била устна по своят характер. Но имаме почти пълен пропуск да се 
разбере, че устната традиция не прилича на писмен процес. Има и един 
последващ пропуск да се приеме насериозно предизвикателството да се 
изследва как тази традиция е функционирала през устния период и да се 
провери дали устният характер на ранната традиция не може да ни 
помогне да разберем по-добре устойчивият и настоящ характер на 
традицията за Исус. За разлика от това моята теза е, че едно подобно 
изследване може да ни даде по-ясна идея както за това как първоначално 
се е появила традицията за Исус така и за нейният последващ характер. 
Т.е. характерът на традицията в синоптичните евангелия може вече да е 
бил определен до голяма степен по време на устния период и преди тя да е 
била записана подробно в Марк и Q. 



Третата грешка на предишните търсения е бил грешката да се търси един 
различен Исус, различен от своето обкръжение. Този пропуск има двоен 
ефект: пътво решимостта да се открие един нееврейски Исус и второ, 
методологичното приемане, че търсенето трябва да бъде водено към 
идентифициране на конкретните думи или действия, които най-ясно 
отличават Исус от неговият контекст. 

Търсене на един нееврейски Исус      

Една от най-удивителните черти на търсенето на историческият Исус  е 
било очевидната решимост на поколение след поколение търсачи да 
отхвърлят или премахнат всичко характерно еврейско от традицията за 
Исус. Можем да обясним тази движеща логика дори ако не сме в състояние 
да й симпатизираме – логиката на традиционният християнски анти-

семитизъм. Както е добре известно от втори век нататък, вероятно трябва 
да кажем от посланието към евреите нататък, едно последователно течение 
на християнско заместничество е доминирало християнското разбиране за 
евреите.87

 Това е виждането, че християнството е заместило Израел, 
изсмукало от неговото еврейско наследство всичко, което е било ценно и е 
оставило юдаизма като една празна черупка. Според това виждане 
християнството е противоположно на юдаизма.88

 Християнството, с други 
думи, отрано е било схващано като не-юдаизъм и юдаизмът като не-

християнство. В крайна сметка самите евреи са били противници на 
благовестието и са отхвърлили Христос, юдаизмът се е определил като 
противник на християнството. Още по-лошо, евреите са били отговорни за 
смъртта на Исус. Народът е приел тази кръвна вина: „Кръвта му да бъде 
на нас и на децата ни” (Матей 27:25). Те са били богоубийци. Това, което 
Исус казал за Юда се отнасяло за всички евреи: „За този човек е по-добре 
да не се беше разждал” (Марк 14:21). Това била причината за по-късните 
гонения срещу евреите  в християнска Европа. 

От това наследство изниква водещият инстинкт или приемане, че не е 
възможно Исус да е бил евреин като тях, той трябва да е бил различен. 
Така ние откриваме като един от най-удивителните характеристики на 
търсенето повтарящите се опити да се отдели Исус от еврейството. Сузана 
Хешел предлага проникновен анализ на тази нещастна тенденция през 19 
век: „Като еврейство, юдаизмът представлявал един набор от качества, 
които всеки християнски богослов желаел да отхвърли и отрече: фалшива 
религиозност, неморалност, легализъм, лицемерие, плътскост, 

                                                           
87

 Евреи 8:13; Варнава; Мелито, Peri Pascha; виж по-нататък  S. G. Wilson, Related 

Strangers: Jews and Christians, 70–170 C.E. (Minneapolis: Fortress, 1995). 
88

 Игнатой, Магн. 10.1–3; Римл. 3.3; Фил. 6.1; Mart. Pol. 10.1. 



искусителност, нечестност, да споменем само няколко от тях.”89
 Тя 

отбелязва, че либералните богослови рисуват една „колкото е възможно 
по-отрицателна картина на юдаизма от 1 век,” за да могат да „издигнат 
Исус като уникална религиозна фигура, която стои в остра 
противоположност на своето еврейско обкръжение.”90

 Едно уникално 
религиозно съзнание незасеганото от историческите обстоятелства отсича 
Исус от юдаизма. Ърнест Ренан например е в състояние да напише: 
„Фундаментално, в Исус няма нищо еврейско.” След като посещава 
Еруслаим Исус „изглежда не толкова като еврейски реформатор колкото 
като унищожител на юдаизма….Исус вече не е евреин.”91

 И за Албрехт 
Ричел, водещият богослов-говорител на либералното протестантство, 
„отхвърлянето на юдаизма и неговият закон от Исус… се превръща в ясна 
разделителна линия между неговите учения и тези на евреите.”92

 Почти 
също толкова удивителен е фактът, че великото описание на либералното 
търсене от Алберт Швайцер просто пропуска да отчете големият спор 
между еврейското и християнското научно изследване по темата за Исус и 
евреите.93

 В това отношение иронията на либерализма е, че той не само се 
стреми да „освободи” Исус от ограничаващите слоеве на последващата 
догма, но също така и да представи Исус като един, който е „освободил” 

квинтесентният религиозен дух от „отживелите остатъци” на еврейския 
култ и митове. 

При прехода от 19 към 20 век Уилям Босет в своята малка книжка за Исус 
добре илюстрира двойният аспект на либералното търсене – 

идеализирането на християнският Исус стои твърдо срещу охулването на 
неговите опоненти и религията, чийто представители са те. 

„Най-големите врагове на Исус и истинската противоположност на това, за 
което той стои били книжниците. Колкото и да приличал на тях по 
външната форма на своята активност по своя дух те били на 
противоположни полюси. От едната страна стоели изкуственото цепене на 
косъма и ялова ерудиция, а от другата новите насоки на един мирянин и 
човек от народа. Тук бил продуктът на дълги поколения изопачения и 
отклонения, а там простотата, яснотата и свободата. Тук имало фокусиране 
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върху маловажното и незначителното, едно ровене в пясъка, а там 
постоянно размишление върху същностното и силно вътрешно чувство за 
реалност. Тук имало рафиниране на кауистиката, игра на формули и фрази, 
а там директност, суровост и съжалението на проповедника на покаяние. 
Тук език, който трудно можел да бъде разбран, а там свойствената сила на 
могъщ оратор. Тук буквата на закона, а там живия Бог. Това било като 
срещата на вода и огън.94” 

Реакцията на Рудолф Бултмън на неговите либерални учители включвало 
собственото му признание, че доколкото става дума за новозаветното 
богословие посланието на Исус наистина спадало към „юдаизма.”95

 Но той 
твърдял дори още по-силно, че вярата няма нищо общо с историята и 
следователно ние няма нужда да знаем нищо за този Исус и че 
единственото, което е от значение е една екзистенциална среща с 
керигматичния Исус. Следователно резултатът не бил много по-различен: 
вярата в керигматичният Исус била един квантов скок встрани от всичко, 
което можело да бъде разбирано като вярно за еврейският Исус. И макар че 
поколението, което следвало след Бултман започнало да се отдалечава от 
неговият екзистенциализъм те продължили да гледат с предубеждение на 
юдаизма от времето на Исус. Нищо не показва това по-ясно в германското 
богословие от обичайното описание на юдаизма от времето на втория храм 
като Spätjudentum (късен юдаизъм)96

 – макар че, разбира се, те добре 
знаели, че юдаизмът продължил да процъфтява до настоящото време. 
Отново, логиката е ясна, същото приемане на християнското 
заместничество: единствената функция и цел на юдаизма била да подготви 
пътя за идването на Христос и християнството. Идването на Христос 
бележи краят на юдаизма. Така поколението от времето на Христос било 
„късният юдаизъм” последният юдаизъм. Също така, с една удивителна 
нечувствителност в периода след Холокоста, не било необичайно дори за 
известни германски богослови да говорят за Исус, който слага край на 
юдаизма или довежда юдаизма до неговият край.97

 

                                                           
94

 W. Bousset, Jesus (ET: London: Williams & Norgate, 1906), 67–68. 
95

 R. Bultmann, Theology of the New Testament, vol. 1 (1948; ET: London: SCM; New 

York: Scribner, 1952), 3; По подобен начин неговата книга Primitive Christianity in Its 
Contemporary Setting (ET: London: Thames & Hudson, 1956), 71–79. 
96

 Виж C. Klein, Anti-Judaism in Christian Theology (1975; ET: London: SPCK; 

Philadelphia: Fortress, 1978), here ch. 2; still in F. Hahn, Christologische Hoheitstitel, 5th ed. 

(Göttingen: Vandenhoeck, 1995), 133, 351; J. Becker, Jesus of Nazareth (Berlin: de Gruyter, 

1998), e.g., 88, 224n146. 
97

 Виж напр., W. Pannenberg, Jesus, God and Man (ET: London: SCM, 1968), 255; 

L. Goppelt, Theology of the New Testament, vol. 1, The Ministry of Jesus in Its Theological 

Significance (1975; ET: Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 97 (“Jesus actually superseded 



В подновеното търсене от епохата след Бултман по-голямата част от 
споровете се фокусирали върху въпроса за критерия, критерия, който би 
направил търсещия способен да определи дали дадени конкретни думи 
произлизат от самият Исус. Ние ще се върнем към този въпрос в 
следващата секция. Тук просото трябва да отбележим, че принципният 
критерий, различността, се опитва да изведе една добродетел от това, което 
търсачите във вторто търсене считат за необходимост реконструирайки 
тяхната картина на Исус от това, което разграничава Исус от неговият 
исторически контекст и го представя като противоположен на неговото 
еврейско обкръжение. И неолибералното търсене на Доминик Кросан и 
Бъртън Мак се различават от старото либерално търсене в тази точка 
единствено по своят аргумент, че влиянието на елинизацията, която според 
виждането на Харнак бележи разликата между ранната църква и Исус, се 
открива още в учението на самият Исус. Независимо от признанието за 
еврейският произход на Исус тенденцията е да се търсят прилики между 
учението на Исус и гръцката култура и различията с неговата собствена 
еврейска култура.98

 С други думи еврейството на Исус все още остава 
нещо смущаващо за твърде много хора, които желаят да участват в 
търсенето. 

Но това смущение съвпада с една освежаваща черта на едно друго основно 
течение в съвременното търсене за живота и учението на Исус, което води 
своето начало именно от това смущение – Исус евреинът. Всъщност аз 
предпочитам да сведа заглавието „третото търсене на историческия Исус” 

до търсенето на евреинът Исус.99
 Надеждите на едно (трето) търсене също 

са значително увеличени от новите прозрения за характера на юдазима от 
времето на втория храм, до които е достигнало научното изследване през 
последните 50 години. Тук откриването на свитъците от Мъртво море има 
водеща роля. Повече от всичко друго свитъците унищожават идеята за 
един монолитен, монохромен юдаизъм особено такъв, който може да бъде 
виждан като противник на новопоявяващото се християнство. Сега е 
възможно да виждаме Исус, както и „назарейската секта”100

 в различията 
от времето на юдаизма от времето на втория храм по начин, по който по-

рано не сме били в състояние да направим. Този пробив е съпроводен и 
подсилен от други важни развития – по-конкретно от падането на по-рано 
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доста остро правената разлика между юдазима и елинизма101, признанието, 
че портретите на равинският юдаизъм в Мишна и Талмуда може би не 
могат да бъдат проектирани обратно до 1 век102, възобновеният интерес 
към богатия набор от апокрифна и псевдоепиграфична еврейска 
литература като по-нататъшно свидетелство за различията в юдаизма от 
времто на втория храм103

 и нарастващата сложност на оценките на 
постоянно увеличаващите се археологически данни от Израел (по-

конкретно Галилея) от времто на Исус.104
 Накратко, няма да е 

преувеличение да кажем, че научното изследване се намира в по-силна 
позиция от всякога да начертае една по-ясна и по-вярна картина на 
юдаизма в Израел от времето на Исус и като контекст на служението на 
Исус. И, както Нийл Нал отбелязва преди 50 години: „Всичко, което 
увеличава познанието ни за обкръжението на Исус (палестинският 
юдаизъм) непряко разширява познанието ни за самият исторически 
Исус.”105

 

Това трето търсене ни позволява да променим целта на нашето търсене от 
различният и специфичен Исус към един характерен Исус. Търсенето на 
един Исус, който е различен от юдаизма ни е повело по някои съмнителни 
пътища и до някои неприятни места. Да търсим един Исус, който е бил 
отгледан в Галилея и който е провеждал по-голямата част от своята мисия 
там, но въпреки това фундаментално се различава от практиките и 
вярванията на своите евреи-галилеяни винаги е обречено да завърши с 
един доста странен Исус. Но един Исус, който е израснал в Галилея и 
който очевидно има общо с типичния галилейски евреин означава просто, 
че еврейското на Исус е една валидна и удачна начална точка за търсенето, 
вместо нещо, което трябва да бъде премахнато от него. Разбира се, ние не 
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трябва да отиваме в обратната крайност смятайки, че Исус е бил изцяло и 
напълно характерно еврейски. Тези, които са водели този нов път да гледат 
на Исус, по конкретно Геза Вермес и Ед Сандърс, са отворени за критика в 
тази точка – по-конкретно те са минимизирали напрежението между Исус 
и фарисеите.106

 Исус изглежда толкова добър евреин, че отхвърлянето му 
от главните свещеници и екзекуцията му се превръщат донякъде в 
озадачаващ момент. Затваряйки пропастта между Исус и юдаизма такива 
учени отварят една друга пропаст, тази между Исус и християнството, 
което идва след него.107

 

Въпреки това виждайки Исус в контекста на юдаизма от неговото 
собствено време остава една по-удачна линия на търсене отколкото да 
започваме с намерението да извлечен от неговият контекст. Отбелязвайки 
какви характеристики идват от еврейската вяра и практика ние можем да 
предположим, освен ако нямаме основания за обратното, че Исус е 
споделял тези характеристики. Един основен списък би включвал факта, че 
той е бил обрязан, че е бил въпитан в традицията на Шемата, в уважение 
към Тората, посещението на синагогата и пазането на съботата. В 
допълнение към това Сандърс предлага един списък на това, което той 
нарича „почти неоспорими факти” за Исус: че неговата мисия се е 
провеждала най-вече сред градовете и селата на Галилея, че основното 
ударение на проповядването му е било Божието царство, че той характерно 
е поучавал с афоризми и притчи и т.н.108

 Тук отново се появява една 
картина на един характерен Исус. 

Това е една тема, която аз ще развия в последната секция от тази глава, но 
за момента нека да се придвижим към втората ми основна критика на по-

ранното търсене. 

Преобръщайки пирамидите наопаки 
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Ако първата грешка на по-ранните търсения е била да търсят един 
нееврейски Исус втората е била да търсят успех зависещ от 
идентифицирането на някои ключови думи или действия, чиято 
историчност може да бъде установена с висока степен на вероятност и 
които след това се превръщат в основа, около която се прави 
реконструкция на мисията на историческият Исус. 

Това се е превърнало в характеристика на търсенето когато то е било 
възобновено от учениците на Бултман. Можем да го определим като 
търсенето на критерий, по-конкретно критерий, чрез който конкретните 
думи на Исус могат да бъдат разпознати като произхождащи от него. Това 
приемане е същото, което беше критикувано в предишната глава, че 
единствената възможност за търсачите е да се опитат да проникнат през 
слоевете на традицията, които стоят между мисията на Исус и 
синоптичната традиция. Все още се смята, че тези слоеве отразяват най-

вече последващата вяра на ранните църкви, че между всеки слой има, да се 
изразим така, една често непроницаема стена на след-възкресенска вяра. 
Все още се смята, че първоначалните слоеве се състояли единствено от 
изолирани единици и индивидуални форми. Тогава единствената надежда 
е да се намерят местата където стената е тънка или слаба и където едно 
решително усилие е в състояние да я пробие и в крайна сметка да достигне 
до най-ранните форми на някакви индивидуални думи, които могат да 
бъдат приписани на Исус. 

Имало е множество опити да се идентифицира критерия, който дава най-

голяма надежда за постигане на тази цел. Най-известният от тях е този, 
който вече споменахме, критерият за различност. Норман Перин го описва 
най-ясно: „Най-ранните форми на дадени думи, до които можем да 
достигнем, могат да се смятат за автентични ако е възможно да се покаже, 
че те са различни от характерните ударения както на древният юдаизъм 
така и на ранната църква.109” Идеята не е, че единствено думите, които 
изпълняват този критерий трябва да бъдат приети за автентични, а че това 
са единствените думи, за които можем да знаем, че са автентични.110

 Перин 
подкрепя този първи критерий с втори: „критерият за единство:” 

„материалната форма на най-ранните слоеве на традицията могат да бъдат 
приети за автентични ако може да бъде показано, че са в съгласие с 
материала установен като автентичен посредством критерият за 
различност.111” С известно колебание той добавя и трети, „критерият за 
множественост на потвържденията:” „автентичният материал, който е 
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потвърден във всички, или повечето, източници, които могат да се открият 
зад синоптичните евангелия.112” 

Докато дискусията за критерия се разширява отвъд ограниченията на т. 
нар. ново търсене са предлагани и други критерии, не непременно като 
алтернативни, а в допълнение към предишните. Например Йоахим 
Йеремиас предлага критерият на характерният стил, който може да бъде 
проследен до арамейските форми113, Джон Миер прави доста известен 
„критерият на объркването,114” и Герд Тисен (заедно с Дагмар Уинтър) 
настоява за критерият на историческата достоверност.115

 Но критерият за 
различност все още впечатлява мнозина търсачи понеже той предлага най-

достоверни резултати: ако един слой от традицията не показва зависимост 
от юдаизма от това време и не е повлиян от след-възкресенската вяра, 
тогава той с увереност може да бъде приписан на самият Исус като най-

вероятното обяснение за мястото му в традицията за Исус. 

Аз не възразявам твърдо на подобна логика. Това, на което възразявам тук 
е, че то прави твърде много от това, което може да бъде казано за Исус да 
зависи от дадени кратки думи или малка група такива. По подобен начин 
критерият на объркването придава основна стойност на всяка странност 
срещаща се в традицията за Исус. И макар Сандърс напълно да съзнава 
опасностите той продължава напред правейки своя собствена 
реконструкция зависеща от собствената му начална точка в традицията за 
Исус, т.е. от неговото тълкуване на „очистването на храма.116” Във всичко 
това съществува опасност пирамидата да бъде преобърната: да се опитваме 
да изградим портрет и разбиране за Исус на основата понякога на един 
единствен стих, една тясна основа и много висока конструкция като 
първата вероятно се оказва прекалено малка, за да поддържа втората. Не е 
чудно, че много картини на историческия Исус след време се разбиват на 
парчета! 

Така например Ърнст Кесмън започва второто търсене на историческия 
Исус идентифицирайки „характерните елементи в мисията на Исус” като 
авторитет заявяван от Исус за своето учение срещу това на Мойсей както 
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показват антитезите в Матей 5.117
 Гюнтер Боркман открива 

забележителната характеристика в бележката за есхатолоигичното 
изпълнение на Исусовото прогласяване.118

 На основата на Марк 9:1 Вернен 
Кюмел се чувства способен да заключи, че една характерна черта на 
учението на Исус е било неговото очакване за скорошно идване на 
царството.119

 Хайнц Шърмън намира, че Господната молитва за идващото 
царство (Матейн 6:1 /Лука 11:2) е най-сигурният път за разбиране на 
Исусовото виждане за царството.120

 По-типична е била увереността, че 
Матей 12:28 / Лука 11:20 ни дава сигурно разбиране за виждането на Исус 
за царството като вече настоящо.121

 Споровете за това, кои от думите 
свързани с Човешкия Син в евангелията могат да се считат за 
„оригинални” и „автентични” са легион.122

 Както вече отбелязах 
Семинарът Исус открива водещата характеристика на учението на Исус в 
неговите афоризми. Примерите могат да бъдат умножени. 

Във всеки случай обаче е възможно да съставим един по-дълъг списък на 
тези, които поставят под съмнение всяко от изброените твърдения. За 
всеки учен, който изгражда своята обърната пирамида на тези или онези 
думи има много повече учени, които се опитват да избутат пирамидата от 
нейната прекалено тясна основа. С други думи съществува очевидна 
опасност да приемем нечия лична оценка на дадена несъмнено оригинална 
част от традицията за Исус, за да можем да градим около нея, така както 
външните стени на замъците в древността били изграждани около 
вътрешната крепост. Опасността е, че самата вътрешна крепост може да е 
податлива поради множество подземни тунели прокопани през масата на 
традицията за Исус или пък нападенията срещу самата крепост да покажат, 
че външните стени не са особено ефективни. Или, отново да сменим 
метафората, опасността е начинанието да затъне в тресавището, в което се 
лутат мнозина търсачи, само за да се намерят объркани от множащи се 
хипотези и неспособни да се предвиждат напред с каквато и да е 
увереност. Както се изразява Сандърс: виждането, „че една достатъчно 
предпазлива егзегетика на думите на Исус ще ни поведе в „правилната 
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посока” е отвело мнозина новозаветни учени в едно тресавище, от което те 
никога не са се завърнали.123” Или същата метафора адаптирана към 
известният образ на Алберт Швайцер124, сложността на програмата на 
традицията за Исус означава, че търсачите често се оказват хванати на 
междинни спирки без да са сигурни, че могат да продължат напред и с 
малка надежда, че влакът ще дойде на уреченото време. 

Пред лицето на подобно униние моето предложение е, че ние трябва да 
приемем мъдрият съвет на Леандър Кек както сочещ ни пътя напред: 
„Вместо различният Исус ние трябва по-скоро да търсим характерният 
Исус.125” Нека да се откажем от търсенето, което противопоставя Исус на 
неговият собствен контекст и вместо това да търсим характерният Исус, 
както това, което е било характерно за Исус като евреин така и това, което 
е било характерно за традицията за Исус такава каквато я имаме в момента. 

Характерният Исус  

Ако твърдението в тази глава е вярно тогава това, което търсим, в 
традицията за Исус и това, което търсим, гледайки през традицията за Исус 
е някой, чиято мисия е била запомнена поради някои характерни неща, 
всяко от които e илюстрирано чрез истории и поучения извършени сред 
кръга на учениците и църковните събирания макар и все още не (в удачния 
смисъл на думата) „документирани” (литературната парадигма). Х. 
Стърастбъргър казва това по-смело от мен: „Самото изобилие на 
исторически несъответствия говори в полза на една..неизчистена, но със 
сигурност развита устна традиция, чието ясно основно усилие в началното 
й формиране очевидно е било да запази колкото е възможно по-точно 
паметта за Исус, неговите учения и проповеди т.е. да даде едно вярно и 
историческо свидетелство. И точно уникалното, невъзможно да се 
фалшифицира цялостно впечатление несъмнено е било запазено в 
каноничните евангелия…без значение колко много детайли в описанията 
все още са, и вероятно завинаги ще остават, спорни.126”   

Ако това е твърде смело една загриженост все пак да идентифицираме 
„цялостното впечатление” вместо конкретните детайли, характерният 
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вместо различният Исус, сочи на възможния търсач един ценен широк 
критерий, към който той трябва да се обърне преди да се насочи към 
конкретните детайли. Критерият е следният: всяка характеристика, която е 
характерна за традицията за Исус, дори ако е само относително характерна, 
най-вероятно може да бъде проследена обратно до самият Исус, т.е. 
отразява първоначалното впечатление оставено от думите и действията на 
Исус поне върху неколцина от първите му ученици. Логиката е директна: 
ако една характеристика е характерна за и относително разпознаваема в 
традицията за Исус (в сравнение с други еврейски традиции) тогава най-

вероятното обяснение за нейното присъствие в традицията за Исус е, че тя 
отразява продължаващото впечатление, което Исус е направил поне на 
голяма част от първите си ученици, едно впечатление, което отначало ги е 
накарало да създадат своите общности заедно с други ученици и които са 
празнували (заедно с керигматичната традиция за кръста и възкресението) 
в събранията на първите църкви по времето на първото поколение 
християни. 

Това, разбира се, не означава, че всеки детайл в даден характерен мотив 
може да бъде проследен назад до нещо чуто или видяно от първите 
ученици на Исус. Колкото по-характерен е даден мотив толкова по-

вероятно е той да е бил развит и разширен. Но в еднаква степен колкото 
по-характерен е даден мотив толкова по-вероятно е той да е бил 
първоначално въведен в традицията за Исус няколко години след като 
традицията е започнала да циркулира и да бъде използвана в устна форма. 
Колкото по-характерна е дадена черта в различните течения на традицията 
за Исус толкова по-вероятно е тя да отразява впечатлението оставено от 
Исус на учениците му вместо да е вдъхновение на някой неизвестен 
ученик от Галиеля, Еруслаим или Антиохия. Идеята е, че подобно 
впечатление за Исус получено посредством наблюдението на такива 
характерни черти на традицията за Исус не е зависимо от някои конкретни, 
единствени думи. Именно впечатлението оставено от мотивът показва 
цялостното впечатление оставено от Исус, че това са били нещата, които 
той е казвал и правил, че той е говорил и действал по този начин често или 
редовно. 

Не е трудно да илюстрираме ефективността на този начин на провеждане 
на търсенето. По-голямата част от следващите илюстрации са развити по-

подробно в Jesus Remembered. 

Помислете отново за еврейския произход на Исус. В традицията за Исус 
съществува последователен интерес за типично еврейки неща – какво 
включва покорството на Тората, как да се пази съботата, какво се счита за 
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чисто или нечисто, чистотата на храма.127
 Едва ли може да има съмнение, 

че Исус е споделят подобни интереси. Какво е било конкретното му 
отношение към отделните проблеми може да се спори и очевидно е било 
повод за известен спор сред хората отговорни за повтарянето и 
предаването на традицията за Исус128, но че самият той се е занимавал с 
подобни  въпроси по време на своята мисия е несъмнено ясно. В същата 
връзка Исус последователно е описван като говорещ и спорещ с 
фарисеите. Тук можем да видим как традицията е била развита като Матей 
по-конкретно доста разширява мотивът за спора с фарисеите.129

 Но това 
очевидно е начин да се изрази дадена идея: Матей развива един мотив, 
който вече е бил напълно интегриран в традицията за Исус. Исус е бил 
добре запомнен с това, че многократно е спорел с различни фарисеи. 
Независимо от антиеврейската насоченост на по-ранните фази на 
търсенето, еврейският характер на въпросите вълнували Исус не подлежи 
на съмнение. 

Или, отново, едва ли можем да се съмняваме, че Исус е провел голяма част, 
ако не е по-голямата част, от своята мисия в Галилея. Синоптичната 
традиция е толкова последователна по този въпрос и галилейският 
произход на синоптичните описания толкова явен, че би било безумно да 
твърдим обратното. Тук не става дума просто за факта, че мисията на Исус 
ясно е била запомнена както случваща се най-вече около Галилейското 
море и близките до него села. По-конкретно, притчите на Исус са пълни 
със споменавания свързани със земеделието и съдържат ехо от 
тогавашната социална ситуация в Галилея – богати собственици, 
презрение към отсъстващите господари, настойници-експлоататори, 
наследство предавано в семейството, дългове, дневна надница и т.н.130

 Със 
сигурност описанието на Йоан показва една много по-ориентирана към 
Ерусалим мисия, но дори и там три от първите четири „знамения” се 
случват в Галилея. Възникналото напрежение между синоптиците и Йоан 
едва ли ще бъде задоволително разрешено, но то не променя цялостното 
впечатление, че Исус е бил галилейски евреин, чиято мисия е била в по-
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голямата си част оформена от и фокусирана върху обстоятелствата на 
галилейското му обкръжение. 

Един трети пример очевидно е проповядваното от Исус царство или царско 
управление на Бога. Тук отново никой, който приема сериозно 
синоптичната традиция, не може дори да започне да се съмнява, че 
Божието царство е било в центъра на мисията на Исус. Т.е. царското 
управление на Бога със сигурност е било характерна тема на неговото 
послание и също така е било доста характерно за проповядването на Исус в 
сравнение както с юдаизма от неговото време така и с последвалото го 
християнство.131

  На това място също сравнително редките споменавания 
на царството в Йоановата версия на мисията на Исус остават донякъде 
проблем  за историците на традицията за Исус132, но този факт едва ли 
намалява цялостното впечатление дадено от синоптичните евангелия. 
Прогласяването на Божието царско управление било едно от най-

характерните черти на Исусовата мисия. Следователно от малко значение 
е, че ние не можем да сме сигурни дали например Марк 1:15 – „Времето се 
изпълни и божието царство наближи; покайте се и повярвате в 
благовестието” – записва точно какво е казал Исус влизайки в Галилея или 
е обобщение на самия Марк на неговата проповед. Идеята е, че мотивът е 
толкова дълбоко вкоренен в традицията за Исус, че обобщението на Марк 
е почти толкова ефективно за предаване на цялостното впечатление 
оставено от проповядването на царството от Исус. 

Разбира се, хората, които изучават евангелията знаят, че в мотивът за 
царството в синоптичната традиция има две течения: царството е бъдещо, 
макар и иманентно и царството е вече присъстващо и действено чрез 
служението на Исус. Те също така добре знаят, че съществува огромен и 
продължителен спор относно кое от тези две течения е по-„оригинално.” 

Спорът показва по-ясно отколкото повечето други колко безсмислено е да 
се правят заключения относно „историческият Исус,” които зависят от 
отделни стихове и това, което може да бъде заключено от тях. Фактът е, че 
и двете течения са добре основани на синоптичната традиция.133

 И двете са 
характеристики на синоптичният Исус. Как се осмеляваме ние, егзегетите 
и екапозитарите, да свързваме толкова различни традиции в едно 
единствено цяло и да отхвърляме всичко, което не пасва на нашите 
собствени идеи за последователност и добър смисъл? Много по-отговорно 
е за историкът и егзегетът да признаят, че двойните характеристики на 
традицията за Исус могат да бъдат обяснени по-добре като една двойна 
характеристика на учението и мисията на самият Исус. Цялостното 
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двустранно впечатление на Исус остава ясно дори ако не е ясно как двете 
страни са били свързвани заедно от Исус и първите му ученици. 

Един четвърти ясен пример е традицията за човешкия син / Човешкия 
син.134

 Тук отново картината е достатъчно ясна. Традицията, че Исус е 
използвал израза „човешкия син” е толкова цялостно вкоренена в 
евангелската традиция, толкова рядко използвана в Еруслаим по времето 
на Исус и почти напълно липсваща в останала раннохристиянска 
традиция135, че във всяко разумно приемане тя може да води началото си 
единствено от традицията за Исус. Удивително е също колко 
последователно се среща изразът в устните на самият Исус. Той не е 
някаква идентификация използвана от другите: Исус Човешкият син ли е? 
Тя не е изповед от страна на учениците: Исус е Човешкият син. Всичко, 
което традицията изисква от нас да кажем – но тя изисква да кажем това – 

е че самият Исус е използвал фразата. Тук отново убедителната дедукция 
не изисква от нас да твърдим, че всяко споменаване на Човешкия син / 
човешкия син води началото си директно от Исус. Но фактът, че в 
традицията тази фраза е използвана единствено от Исус сигурно 
потвърждава, че оригиналната форма на традицията произлиза директно 
от  и директно отразява характерната употреба на израза от Исус. На 
основата на данните, с които разполагаме е също така възможно да 
твърдим, че нарицателната употреба на „Човешкия син” е в някои/много 
случаи потвърдена от арамейският идиом „човешкият син,” т.е. „някой,” 

„човек като мен.” Това, което не може да се счита за достоверно обяснение 
на данните е, че цялостният мотив първоначално е бил въведен в 
традицията за Исус на един след-възкресенски или дори още по-късен 
етап. Че някои учени продължават да настояват за това136

 независимо от 
съкрушителните свидетелства на данните по мое мнение е пример за 
методологическо изопачение. 

По отношение на думите човешкия син / Човешкия син тенденцията да се 
противопоставят едни на други стихове и да се използва един, за да се 
дисквалифицира друг както доказателство за употребата й от самият Исус 
е достигнала до крайност. Ако Исус е говорил за себе си като за човешкия 
син от гледна точка на настоящата си дейност той очевидно не е говорил за 
страданията на Човешкия син или за идването на Човекия син! Ако Исус е 
гледал към прославата в или чрез Човешкия син той не може да е 
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използвал израза за да опише собствената си мисия!137
 Тук отново в спора  

е била привнесена една логика от 20 век и егзегетиката е използвана за 
фрагментирането на един сложен, но напълно цялостен мотив. Наистина 
можем да спорим как един филологичекси идиом („човешкия син” = 

„човек,” „някой”) може да се съгласува с употребата му във видението от 
Данаил 7 „един като човешкия син идеше с облаци и достигна до Древния 
по дни”). Идеята тук обаче е, че и двете употреби са добре вкоренени в и 
добре разпръснати из традицията за Исус. Едно търсене на характерният 
вместо на специфичният Исус предполага, че ние трябва да се опитаме да 
видим смисъла и на двете употреби в материала за Човешкия син / 
човешкия син преди да приемем, че едната от тях представлява по-късна 

христологична редакция. 

Божието царство и традициите за човешкия син / Човешкия син в 
синоптичните евангелия ни дават най-добрите примери за стойността на 
едно търсене на характерният Исус вместо на някакъв различен Исус. 
Примерите лесно могат да бъдат умножени. Ясно е например, че Исус е 
бил познат като много успешен екзорсист: успехът и репутацията му като 
екзорсист са ясно потвърдени и в традицията за Исус е запазен повече от 
един сбор от думи на Исус по въпроса.138

 Кавото и друго да  може да се 
извлече от отделните случаи на екзорсизъм в мисията на Исус едва ли 
може да се отрича, че той е действал като екзорсист и е изцелявал 
обладани хора. Би било наистина странно ако някой учен приема, че Исус е 
действал като екзорсист, но отказва да приеме, че някои от конкретните 
примери за екзорсисъм са основават на автентични спомени за събития в 
мисията на Исус. Също толкова себеочевидно е, но в този случай много по-

малко спорно е, че Исус е бил ефективен учител на апофатична и 
параболична мъдрост. Характерният Исус е говорел с притчи, mošēl. 

Още по—необичайно за характерната различност е използването от Исус 
на думата „Амин.” Терминът е необичаен както за еврейския така и за 
арамейския (ʾāmēn) и показва силно, тържествено потвърждение на това, 
което е било казано, най-често във формален, литургичен контекст. И 
традицията за Исус свидетелствува ясно, че Исус е използвал термина 
последователно в своето учение.139

 Но той прави това по твърде характерен 
начин. Защото докато в обичайната си употреба „Амин” утвърждава или 
подкрепя думите на някой друг в традицията за Исус изразът е използван 
без изключение за утвърждаване на собствените думи на Исус.140

 Тази 
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съвсем необичайна употреба едва ли може да бъде приписана на ранните 
християни. Тяхната собствена употреба на „Амин”  е била в съгласие с 
традиционния модел.141

 Разбира се, още веднъж, ние едва ли можем да 
изключим вероятността учителите да разширяват този мотив в традицията. 
Но и не можем да се съмняваме сериозно, че използването му започва с 
Исус и е било характерна, особена черта на собственият му стил на 
поучение. Защо иначе терминът е бил запазен в цялата традиция за Исус и 
в транслитерирана форма? Това трябва да бъде едно най-сигурните 
заключения, които могат да се изведат от едно сериозно ангажиране с 
историята на традицията за учението на Исус. Видна е и една очевидна 
естествена последица: че Исус е използвал тази формула, за да привлече 
внимание към това, което е щял да каже и да добави тежест към него. 

Накрая, две други характерни черти на традицията за Исус заслужават да 
бъдат отбелязани, едната понеже е удивително пренебрегвана, а другата 
понеже се противопоставя на една понастоящем твърде влиятелна теза. 
Първата е факта, че традицията за Исус постоянно бива представяна като 
водеща своето начало от мисията на Йоан Кръстител. Това е потвърдено не 
само във всяко от четирите евангелия, но и сборникът с материали широко 
известен като Q също започва с традицията за Йоан Кръстистел. Същото 
правят и обобщенията на благата вест за Исус в Деяния (1:21022; 10:37). 
Това ни казва, че традицията за Исус винаги е била виждана под една 
форма на история, като припомняне на една мисия с определена начална 
точка. Това на свой ред ни казва, че формата на историята за Исус в 
евангелията действително отразяват формата както на истинската мисия на 
Исус така и на начина, по който най-ранните ученици са я запомнили. 

Второ, мотивът за съда на „това поколение” е широко приеман за 
отразяващ отрицателни опитности от по-късната християнска мисия и 
следователно като една индикация за редакция на документа Q.142

 Но тук 
отново, мотивът се среща широко в синоптичната традиция и е 
относително липсващ на други места, което със сигурност показва, че това 
е бил един характерен мотив от учението на самият Исус и че той е бил 
запомнен и запазен в традицията за Исус именно поради тази причина.143

 

Що за идеализация на „историческия Исус” ни пречи да заключим, че Исус 
също е проявявал известно раздразнение спрямо отрицателното приемане 
на посланието му? 
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Като обобщение не е трудно да изградим една картина на характерният 
Исус – един Исус, който е започнал своята мисия от срещата си с Йоан 
Кръстител; един евреин работил в Галиеля в рамките на юдаизма от своя 
период; един Исус, който характерно е прогласявал царското владичество 
на Бога както скоро идващо в цялата си сила така и като вече действащо 
чрез неговата мисия; един Исус, който често е използвал израза „човешкия 
син” вероятно като начин да говори за собствената си мисия и за 
очакванията му за резултата от нея; един Исус, който е бил успешен 
екзорсист и е знаел това; един Исус чийто характерен начин на поучение 
включвал афоризми и притчи; един Исус, чийто идиом „Амин” е изразявал 
една висока оценка на важността на това, което казва; един Исус, който 
реагирал силно срещу апатията и отхвърлянето на неговото послание, с 
които често се е сблъсквал. 

Мога да продължавам да изреждам още характеристики на характерният 
Исус, но надявам се,  вече беше казано достатъчно, което да покаже колко 
значим портрет може да бъде изграден просто като насочим търсенето си 
към характерният Исус. Повтарям, подобна реконструкция не гарантира 
историческата точност на спомена за някои конкретни думи или епизод. 
Но метода трябва ясно да ни даде една много по-здрава основа за 
историческа реконструкция от тази зависеща от оценката на някои 
конкретни думи или епизод. Не само това, но и едно признаване, че даден 
мотив е здраво вкоренен в и сред традицията за Исус може да бъде 
решаващ фактор за определяне стойността на свидетелствата на конкретни 
думи или епизоди. Наличието на един такъв характерен мотив всъщност 
започва да преобръща смятаното за обичайното през 20 век задължение за 
доказване на обратното. Там където конкретни думи или епизод отразяват 
подобен  характерен мотив научното изследване не трябва да пита: „Защо 
трябва това да бъде приписано на Исус?” а „Защо да не му бъде 
приписано?” 

От тези три глави аз достигам до следното заключение: Помненето на Исус 
действително има предвид това, което казва, че традицията за Исус е била 
един начин да се запомни Исус, показвайки как е бил запомнен Исус и 
правейки ни способни и днес да споделяме тези спомени. Моята тройна 
теза може да бъде обобщена доста просто. Първо, Исус е направил 
впечатление на хората станали след това неговите първи ученици много 
преди своята смърт и възкресение. Това впечатление е било изразено 
посредством първите формулировки на традицията за Исус, 
формулировки, които са били вече стабилни доста преди неговата смърт. 
Второ, начинът на устно представяне и устно разпространение на тези 
формулировки означава, че силата на това първоначално впечатление е 
продължавала да се изразява чрез тях независимо от това или по-точно 



именно понеже тези пърформънси са варирали, за да паснат на различните 
слушатели и ситуации. Както все още свидетелствува нейната настояща 
форма традицията за Исус не е била нито фиксирана нито статична, а жива 
по свето качество и ефект. И трето, характерните черти преминаващи през 
традицията за Исус ни дават ясна индикация за впечатлението, което Исус 
е оставил в своите ученици по време на мисията си. Както се изразява 
доайенът на британското новозаветно изследване С. Х. Дод в своята 
последна значима книга: „Първите 3 евангелия ни предлагат един сбор от 
думи като цяло толкова последователни и свързани и в същото време 
толкова значими по своето съдържание и стил, че никой разумен критик не 
трябва да се съмнява, каквото и отношение да има той към дадени 
конкретни думи, че в тях откриваме отразени мислите на един уникален 
учител.”144

  

Крайната картина на Исус не е обективно описание. Не съществува 
достоверен „исторически Исус” зад портрета на евангелията, който да е 
различен от характерният Исус на синоптичната традиция. Не съществува 
галилейски Исус, до който да можем да достигнем различен от този, който 
е оставил такова силно впечатление в и чрез традицията за Исус. Но това 
със сигурност е историческият Исус когото християните желаят да 
срещнат. И трябва ли историкът и ученият да се задоволяват с нещо по-

малко? 

 

                                                           
144

 C. H. Dodd, The Founder of Christianity (London: Collins, 1971), 21–22. 


