


ВЪВЕДЕНИЕ: ТИЧАЩИ КЪМ ГРОБА1
 

Рано тази сутрин получих имейл от един приятел от Сидни, Австралия. И, разбира се, 
там Възкресение Христово вече беше дошло. Тук ние сме събрани във вечерния мрак 
на Велика събота, но там слънцето вече е изгряло. Това е един обикновен географски 
факт, който обаче сочи към нещо много по-тайнствено, но също толкова вярно. Все 
още е тъмно в този свят, но Слънцето вече е изгряло – Божият Син, разпънатият, 
самият Исус. 

Това ни казва ап. Йоан с начина, по който описва спиращия дъха разказ на 
великденската утрин: 

„В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като 
беше още тъмно, и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба.“ 

Нещо вече се е случило и ние не сме готови за него. Не го очакваме. Мъртвите си 
остават мъртви. Мъртвите месии остават мъртви. Всеки знае това. Да, ние вярваме, че 
те ще възкръснат отново в последния ден, но не насред историята, не посред нощ, не 
сред безпорядъка на нашия объркан, разделен, странен и тъжен живот… 

Тя тича, за да каже на ап. Петър и на младия Йоан, и те също тичат – мисля, че това е 
единственото място в Библията, където в един единствен разказ тичат трима души – и 
те отиват до гроба, запъхтени и задъхани, но с лудо биещи сърца, понеже не знаят дали 
тази новина е добра, лоша или просто – изключително странна. Затова те нямат план. 
Ако отидеш в Ерусалим, следвайки някой месия и той бъде хванат и убит, най-добрият 
план е да се скриеш за няколко дни и след това да се измъкнеш от града, преди властите 
да са хванали и теб. Нямаш желание да тичаш насам-натам, изследвайки гробове в 
сумрачната светлина на първия ден от седмицата, когато хората скоро ще станат и ще 
се заемат със своите задачи след съботата. Но Петър и Йоан пристигат тичайки, а 
Мария ги следва отблизо. 

Идеята е следната: възкресението на Исус е било напълно неочаквано и си остава 
напълно неочаквано и в нашия свят днес. То е един шок, една обида към нашите 
светогледи – не просто към нашия модерен светоглед, макар модернистите да обичат да 
си представят, че те са първите хора, които са забелязали, че мъртвите си остават 
мъртви. Ал Гор писа за неудобната истина на глобалното затопляне, но възкресението 
на Исус е една още по-неудобна истина, пронизваща нашите обичайни допускания и 
казваща ни, подобно на имейла от Сидни, че денят вече е настъпил, когато всичките ни 
инстинкти крещят: „Не, не е, връщай се обратно в леглото!“. 

Възкресение Христово е замислено като една изненада, то има за цел да ни накара да 
станем рано и да тичаме, докато другите хора все още спят. Това е основата на 
Църквата, на християнската вяра, на християнския живот, надежда, любов, смях и 
свидетелство. То не е от онези твърдения, които хората биха чули и биха казали: „Е, 
предполагам, че може да е вярно.“; „Малко невероятно, но все пак съвсем възможно.“; 
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„Може би ще го обмисля.“. Всеки, който казва това, не е разбрал нищо. Възкресението 
не е просто невероятно, то е невъзможно, но се е случило. Възкресение Христово не е 
просто трудно за вярване, то е невъзможно, понеже не пасва на никоя друга категория. 
Да вярваш в благата вест на Великден означава да отвориш ума и сърцето си по един 
съвсем нов начин, така че новият ден да нахлуе в тях, независимо че мислиш, че е 
време да си лягаш, и да се наложи да тичаш, за да разбереш за какво става дума. Няма 
време за губене. Възкресение Христово означава да тичаш, когато мислиш, че все още 
трябва да спиш. То означава да вярваш в това, което си мислил, че никога не би могъл 
дори да си представиш. То означава да живееш по начин, който никога не си смятал за 
възможен. То означава Исус да се върне от гроба и да постави началото на новото 
творение, в което всичко е простено, всичко е поправено, всичко е новородено. 

 

  



ИСУС И СЪВЪРШЕНАТА БУРЯ2
 

Колкото повече приближаваха, хората ставаха все по-необуздани. Това беше моментът, 
който те очакваха. Всички стари песни изведнъж се връщаха в паметта им и те пееха, 
викаха, радваха се и се смееха. Най-накрая мечтата им се сбъдваше. Но насред всичко 
това техният водач не пееше. Той плачеше. Да, мечтите им наистина се сбъдваха. Но не 
по-начина, по който те си представяха. 

Той не беше царят, когото те очакваха. Не приличаше на древните владетели, седящи 
на своите украсени тронове от слонова кост, раздаващи мъдрост и правосъдие. Не беше 
великият воин, когото някои очакваха. Той не беше събрал армия и не беше започнал 
война. Яздеше на магаре. И плачеше за мечтата, която трябваше да умре, плачеше за 
меча, който щеше да прониже душите на последователите Му. Плачеше за царството, 
което нямаше да дойде, както и за царството, което владееше. 

За какво беше всичко това? Какво си мислеше, че прави Исус? 

На Цветница Исус яздеше в центъра на съвършената буря. 

Може би си спомняте историята на известната „съвършена буря“. Късния октомври 
1991 г. американска риболовна лодка на име Andrea Gail навлиза 500 мили навътре в 
Атлантика. Но изведнъж времето се променя. Студен фронт, който се движи по 
американо-канадската граница причинява сериозно смущение в Нова Англия, докато в 
същото време около провинция Меритайм в Югоизточна Канада се формира област на 
високо налягане. Идващата област на ниско налягане се усилва, създавайки това, което 
местните хора наричат „Североизточен Хелоуин“. Дори само това би могло да 
предизвика силна буря, но тогава, подобно на петролен пожар, един връхлитащ 
атлантически ураган добавя своята неизмерима тропична енергия. Силите на природата 
се нахвърлят върху безпомощната Andrea Gail от запад, север и североизток. Свирепи 
ветрове и огромни вълни разбиват лодката на трески. От нея са намерени единствено 
дребни частици. 

Разбира се, и по-рано е имало „съвършени бури“, но тази е обезсмъртена в книга и 
филм, които използват израза за свое заглавие. 

Сравнително лесно е да открием първите два елемента от съвършената буря на Исус. 
Третият е по-трудно откриваем, но много важен, ако желаем да разберем както 
първоначалното значение на Цветница, така и значението, което тя може да има за нас, 
докато през тази най-свята седмица се приближаваме към кръста. 

Нека да започнем с бурята, идваща от запад. Новата социална, политическа и (не на 
последно място) военна реалност на деня. Новата свръхсила – Рим. През изминалите 
столетия той постоянно увеличава своето влияние и мощ. До около 30 г. преди 
раждането на Исус от Назарет Рим е република. Но с Юлий Цезар всичко се променя. 
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Неговата амбиция и след това убийството му хвърлят Рим в дълга, кървава гражданска 
война, от която победител излиза осиновеният син на Цезар, Октавиан. Октавиан 
приема титлата „Август“, която означава „царствен“ или „достоен за почит“. Той 
обявява, че неговият баща Юлий е станал божествен – което означава, че той, Август 
Октавиан Цезар, сега официално е станал „божий син“ или „син на божествения 
Юлий“. Тази новина бързо обикаля земите, покорени от Рим: Добра вест! Имаме 
император! Божият син е станал цар на света! След смъртта си Август също бива 
обожествен и неговият наследник, Тиберий, приема същата титла. На бюрото ми стои 
монета от времето на царуването на Тиберий (запазени са много такива). На лицевата ѝ 
част, около изображението на Тиберий, е написано: „Тиберий, Цезар, син на 
божествения Август“. На гърба е образът на Тиберий, описан като „първосвещеник“. 

Подобна монета показват на Исус скоро, след като Той влиза в Ерусалим, когато Го 
питат дали трябва да плащат данък на Цезаря. „Божий син“? „Първосвещеник“? Той е в 
окото на бурята. 

Защо Рим се интересува от Близкия изток? Е, поради изненадващо познати причини – 

суровини. Днес това е нефтът; тогава било житото. Самият Рим бил твърде пренаселен 
и доставките на жито от Египет били жизненоважни. В един район точно толкова 
нестабилен през първи век, колкото е и днес, работата на римския управител била да 
налага правосъдие, да събира налози и да пази мира, и особено – да потиска бунтове. 
Това бил вятърът: първият елемент на съвършената буря, в чийто център се оказва Исус 
от Назарет. 

Вторият елемент в съвършената буря на Исус, областта на високо налягане, е историята 
на Израел така, както са я разбирали Неговите съвременници. Техните древни писания 
казват, че историята им върви в някаква посока, т.е. че има определена цел. Независимо 
от множеството провали и разочарования техният Бог казва, че евреите несъмнено ще 
достигнат до тази цел. Историите, които те разказвали, не били просто истории на едно 
незначително начало, лоши времена в настоящето и славно бъдеще. Те били по-

конкретни, по-сложни и изпъстрени с подробности и надежда. Тяхната тема разцъфва в 
историята на Изхода, с Мойсей, който извежда израилтяните от робството в Египет и ги 
води през Червено море и през пустинята до Обещаната земя. Евреите живеели с 
надежда, че това ще се случи отново. Тираните могат да направят най-лошото, на което 
са способни и все пак Бог ще ги избави. 

Ако разберете значението на Изхода, вие ще сте разбрали много за юдаизма – и за 
Исус. За своя решителен ход Исус избира Пасха – великия национален фестивал на 
Изхода. Дългата история на Израел трябва най-накрая да се срещне с дългата история 
на Рим. Това не е време, когато човек би искал да се намира на малка лодка в открито 
море. Или да влиза в Ерусалим, яздещ магаре. 

Западният вятър се сблъсква със областта на високо налягане. А къде е ураганът? 

Еврейската история винаги е съдържала един напълно непредсказуем елемент: самия 
Бог. Бог остава свободен и суверен. Начинът, по който Израел разказвал собствената си 
история отново и отново в миналото бил много различен от начина, по който Бог е 
планирал нещата. Исус вярвал, че тъкмо това се случва сега. Бог е обещал да се върне, 
да се върне за Своя народ със сила и слава, да установи Своето царство на земята както 
и на небето. Евреите винаги са се надявали, че това просто ще се припокрие със 
собствените им националистически амбиции – все пак преди всичко той е техен Бог. Но 



пророците до и включително Йоан Кръстител, винаги са предупреждавали, че идването 
на Бога лично и със сила ще стане изцяло по Неговите правила и според Неговите цели, 
и че Неговият народ може да попадне под същото осъждение както всички останали, 
ако техните амбиции не съвпадат с Божиите. 

Исус вярвал (виж Книгата на пророк Захарий 9:9–17), че влизайки в Ерусалим, Той 
въплъщава завръщането на Бога на Израел при Неговия народ в сила и слава. Но това 
била една различна сила и една различна слава. Спомнете си момента от операта „Исус 
Христос Суперзвезда“, написана когато Тим Рийс все още пишеше проницателна, 
остра лирика, а Андрю Лойд Уебър все още създаваше интересна музика – когато Исус 
приближава Ерусалим и Симон Зилот Го кара да започне революция. „Ти ще получиш 
сила и слава – казва той – завинаги.“ Но Исус се обръща и отговаря следното: „Нито ти, 
Симоне, нито петдесетте хиляди, нито римляните, нито евреите, нито Юда, нито 
дванадесетте, нито свещениците, нито книжниците, нито самият обречен Ерусалим – 

разбирате какво е силата, разбирате какво е славата, разбирате изобщо!“ И след това 
Той продължава с предупреждение какво ще се случи с Ерусалим, понеже „не позна 
времето, когато беше посетен от Бога.“ 

Това е моментът, а ти гледаш в различна посока. Твоите мечти за национално 
освобождение, които водят до пряк сблъсък с Рим, не са Божиите мечти. Бог е призовал 
Израел, така че чрез Израел да може да изкупи света, но самият Израел също се нуждае 
от изкупление. Затова Бог идва в Израел яздейки на магаре, в изпълнение на 
пророчеството на пророк Захарий за идващото мирно царство, прогласявайки съд над 
системата и града, обърнали своето призвание срещу самите себе си и отива да поеме 
върху себе си злото и враждебността на света, така че умирайки под тяхната тежест, да 
може да победи цялата им сила. 

По време на Своята публична дейност Исус бил въплътената и спасяваща изкупителна 
любов на Бога на Израел, но столицата на Израел и водачите му не били в състояние да 
видят това. Божият ураган идва от океана и за да изпълни своята цел, той трябва да се 
срещне челно с жестокия западен вятър на езическата империя и с областта на високо 
налягане на националистическите амбиции. Исус използва момента, пасхалния момент, 
момента на Изхода, не на последно място понеже те също говорят за суверенната 
свобода на Бога спрямо Неговия бунтовен и неразбиращ народ, точно колкото и над 
тиранията на Египет. 

Докато се развиват събитията от Страстната седмица и докато размишляваме над тях, и 
извървяваме своя собствен път до подножието на кръста, за нас е невъзможно да 
гледаме на тях просто като на някаква странна историческа чудатост. Това е била 
съвършената буря. Тогава ураганът на Божията любов се среща със студената мощ на 
империята и с нажежените амбиции на Израел. Само когато спрем и се вгледаме в тази 
комбинация, ние започваме да разбираме как истинският Божий Син, истинският 
първосвещеник наистина става цар на света. И може би само тогава започваме да 
виждаме смисъла на всички неща, които са били в ума ни през тази седмица, неща, 
които сме носили със себе си, докато сме вървели по собствения си път към кръста. От 
многото възможности ще спомена само две. 

Първо, съществува един очевиден и дълбоко тревожен паралел с днешната версия на 
западния империализъм и местната близко-източна амбиция. Трудно ми е да повярвам, 
че докато проблемите с Ирак съвсем не са свършили, а Афганистан все още поглъща 



животи и средства, ние толкова безметежно и с минимално обмисляне тръгваме на една 
нова неясна военна екскурзия.3 

Двата първи елемента на съвършената буря са налице: смущаващо очевидно е, че 
основният двигател на действията няма нищо общо със справедливостта и милостта – 

защо иначе не се намесваме на много други места като Зимбабве – но има много общо с 
отмъщението, от една страна, и с петрола, от друга. И кой знае дали с неясните 
програми на много хора от Близкия изток, законът на неочакваните последствия няма 
да ни засегне след време? 

Истински неизвестният фактор, разбира се, е какво възнамерява да направи Бог в и чрез 
всичко това. Западните политици без съмнение биха се присмели на подобен въпрос, 
макар че в Триполи и Бенгази, както и в Ерусалим, Дамаск и на други места, той е 
централен и хората смятат, че знаят отговорите. Но аз мисля, че за нас част от 
пътуването трябва да бъде едно пътуване на молитва, че докато следваме Исус по пътя 
към кръста, ние трябва да се молим за Близкия изток, за Северна Африка, не на 
последно място за онези, които страдат и умират без вина, особено за вече готовите за 
бой християнски общности в тези райони. Ние трябва да се молим по някакъв начин 
разумът да надделее над глупостта и справедливостта над егоистичната бруталност. 
Може би, само може би, ще се появи един нов елемент, който ще открие нови 
възможности за траен мир и справедливост. Нека да искаме в молитва, силата на 
победата на Исус да предотврати новата съвършена буря, която се надига в Близкия 
изток и която може да донесе хаос и нещастие за милиони. 

Второ, една много по-лична забележка, свързана с тази Страстна седмица. „Вземете 
кръста си – казва Исус – и Ме последвайте“. Докато правим това, ние често откриваме, 
че сме хванати в собствените си микро-версии на съвършената буря. Първо, ние сме 
подложени на обичайния натиск на по-широкия свят, на съвременната култура. Ако 
искате да се разбирате със света, вие трябва да играете играта по този начин. Мнозина 
от нас твърде бързо откриват, че цената за „спогаждането“ със света е собствената ни 
почтеност. През последните две години в Англия виждаме провала на почтеността на 
парламента, на банковата система, на журналистиката, а може да бъде добавено още и 
още. Но светът ще продължава да настоява, че трябва да играете по неговите правила, 
налагани все по-упорито, докато секуларните прагматици помитат старомодния 
морализъм по пътя си. Това е един елемент от съвършената буря. 

Вторият, разбира се, е, че всеки от нас има свои собствени амбиции и очаквания. Ние 
искаме да се дипломираме, да имаме работа, да печелим пари, може би да сключим 
брак. Чудесно. Но ние трябва по някакъв начин да се придвижваме през променливите 
и все по-бурни води, където всички тези нормални и естествени неща срещат силния и 
често безсърдечен вятър на съвременната култура. Как можем да попречим на 
собствените си амбиции да бъдат себецентрични и в крайна сметка 
идолопоклоннически? 

Докато се приближаваме към Разпети петък, трябва да бъдем наясно с и да се молим за 
третият елемент: къде е Бог във всичко това? Горко ни, ако просто използваме името на 
Бога в подкрепа на собствените си амбиции и желания. Дважди горко ни, ако смятаме, 
че можем да намерим Бога в духа на епохата. Това са две метеорологични системи, в 
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които винаги живеем – но по време на Страстната седмица ние сме призовани да 
отворим себе си за третата. 

Ако се опитваме да следваме Исус с вяра, надежда и любов, в Неговото пътуване към 
кръста ще открием, че ураганът на любовта, който ние с трепет наричаме Бог, ще 
задуха от нова посока, осъществявайки нашите мечти, като първо ги смачка, 
извличайки нещо ново от опасната комбинация на лична амбиция и културен натиск. 
Не трябва да се изненадваме, ако в този процес има моменти, когато се чувстваме, 
сякаш сме повлечени към дълбините на 500 мили от брега, сред 30-метрови вълни, 
плачейки за мечтите, които е трябвало да умрат и за царството, което не е дошло по 
начина, по който сме искали. Така става, когато попаднем в съвършената буря на Исус. 
Но бъдете сигурни, когато казвате заедно с учениците по пътя към Емаус: „Надявахме 
се… но всичко се обърка.“, че сте на ръба да чуете нови думи – думи, които идват, 
когато бурята е утихнала и в новата голяма тишина виждате пред себе си път, който 
никога не сте си представяли. 

„Глупави – казва Исус – и мудни по сърце да вярвате в това, което са говорили 
пророците! Не трябваше ли Месията да пострада тези неща и така да влезе в 
славата Си?“ 

Кой знае какво може да се случи, ако всеки от нас посрещне Разпети петък със смирена 
молитва и могъщият свеж Божи вятър задуха в тази комбинация на културен натиск и 
лични амбиции, така че всички да можем да участваме в страданията на Месията и да 
влезем в новия живот, който Той желае да ни даде.  



ВОДА, ОГЪН И ЗАКУСКА 

Римляни 6:3–11; Лука 24:1–12 

Проповед при кръщение, конфирмация и първо причастие на Великден, 2010 г. в 
катедралата в Дърам 

Ако запомните нещо от тази сутрин, то вероятно ще е, че това е един ден, в който сте 
станали много рано и сте отишли на църква. Надявам се, че ще запомните и много 
повече, но това все пак е добро начало: понеже цялата същност на Великден, на 
кръщението и на конфирмацията4

 е съсредоточена в едно необичайно ранно ставане, 
след като сте се наплискали с вода, за да се събудите и може би, поне в старомодните 
къщи, сте запалили камината, така че домът да се стопли за всички останали. Тогава, 
след като всичко това е направено, можете да помислите за някаква закуска. Е, за това 
ще говорим тази сутрин – за водата, огъня и закуската: и всичко това, понеже Великден 
ни е пробудил необичайно рано, докато всички останали все още спят. Това е 
причината при първия Великден всички да бъдат потресени и изплашени, жените – 

объркани и ужасени, мъжете – невярващи и удивени. Всичко това е напълно нередно! 
Нещата не трябва да се случват по този начин! Светът е бил изненадан и неподготвен. 
Той все още е спял. И продължава да спи. 

Виждате ли, обичайната представа за Великден доста ни подвежда. Нямам предвид 
шоколадовите яйца и пухкавите пиленца или зайчета. В някакъв смисъл всичко това е 
доста забавно. Никой човек, който е с ума си, не би сбъркал тези неща с истинското 
събитие. Не, опасността е по-дълбока. Мнозина в нашата култура, включително и 
много християни, мислят за Великден най-вече като за един щастлив край след ужаса и 
срама на Разпети петък. „О, всичко е наред, Той се е върнал обратно към живот, е,  в 
известен смисъл, и сега е на небето, така че всичко е наред, нали?“ А отговорът би 
трябвало да е: „Не, не е наред. Това изобщо не е смисълът на Великден.“ Смисълът на 
Великден е, че Бог веднъж завинаги ще сложи целия свят в ред – този свят, не просто 
едно място, наречено „небе“ – и възкресението на Исус е началото на това велико дело. 
Това е началото, конкретно и точно, на онова, което ние наричаме Божието царство. 

Какво общо има това с едно ставане два часа преди изгрева, с водата, огъня и 
закуската? Ами, общо взето всичко. Вижте, що се отнася до останалия свят, все още е 
среднощ. Нищо ново не се е случило. Светът предпочита да вярва, че християнството е 
просто още една „религия“, предлагаща още едно странно духовно решение с няколко 
странни чудеса, с които да подкрепи своите твърдения, но без това всъщност да 
променя нищо. Покварата и смъртта все още владеят света и Великден просто нашепва, 
че има път за бягство, ако желаем това. Не! Вярвайте или не (макар че за вас тук е по-

добре да вярвате!) смисълът на Великден е, че когато Исус е излязъл от гроба, Той е 
бил жив в един телесен живот, сложил началото на новия физически свят, който Бог ще 
направи. Това означава, че Божието време е прескочило напред, така че онова, което 
сме смятали, че ще се случи в самия край – Бог най-накрая да оправи всички неща – е 
прескочило в настоящето, в нашето време, в нашата история. Когато първите 
християни са разказвали историята за възкресението на Исус, те са казвали: Божият нов 
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свят е започнал и вие сте поканени да бъдете част от този нов свят – част от света, 
който живее според Божието време и по Божия нов начин. 

Това е възможно единствено заради Исус и защото Той е умрял и възкръснал отново. 
Божието ново време е времето, когато започва новият живот, но новият живот може да 
започне единствено, когато смъртта бъде победена. Божият нов свят е свят, в който 
греховете са опростени, но прошка е възможна само, след като греховете са 
премахнати. Божият нов живот е един истински човешки живот, живот, който изцяло 
отразява кой в действителност е Бог, но ние можем дори само да си мечтаем за тази 
святост единствено, ако с нас се случи нещо, което да ни помогне да направим прехода 
от пътя на смъртта – който за нас е „обикновеният“ живот – към пътя на живота. И 
начинът, по който ние сме въведени в това ново време, този нов свят и този нов живот е 
като се потопим в смъртта и възкресението на Исус, така че Неговата смърт да стане 
наша и Неговото възкресение да стане наше. 

Самият Исус ни показва как трябва да направим това. Когато се кръщаваме, ние се 
потапяме в Неговата смърт и излизаме от другата страна в Неговия нов живот, Неговия 
нов свят, Неговото ново време. Това е значението на водата на кръщението. 

Но за да бъдем цялостни, ние – земните създания – се нуждаем не само от вода, но 
също и от огън. Когато хората идват на конфирмация, те не само 
„потвърждават“  обещанието, дадено при кръщението – обещание, свързано с умиране 
заедно с Исус и възкръсване отново с Него – но също и се молят за Светия Дух. 
Светият Дух е живият огън на Божието присъствие и сила, и този огън започва да 
живее в нас – в нас заедно и в нас поотделно, така че да можем да живеем новия живот, 
да бъдем част от новия свят и по-точно да живеем в Божието време, което винаги 
изпреварва сънливото време на останалата част от света. 

Когато се молите за Светия Дух и когато заедно като църква се молим Светият Дух да 
дойде върху нас – а днес в частност върху вас – Бог отговаря на тази молитва по 
множество различни начини. Понякога е много драматично и това е добре. Понякога е 
бавно и тихо, и вие едва лека-полека осъзнавате, че нещата са се променили. Вие трябва 
да поемете отговорност да обмислите и да извършите това, което Бог сега ви призовава 
да бъдете и да вършите, показвайки ви на какво ще прилича Неговият нов живот във и 
чрез вас. Както казват американците, „сами пресметнете“, вижте какви са начините, по 
които Той ви призовава да се събудите и да живеете според едно различно време 
спрямо останалата част от света и по-точно начините, по които Той запалва във вас 
един огън, не просто за да ви сгрее, а по този начин – чрез вас – да може да стопли 
останалата част от света. 

Защото това е целият смисъл. Конфирмацията не е свързана просто с Божия дар на 
самия Него, с това Неговият собствен Дух да живее във вас. Конфирмацията е Божия 
дар на самия Него чрез вас за останалия свят –  по-точно за малката част от света, в 
която е пожелал да ви постави. Вие сте Божия великденски подарък за вашето 
семейство, за вашето училище, за вашето работно място, за нашата страна и за нашия 
свят. Първите християни са обличали хората в бели дрехи след кръщението им като 
символ на новия живот, в който те са влизали. Може би сега ние трябва да ви облечем 
като огромни шоколадови яйца, за да покажем, че Бог ви подарява на света около вас 
като прекрасен и вкусен великденски подарък. Зная, че хората обикновено не мислят за 
Великден по този начин, но е време да започнат да го правят. Преди всичко в много 



градове и села най-вече християните са тези, които доброволно предлагат да помагат в 
приютите, да посещават затворници, да правят кухни за бедните или други подобни 
неща. Най-вече християните са тези, които подемат кампании за отхвърлените хора и 
които работят по улиците в малките часове на нощта. Християните трябва да са в 
челните редици при посрещане на радостите и скърбите на света: „Радвайте се – казва 
ап. Павел – с тези, които се радват, плачете с тези, които плачат“. „Вие сте солта 
на земята – казва Исус – вие сте светлината на света.“ Вие сте огънят, който Бог 
запалва в нашия студен, мрачен, нощен свят, огънят, който казва, че е сутрин и че 
домът се нуждае от затопляне. Християните са хора, умити във вода и изпълнени с 
огън, изоставили стария живот и носещи новия в един изненадан и неподготвен свят. 

А хората на огъня и водата са и хора на закуската. Не можете да поддържате новия 
живот сами по себе си. Не можете да живеете в Божия нов свят, в Божието ново време, 
без постоянна помощ. И помощта, от която се нуждаем, е самият Исус – Неговата 
смърт продължава да се справя с нашите грехове и недостатъци, Неговият нов живот 
става наш, за нас и чрез нас. Когато идваме на Неговата трапеза, хлябът и виното 
получават ново значение, пасхално значение, Христово значение, значение за нас и 
чрез нас за света. Това също е удивително и изненадващо за мнозина. Как е възможно 
това просто символично ядене да носи цялата тази сила? Краткият отговор е: понеже 
Исус е казал, че ще я носи, когато ни е казал да го вършим. По-дълбоките причини ще 
бъдат изследвани на по-подходящо време. Но днес, докато пристъпваме към първата 
евхаристия на този Великден, вие пристъпвате с особена радост, понеже вие сте 
днешните хора на водата и огъня и докато споделяме с вас тази закуска, вие ни 
напомняте, че всички, които принадлежат на Исус, са хора на огъня и водата – всички 
ние, които сме великденски подаръци на и за целия Божи свят. Благодаря ви, че се 
присъединихте към нас днес! Благодаря на Бога за това, което прави във вашия живот и 
чрез вас за останалите от нас. Без съмнение ще има моменти, когато вие, подобно на 
останалите от нас и подобно на онези първи ученици, ще бъдете объркани и учудени, 
може би дори невярващи и ужасени. Но Исус Христос е възкръснал! Той действа в 
Своя свят и сред нас, и днес вие сте живи свидетелства за силата на Неговата смърт, 
възкресение и Дух. Поменете водата, молете се за огъня, елате при закуската и бъдете 
готови да излезете и да живеете като великденски подаръци за Неговия изненадан и 
неподготвен свят.  



ВЪЗКРЕСЕНИЕ И ROCK’N’ROLL 

Деяния 10:34–43; Йоан 20:1–18 

проповед при евхаристия на Великден, 2010 г. от епископа на Дърам д-р Н.Т. Райт  

Таксиметровият водач ме погледна в огледалото. Лицето му изразяваше смесица от 
учудване и симпатия. Бяхме хванати в задръстване и той ме попита с какво се 
занимавам, както имат навика да питат таксиметровите водачи. „А, – каза той – Вие сте 
англикански свещеник.“ (Преди това ми беше казал, че самият той е римокатолик.) 
„Вие все още имате всички онези проблеми с жените-епископи, нали?“5

 Трябваше да 
призная, че наистина е точно така. „Аз гледам на всичко това така, – каза той – ако Бог 
е възкресил Христос от мъртвите, всичко останало е rock’n’roll.“ 

Свети ап. Павел казва същото, само че изразявайки отрицателния му аспект: „Ако 
Христос не е бил възкресен, празна е нашата вяра и вие сте още в греховете си.“ Но 
положителната страна е следната: ако Христос е бил възкресен, тогава всичко останало 
като цяло е вече извършено. Всичко останало е rock’n’roll. Бог е спечелил решителна 
победа над силите на мрака и Той ще извоюва и окончателната победа. Всичко 
останало като цяло е вече направено. 

Х-м-м-м. Тази малка фраза „като цяло“ оставя още много какво да се желае и да се 
коментира. Дали Възкресението означава това или онова? Ако Христос е възкръснал, 
можем ли да правим каквото си искаме или сме призовани към някакъв нов живот? Ако 
Христос е бил възкресен, имат ли значение други неща? Или те имат още по-голямо 
значение, понеже сега ние ясно виждаме каква е била целта на Бога през цялото време? 

Отговорите на тези въпроси ще се различават в зависимост от конкретните случаи. 
Днес аз няма да дам един дълъг списък с „приложения на Възкресението“, колкото и 
интересен да е той. Искам да кажа нещо за Възкресението и за Божието царство, след 
това – как можем да празнуваме с rock’n’roll на едно конкретно място и накрая – какво 
не означават думите на таксиметровия водач. 

Объркването относно това какво означава „Божието царство“ е толкова голямо, че аз 
предполагам, че много хора просто не свързват израза с Възкресението или обратното. 
И все пак за четиримата евангелисти тази връзка е много силна. Цялата динамика на 
първите три евангелия е породена от твърдението на Исус, че Божието царство е дошло 
в света. Кулминацията на историята, до която стигнахме преди три дена, показва Исус 
разпънат като „юдейския цар“, радикално и иронично пренаписвайки що за царство 
всъщност е това. Сега, на великденската сутрин, ние виждаме това пренаписано 

царство, идващо реално на земята, както на небето. Отричането на телесното 
възкресение класически е съпътствано с отричането на Божието царство като една 
земна, конкретна реалност. Там, където християните са се опитвали да достигнат до 
царството без телесното възкресение като негова основа, те обикновено са се обърквали 
безнадеждно – и аз наистина имам предвид безнадеждно. Тогава последната глава от 
всяко евангелие бива сведена до тривиалния статус на „хепиенд“ и по-лошо – като че 
ли Бог е спасил Исус от неприятностите, но не е направил това за останалите. Това е 
изцяло погрешно: възкресението на Исус означава, че това, което Бог е направил за 
Исус, Той е започнал да прави, във и чрез Исус, за целия останал свят. И това означава, 
че сега Бог става цар на целия свят по новия начин, за който Исус говори. Евангелието 
на Йоан е пропито с идеята за новото творение. Мария Магдалена в градината за 
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момент се превръща в Ева, плачеща за изгубената си невинност и за своя изгубен 
Господ, а след това открива, че онзи, когото тя е смятала за градинар, всъщност е 

Градинарят, Този, чрез изцеляващото служение на Когото цялото творение накрая ще 
бъде обновено и засадено при дървото на живота. Възкресението на Исус е идването на 

Божието царство. 

Но това, разбира се, ни изправя пред най-старото от всички предизвикателства, което се 
връща обратно към служението на самия Исус: ако Бог наистина е станал цар, защо в 
света все още има толкова много нередни неща? Исус прекарва половината от Своето 
служение в опит да отговори на този въпрос – опит, не понеже самият Той не разбира, а 
понеже умовете на слушателите му са затъпели. И понеже четем евангелията с 
погрешна перспектива, ние също не разбираме. Начинът, по който Бог става цар е като 

засява семена, а не като изкоренява всичко останало и го заменя с вече готови дървета и 
храсти. Начинът, по който Бог става цар, е чрез преобразяване на хора и общества, 
които след това на свой ред стават преобразяващи хора и общества. Миналата седмица 

имах привилегията да наблюдавам как това се случва, докато работех заедно с църквата 
в Стоктън-он-тийс. Бях в няколко училища и гледах как деца от африкански произход 
дават верни и ясни отговори на въпроси за Исус, показвайки с това пример на своите 
английски съученици. Дискутирах въпроса за Бога и Божието царство с хора от 
местния затвор, извършили сериозни престъпления и гледах как доброволците – 

обикновени мъже и жени християни, чиито имена никога няма да се появят по 
заглавията на вестниците – се превръщат в довереници и водачи на тези пречупени и 
объркани хора. Виждал съм млади християни да работят с голяма енергия на едни от 
най-трудните места, в социалните центрове за момичета, намерили своя път към 
улицата, и съм бил свидетел как тяхната лоялност и любов дават плодове в променени 

животи и променени житейски навици. Обикалял съм късно през нощта улиците заедно 
с градски пастири и с още повече доброволци от различни църкви, докато те са 
предлагали помощ на обърканото и уязвимо младо поколение. И аз съм коленичил да се 
моля на пазара посред бял ден, отново с други доброволци, за хора, нуждаещи се от 
изцеление и надежда. И всичко това е израснало от и се връща обратно в редовното 
поклонение и молитва на една църква, в която има повече етнически и езикови групи, 
по-голямата част от които са достигнати с готовността да се помогне на отхвърлените 
хора, отколкото (предполагам) във всяка друга църква в диоцеза. Една църква, която се 
чувства като семейство с много възрастни, много млади и всички възможни възрасти 
помежду тях, сплетени и споени в едно, които правят това да се случва. Това носи 
реална промяна в обществото. Нивото на престъпността е намаляло драматично в 
последно време. Полицията и другите служители знаят, че църквата е там за тях и с 
тях. Те показват с дела какво означава да казваш, че възкръсналият Исус е Господ, че 
този голям град с богата и славна история е част от Божието царство. Бог управлява, 
извършвайки Своето изцелително управление чрез молитвите, любовта, щедростта и 
свидетелството на обикновени, незабележими  християни. Предполагам, че това 
е  начинът, по който църквата винаги е растяла. Това е този rock’n’roll, който следва 
естествено, когато хората приемат насериозно факта, че Бог е възкресил Исус от 
мъртвите. 

Това, което Възкресението не означава, разбира се, е, че „всичко е позволено“, че няма 
граници, няма стандарти, няма код на поведение. И, разбира се, думите че 
Възкресението е краят на всичко, макар и верни, не решават моментално всички 
останали въпроси. Те трябва да бъдат решени в светлината на Възкресението. 
Църквата наистина се изправя пред множество неясноти и ние трябва още веднъж да 
започнем от възкресението на самия Исус, и да открием точно как този rock’n’roll може 



да бъде изпълнен най-добре. Ключът, да кажем още веднъж, е новото творение: новото 
творение, в което малките стават първи и което ще празнуваме след няколко минути 
при кръщението на Изабела Грейс. Новото творение, при което една жена е първата, 
която носи новините за Възкресението. Новото творение, в което обичайният модел на 
обикновеното творение „мъж плюс жена“ е славно препотвърден. Новото творение, в 
което грехът може да бъде посрещнат с покаяние и да бъде простен, вместо да бъде 
прикриван и извиняван, понеже знаем, че кръстът се е справил с него и следователно за 
нас не остава да доказваме нищо. Възкресението сочи към един нов начин на живот – 

начин, който не е нито  крехката псевдо-коректност на една църква, която няма 
истинска връзка с хората, нито втръсналата ни псевдо-праведност на надуто 
говорещата преса, а е смиреното и все пак ясно свидетелство, че макар ние да сме 
глупави и невежи, Бог е всемъдър и всезнаещ, че макар ние да сме объркали всичко, 
когато Го погледнем в лицето и кажем „Съжалявам!“, Бог ни прощава поради кръста на 
Исус Христос и ни показва как да живеем с нещата, следващи закономерно от тази 
скъпоструваща прошка, че макар да изглежда все едно смъртта, покварата и измамата 
имат последната дума, Бог е възкресил Исус от мъртвите. 

Дори това, че някои хора някъде наистина са изгубили доверие в църквата, може в 
крайна сметка да се окаже за добро. Понякога църквата, нашата църква, точно както и 
всяка друга, насърчава хората да имат доверие в нея, вместо в Бога, Който я е призовал 
в съществуване – в последователите на Исус, вместо в самия Исус – като че ли някой 
може да има вяра в самата вяра. Не уповавайте на принцове, нито на архиереи, нито на 
някой човек или човешка организация! И ние, Неговите последователи, трябва да се 
научим да проповядваме не себе си, а Исус Христос като Господ, а себе си – като 
Негови служители. Не отпадайте! Тези катастрофи се случват, отчасти понеже ние ги 
заслужаваме, но отчасти също така и понеже Божието царство идва и ние се намираме в 
една военна зона. Това не означава, че атаките срещу църквата са незаслужени или че 
ние сме жертви. (Представянето ни като „жертви“ е още едно от нещата, които трябва 
да избягваме, това не е начинът да водим сериозен морален диалог.) По-скоро това 
означава, че ние трябва да очакваме атаки, както заслужени, така и нечестни; че когато 
има за какво да бъдем обвинени, ние трябва да вдигнем ръка и да признаем това. Кой в 
крайна сметка казва, че ние никога не правим грешки? Означава, че трябва да ходим в 
светлина с явна отговорност, което, между другото, не е същото като това да спазваме 
безброй малки правила. Означава и да празнуваме новото творение, в което греховете 
са извадени на светло, за да могат да бъдат премахнати; новото начало е възможно, 
изцелението е реално и налично. Бог става цар в Стоктън-он-тийс, в Дърам, в – моля те, 
Боже! – Ирландия, в Англиканската църква, в Близкия изток, в целия свят, в и чрез 
нашите сърца и животи. Бог възкреси Исус Христос от мъртвите. Нека да се 
присъединим към празника! 

  



ИЗНЕНАДАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО6
 

от Н. Т. Райт 

Възкресението остава противоречиво днес дори и сред християните. Причината за това 
е, съдейки отчасти от опита си както на научно, така и на популярно ниво, че много 
християни днес използват думата „възкресение“ твърде общо, така че тя може да 
означава нещо, което не е означавала през I век. Днес тя често се използва като някакъв 
възвишен начин да се каже, че ние „отиваме на небето когато умрем“. Много книги, 
посветени на Възкресението завършват, говорейки единствено за славното бъдеще, 
което ни очаква веднага след гроба, вместо за бъдещето на самото възкресение. 
Наблюдавал съм също така много великденски проповеди да се движат от факта на 
възкресението на Исус към факта на християнската надежда, виждана не в измеренията 
на телесното възкресение, а като един славен живот в някакво безтелесно небе. (В деня 
преди да предам тази статия за публикуване бях на погребение, където точка след точка 

бяха изказани всички тези обърквания. Ако там присъстваше някой, който не знаеше 
какво вярва класическото християнство за крайното бъдещо обещание, литургията би 
го оставила в дълбоко недоумение.) 

Всичко това пренебрегва един доста очевиден факт: думата „възкресение“ никога не е 
означавала „безтелесно блаженство“. Освен това в самия Нов Завет, думата 
„възкресение“ не означава „живот след смъртта“. Тя е означавала и продължава да 
означава  това, което аз наричам „живот след живота след смъртта“. Макар това да е 
доста сложна идея за някои хора, ако се върнем към древния свят, без значение дали 
езически или еврейски, думата „възкресение“ заедно с множеството ѝ производни в 
нашите езици, очевидно не е била начин да се говори за съдбата на хората веднага след 
смъртта. Това е било начин да се говори за един нов телесен живот по някое време след 
този момент. Най-простият начин да видим това е като помислим над думите на Исус 
към разбойника на кръста: „Днес ще бъдеш с мен в рая.“ (Лука 24:43). Но, както Лука 
ясно показва, Исус не е възкресен преди неделята. Следователно „раят“ трябва да се 
отнася до място или състояние на блажено очакване преди телесното възкресение. 

„Възкресенският“ език в древния свят 

Езическият свят отричал самото възкресение, макар че много езичници вярвали във 
всякакви различни теории за живот след смъртта. Едно от нещата, които те знаели, че 
не се случва, е, че хората не се връщат към телесен живот по някое време след смъртта. 
В гръцката митология има една известна история за Орфей и Евридика, която 
илюстрира тази идея. Евридика, любимата на Орфей, починала и слязла в Хадес, 
продължавайки да съществува като сянка в подземния свят. След това на Орфей било 
позволено да слезе долу и да изведе обратно Евридика, но със следното 
предупреждение: ако погледне назад, за да я види, докато я извежда от Хадес, което той 
естествено искал да направи, ще я изгуби завинаги. Така те започнали пътуването 
нагоре по дълги изкачващи се стълби, но накрая копнежът на Орфей да види своята 
любима станал твърде силен и той погледнал назад, губейки я завинаги. (Наскоро четох 
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една феминистка поема, в която Евридика се опитва да флиртува с Орфей, подтиквайки 
го да погледне назад, понеже последното нещо, което тя искала, било отново да има 
мъж в живота си. Предполагам, че не това е имала предвид първоначалната митология!) 
Идеята на мита е ясна: може да разсъждавате какво означава някой да се завърне 
телесно от смъртта и истински да бъде тук по някакъв реален физически начин, но 
езическият свят знаел, че това в действителност не се случва. Същият вид отричане на 
телесното възкресение откриваме при Омир, Платон и Плиний и той присъства 
неизменно през хилядите години езичеството чак до времето на Исус. 

За разлика от това, еврейският свят не отхвърлял възможността за възкресение, което 
може да бъде видяно в някои от късните старозаветни писания, особено в пасажи като 
дванадесета глава на Книгата на пророк Данаил. Тези текстове говорят за религиозни 
хора или за мъченици, очакващи времето, когато множеството, което спи в земния 
прах, ще се събуди, ще стане и ще сияе като звездите. 

Текстът от глава 12 на Книгата на пророк Данаил бил много важен за по-късните 
еврейски мислители и писатели. Те отново и отново се връщали към него, за да кажат, 
че след „живота след смъртта“ (който е един период на сън, почивка или очакване) ще 
има нов телесен живот или за религиозните, или за мъчениците, или вероятно за всички 
Божии хора. На практика някои ранни евреи, както и всички ранни християни, вярвали, 
че всеки човек, който някога е живял, ще бъде телесно възкресен от мъртвите, за да се 
срещне със своя Създател и да бъде съден според това, което е правил в тялото. Не 
съществува идея за съд на безтелесна душа за нещата, които е правило тялото. За други 
– това варира от текст до текст – самото „възкресение“ било запазено единствено за 
Божиите хора. 

Преди да се насочим към изучаване на „възкресението“, ние трябва от самото начало да 
определим какво означава то. Нека започнем с отрицанието. „Възкресение“ не бил един 
красив начин да се говори за един красив, славен живот след смъртта. То било начин да 
се говори за по-нататъшен живот след период, през който човек е бил мъртъв. Когато 
християните казвали, че Исус е бил възкресен от мъртвите на третия ден, те имали 
предвид точно това. Иначе, защо Той не бил възкресен от мъртвите в момента на 
Своята смърт? Защо да чака три дни? Обаче мнозина богослови и автори през 

последното столетие се опитват да твърдят, че всъщност християните не са имали 
предвид това. Те смятат, че ранните християни имали предвид, че Исус е умрял и е 
отишъл на небето в някакво възвишено състояние и след това за това започнали да 
използват терминологията на възкресението, измисляйки в крайна сметка истории на 
нейна основа. В една от своите книги The Resurrection of the Son of God аз разглеждам 
това много по-подробно. В тази книга, заедно с останалите неща, аз се занимавам с 
всеки отделен съвременен аргумент, който съм бил в състояние да открия по въпроса. В 
края на краищата открих, че въпросът за възкресението на Исус е бил смесен с 
множество други въпроси, за които се предполага, че са свързани с него, но всъщност 
съвсем не са толкова актуални. 

Методът и лудостта на историческото изследване на разказите за възкресението 

Когато съм пътувал до Америка и съм изнасял лекции на различни места, съм открил 
един феномен, който липсва при нас в Британия. В Америка има ясна поляризация, 
както политическа, така и богословска, между това, което можем да наречем широко 
„либерализъм“ и „консерватизъм“. Едно от нещата, с което аз и Маркъс Борг се 
забавлявахме, когато дебатирахме публично е, че хората се опитваха да ни представят 



като „либерален“ и „консервативен“, докато нито един от нас всъщност не отговаряше 
на тези категории така, както им се искаше. Има например натиск от страна на много 
хора в Северна Америка да приемат етикета „либерален“, за да не бъдат свързвани с 
онези окаяни фундаменталисти или пък да приемат етикета „консервативен“, за да 
докажат, че просто не са последователи на епископ Джак Спонг (да спомена само два 
стереотипни примера). Това не е нито зрял, нито полезен начин да се прави богословие 
или библейски изследвания или дори да се живее мъдро в обществото. Но този натиск и 
тенденции често се обвързват с въпроси за чудесата, въпроси за Библията, въпроси за 
свръхестественото и други подобни неща. Когато споменете някой от тези въпроси, 
можете да почувствате, че хората в стаята са се разделили. За целта на настоящото ни 
изследване всички тези първични реакции трябва да бъдат държани настрана. Това, от 
което се нуждаем в изследването на възкресението на Исус не е да реагираме на 
съвременния натиск, а да се занимаваме с историческо изследване. Ние трябва да 
изследваме какво действително се е случило на първия Великден. Да започнем с един 
набор от предварителни предположения или било то политически или богословски 
убеждения от нашата собствена култура, без значение дали тя е източна или западна, 
британска или американска, или каквато и да е, не е легитимен начин да се прави 
история. 

Някои обаче веднага ще кажат, че да изследваме исторически възкресението е 
изключително объркващо. Веднага щом прочетете последователно евангелията на 
Матей, Марк, Лука и Йоан, започват да се появяват и предизвикателствата. Не е лесно 
да кажем кои жени са отишли на гроба във великденската сутрин. Не е ясно колко 
пътувания са направили те до гроба и обратно. Не е ясно дали до гроба са отишли 
Петър и Йоан или само Петър. В допълнение остават въпросите: Кой е видял пръв Исус 
и къде? Дали Исус се е явявал най-вече в Галилея, в Ерусалим, или пък и на двете 
места? Макар тези въпроси да не са чак толкова трудни, колкото някои смятат, когато 
се опитвате да ги разрешите, възникват множество проблеми. 

Сещам се за един друг пример на аналогична ситуация или проблем от средата на XX 
век, който показва с какви въпроси си имаме работа. В един прекрасен момент, на 25 
октомври 1946 г., двамата най-известни философи по онова време се срещнали за първи 
и последен път. Лудвиг Витгенщайн и Карл Попър се изправили лице в лице един 
срещу друг, понеже Витгенщайн бил председател на една философска група в 
Кеймбридж, а Попър идвал да изнесе доклад пред тази група. Те се събрали в един 
голям кабинет в Кеймбридж. В камината горял огън и до нея стоял ръжен. Витгенщайн 
го вдигнал и го размахал, сякаш искал да покаже нещо на Попър. Изведнъж 
Витгенщайн хвърлил ръжена на земята и напуснал стаята. Попър не очаквал това, 
макар че хората, които познавали Витгенщайн, не били изненадани от подобно 
поведение дори в една академична среда. Само за няколко седмици тръгнали слухове, 
че Попър бил заплашен от Витгенщайн с нажежен ръжен и все пак всички велики 
умове, които били събрани там, включително Бъртранд Ръсел и много други известни 
имена в областта на философията, правото и други дисциплини, не били в състояние да 
се съгласят какво точно се е случило и в каква последователност. Дали Попър изказал 
своят съкрушителен довод, преди Витгенщайн да напусне или коментирал 
впоследствие? В кой момент Витгенщайн взел ръжена? Дали той бил горещ или 
студен? Дали затръшнал вратата или излязъл тихо? Преди няколко години излезе една 
чудесна книга, наречена Wittgenstein’s Poker (London: Faber, 2001), написана от двама 
журналисти, Дейвид Едмъндс и Джон Ейдиноу, които разглеждат инцидента до най-

малката подробност. Те излизат с хипотеза за това какво действително се е случило, 



която пасва добре на някои от описанията и не толкова добре на други. Те 
деконструират и подлагат на съмнение описанието, дадено от Попър поради това, че 
той имал основание да разкаже историята така, че да звучи в негова полза, сякаш е 
спечелил победа над Витгенщайн, което вероятно не е било точно така. Така, налице е 
продължаващо несъгласие, но ние трябва да отбележим, че никой не твърди, че съвсем 
нищо не се е случило – че не е имало среща, не е имало ръжен, че не е имало двама 
философи и че един от тях не е напуснал стаята. Нещо се случило, но то било толкова 
драматично, толкова бързо и толкова неочаквано, че всички свидетели, всеки от които 
бил човек, професионално свързан по някакъв начин с търсенето на истината, така и не 
се съгласили напълно един с друг. Както знае всеки адвокат, това се случва често 
когато хора дават свидетелски показания. Вълнуващи и драматични неща се случват, 
но свидетелите не са единодушни за тях. Все пак, да подчертаем отново, това не 
означава че нищо не се е случило. Точно обратното. Това, вярвам, трябва да заключим 
от нашия първоначален озадачаващ прочит на евангелските разкази. 

Ранните християнски учения за възкресението 

Когато достигнем до ранното християнство и поставим неговите виждания за живота 
след смъртта и възкресението на същата карта както древните езически и еврейски 
вярвания, откриваме няколко много важни неща. Хората могат да променят вижданията 
си за други аспекти на това, което вярват, но вярванията им за смъртта (включително за 
начина, по който трябва да се извърши едно погребение) изглежда са много 
консервативни. Хората могат да правят различни опити в други аспекти на своите 
светогледи, но когато някой, когото те обичат, почине, те искат той да бъде погребан 
подобно на останалите погребения, които винаги за познавали. Можем да 
предполагаме, че при ранните християни, които идвали от всички краища на 
езичеството и юдаизма, които можем да си представим, през първите два века ще 
открием всякакви вярвания за живота след смъртта, поддържани от различни 
християнски групи. Удивителното е, че това не е така. От ап. Павел, през Новия Завет, 
до апостолските отци и великите богослови в края на II век (напр. Ириней, Тертулиан и 
Ориген), ние откриваме удивително еднакъв набор от вярвания за това какво ще се 
случи с Божиите хора след тяхната смърт. Едно забележително изключение от тази 
иначе забележително последователна картина на ранното християнско вярване за 
възкресението се появява в творбите на т.нар. гностици (напр. Евангелието от Тома). 
Тези писания, които са много превъзнасяни от част от съвременното американско 
научно изследване, понякога са обявявани за много ранни и за даващи ни достъп до 
първоначалните християнски виждания, които след това са променени от по-късните 
новозаветни автори, не на последно място от четиримата канонични евангелисти. Аз 
заставам зад обратното виждане за тези писания, а именно, че те са по-късни и че се 
отклоняват от каноничните писания. Това всъщност е преобладаващото мнение на 
новозаветните учени по света, макар че може да не знаете това. В края на краищата 
тези писания са виждани в най-добрия случай като един по-късен опит да се използва 
езикът на ранното християнство, в този случай за живота и смъртта, за да се изрази 
един напълно различен светоглед. Ранният християнски светоглед по това време бил 
като цяло еврейски, а не езически. Когато се запитаме къде се намират ранните 
християни на картата на историята на религията, те явно могат да бъдат разглеждани 

като една мутация в юдаизма. Дори когато излизали на улицата в Коринт и Ефес, дори 
когато отплавали за Рим или за някое друго място, дори когато всеки в църквата бил 
бивш езичник, а не бивш евреин, светогледът и вярванията, към които те се 
придържали, както и начинът, по който се опитвали да живеят, бил разпознаваемо 
еврейски по своята същност. 



Съществуват обаче седем модификации на еврейските вярвания за възкресението, 
които ранните християни въвели и с които те всички били в по-голяма или по-малка 
степен съгласни. Ранните християни здраво поддържали едно виждане за бъдещата 
надежда, което се фокусирало върху възкресението. Те не просто вярвали в един живот 
след смъртта в някаква платоническа сфера, където отива религиозната душа на небето 
и в пълно платоническо блаженство цял ден разисква философия. Ранните християни 
всъщност рядко говорили за отиване на небето след смъртта. Потърсете в Новия Завет 
и няма да намерите много подобни неща. Има пасажи, които говорят за това да отидем 
и „да бъдем с Христос“ в този междинен период (напр. Фил. 1:23). Имаме обещанието 
на Исус към разбойника, че те ще бъдат заедно рая още същия ден (Лука 23:43). И 
имаме известното обещание на Исус за „много обиталища“, подготвени в дома на 
Неговия Отец (Йоан 14:2). Но отново и отново фокусът не е върху това къде ще се 
намерите веднага след смъртта. Фокусът е върху това къде ще бъдете в Божия нов свят, 
в новото творение, в новото небе и новата земя. Отговорът е, че в новия свят вие отново 
ще бъдете с тяло. Ранните християни поддържали твърдо, подобно на евреите фарисеи, 
една двойствена вяра за бъдещето: първо, един междинен период на очакване и, второ, 
едно ново телесно съществуване в нов възстановен свят. Нека отново да подчертая, че в 
езичеството не съществува нищо подобно. 

Друга уместна предварителна бележка е свързана със съвременните приемания, че ние, 
модерните хора, понеже живеем в научно време, знаем по един нов начин, че мъртвите 
не се връщат обратно и не оживяват. Това не е нищо друго, освен една абсурдна 
просвещенска реторика. Всеки в древния свят е знаел, че когато човек умре, той си 
остава мъртъв. Дори евреите, които вярвали във възкресението, не очаквали то да се 
случи преждевременно. Отговорът на Марта, когато Исус възкресява Лазар, показва 
това. Тя изцяло свързва възкресението на Лазар с възкресението в последния ден, не 
сега (Йоан 11:24). Това настоящо объркване относно това, което знаем сега, 

противопоставено на онова, което хората в древността са знаели, се изразява в 

приемането, че сега ние познаваме „законите на природата“, а хората преди XVII век 
като цяло не са ги познавали. За тази идея К. С. Луис веднъж мимоходом отбелязва, че 
причината Йосиф да е бил притеснен от бременността на Мария не била, понеже той не 

знаел откъде идват бебетата, а именно понеже знаел. Древният свят не е бил невеж. 
Някои искат да ни убедят, че той е бил точно такъв, но всъщност хората по онова време 
знаели доста неща. Ние трябва да се пазим от една хронологична снобщина, едно 
предполагаемо превъзходство пред нашите предци. 

Ранните християни изразявали своята вяра във възкресението в една съвсем еврейска 
система от вярвания, но не без някои забележителни промени и мутации. Можем да 
проследим седем такива. 

Първата мутация е, че в ранното християнство практически не съществува спектър от 
вярвания за възкресението. Съществуват няколко местни вариации: в края на книгата 
Откровение имаме едно двойно възкресение, което продължава да озадачава 
екзегетите. В Посланието към евреите със сигурност се споменава възкресението, но то 
не изглежда да е толкова развито, колкото в останалите ранни християнски писания. Но 
това все пак дори не се доближава да ширината на спектъра от виждания за живота и 
смъртта, който откриваме в езичеството, нито отразява по-ограниченото разнообразие 
от вярвания в юдаизма (не всички евреи вярвали като фарисеите във възкресението). 
Като цяло, в ранното християнство няма множество различни вярвания, които да си 
струва да бъдат описани. 



Втората мутация е подобна: в юдаизма от времето на Втория храм възкресението не е 
толкова важно вярване, колкото в ранното християнство, където то е централно и 
същностно. Ако погледнете към равините, е очевидно, че те вярват във възкресението. 
Все пак, ако оставим настрана една-две дискусии, огромните равински томове се 
занимават най-вече с други неща. Мястото и значението, отделено за възкресението, не 
може да се сравни с мястото, отделено за други теми. Когато се обърнем към свитъците 
от Мъртво море, все още е възможно да се твърди, че авторите от Кумран дори не са 
вярвали във възкресението. Макар аз да се присъединявам към хората, които 
предпазливо изказват мнението, че те са вярвали, мнозинството са съгласни, че това не 
е значим въпрос в Кумран. То дори рядко се споменава. За ранните християни обаче то 
е изключително централно. 

За да разберете точно колко централно е то, помислете върху следния факт. В много от 
споровете днес между „консерватори“ и „либерали“ двата основни въпроса, за които 
много хора спорят са девственото зачатие и празния гроб. Все пак според Новия Завет 
това е едно изопачаване. Девственото зачатие, макар и важно, съвсем не е толкова 
важно в евангелията, колкото възкресението. Можете да премахнете раждането на Исус 
и ще изгубите една глава от Матей, две глави в началото на Лука и това е всичко. Но 
опитайте се да премахнете от Новия Завет възкресението, телесното възкресение, и 
гледайте как един след друг аргументите ще се сринат. 

Същото е вярно и за християнските писания, непосредствено следващи времето на 
Новия Завет. Вижте например какво се случва през 177 г. Мъчениците от Лион в Южна 
Франция, били убити, не на последно място понеже езичниците не можели да понасят 
те да говорят за възкресението. Когато християните били изгорени живи, езичниците 
казали, че ще разпръснат праха им в реката, така че те да не могат да бъдат възкресени. 

Възкресението продължило да бъде централно и жизненоважно, и било едно от 
основните неща, за които християните били преследвани. Гален, големият доктор от II 
век в Мала Азия, днешна Турция, казва, че знае само две неща за християните: едното, 
че те вярват във възкресението и второто, че показват забележителна сексуална 
въздържаност. Много интересно и красноречиво е, че публичното възприемане на тази 
странна нова група включвало една идентификация на тяхната вяра с възкресението. 

По такъв начин възкресението в ранното християнство е много по-централно и важно, 
отколкото в юдаизма. 

Третата раннохристиянска мутация в юдаизма от времето на Втория храм е много по-

подробното виждане за това какво точно представлява възкресението. Ако погледнете 
текстовете, свързани с юдаизма от времето на Втория храм, можете да откриете неща, 
подобни на 2 Макавеи 7 глава, където като че ли възкресението означава просто 
връщане към живот в тяло, много подобно на сегашното. Но ако погледнете Данаил 12 
глава, там се казва, че праведните ще сияят като звезди. В една еврейска книга, 
наречена 2 Варух, можем да видим как някои хора приемат това по начин, според който 

тези възкресени същества са почти като ангели, макар и все още да притежават тяло. В 
ранното християнство обаче имаме много по-голяма определеност за това какво ще 
бъде възкресенското тяло. Отговорът е, че това ще бъде едно променено тяло. Това ще 
бъде материално тяло, но ще притежава забележителни нови качества. 

Ап. Павел е човекът, който изразява това най-ясно. За съжаление обаче пасажът, в 
който той изразява това е един от най-погрешно разбираните във всичките му писания. 
В 1 Коринтяни 15 той говори за настоящото и за бъдещото тяло, като описва и двете с 



известни подробности. За съжаление преводите на Библията RSV и NRSV
7
 използват 

погрешни прилагателни, за да преведат два ключови за Павел израза. Това, за което 
Павел говори като за сегашно тяло и бъдещо тяло, RSV и NRSV превеждат като 
„физическо тяло“ и „духовно тяло“ (1 Кор. 15:44). Така цяло едно поколение, а 
вероятно и повече англоговорящи читатели в Англия и Северна Америка са мислели, че 
за Павел възкресението не е „телесно“ в смисъл на „физическо“. Затова, казват те, за 
Павел няма празен гроб, всъщност нищо не се е случило „физически“, понеже това е 
било едно изцяло „духовно“ събитие. В The Resurrection of the Son of God аз твърдя, 
основавайки се на действителните гръцки думи, употребени на това място, че 
структурата и значението на аргумента на Павел в този пасаж и онова, което той казва 
на други места в своите писания по същия въпрос, че това е просто погрешен превод. 
Когато днес казваме „физически“ и „духовен“, ние сме склонни да чуем тези думи в 
контекста на платоническото разграничение между материалния свят на времето, 
пространството и материята от една страна и нещо, от друга страна, което прилича 
повече на привидение или дух – нещо, което не можете да видите или докоснете, но за 
което можете да знаете по един свръхестествен начин. Точно това Павел не казва. Две 
неща подкрепят това. Първо, прилагателните, които той използва тук, не са тези, които 
описват онова, от което едно нещо е направено. Те описват онова, което оживотворява 

едно нещо. За да онагледим това, представете си, че някой вижда кораб в пристанището 
и се пита: „Дали това е дървен или метален кораб?“ Въпросът касае материала, от който 
корабът е направен. Но прилагателните, използвани от Павел подхождат повече на 

въпроса: „Този кораб от пара ли се задвижва или от ядрен разпад?“ – с една дума, той 
пита какво движи кораба, какво го оживотворява. Този втори вид прилагателни, 
отнасящи се до оживотворяващата сила или принцип, са прилагателните, които Павел 
използва тук. Разграничението, което той прави не е между „физическото“ и 
„духовното“ в нашия смисъл. Разграничението, което той прави е между едно тяло, 
едно „физическо“ тяло в нашия смисъл, което е оживотворявано от естествената 
физическа енергия (с други думи едно „естествено“ тяло) и новото тяло, което ще бъде 
оживотворявано от Божия Дух, с други думи, едно „духовно“ тяло в смисъл на 
породено и оживотворявано от Духа тяло. 

Можем да видим това ясно в Римляни 8:9–11, което всъщност е най-ясното твърдение 
на Павел по въпроса. Павел казва: „И ако живее във вас Духът на Този, Който е 
възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от 
мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който обитава във вас.“ 

Няма съмнение за какво говори тук Павел. Това е нов живот за смъртното тяло, не нов 
живот, отделен от тялото. Така например, когато Павел казва, че „плът и кръв не могат 
да наследят Божието царство“ (1 Кор. 15:50), той няма предвид, че това, което ние 
наричаме „физическо“ не може да наследи Божието царство. Той говори за 
настоящото физическо тяло, което е тленно и ще умре, и за бъдещото тяло, което ще 
бъде нетленно и няма да познава тление и смърт. За нас е трудно да си представим едно 
нетленно физическо състояние, но това – казва Павел – ще бъде новото творение. 

Трябва обаче да отбележим, че тази променена физичност или „трансфизичност“, както 
се нарича на друго място, не означава, че ще светим. Тук хората отново правят една 
много честа тълкувателна грешка. Те приемат, че когато Павел говори за „славата“, той 
има предвид да светим, подобно на електрическа крушка. Обикновено той не казва 
това. Може да има един или два текста, в които се движи в тази посока, може би като 
ехо на Данаил 12, но по-често този текст е използван от Павел като метафора за 
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християнското свидетелство в света. Във Филипяни Павел го използва не за да каже, че 
ние ще светим като крушки, а за да каже, че нашето свидетелство, светостта на живота 
ни, ще свети в метафоричен смисъл в света (Фил. 2:15). Така, третата мутация в 
еврейското виждане за възкресението е, че ние виждаме много по-ясно какво ще бъде 
тялото. То ще представлява една променена физичност: не че то ще свети, а че ще бъде 
нетленно, свободно от тление и смърт. Това ударение преминава от Павел, към Ириней 
и нататък. 

Четвъртата изненадваща идея или мутация е, че възкресението като събитие е 
разделено на две части. Евреите, които вярвали във възкресението, вярвали, че то ще се 
случи в последния ден, когато Бог ще направи ново небе и нова земя. То ще се случи на 
всички хора едновременно. Никой никога не си е представял, че това последно събитие 
ще бъде предшествано от случая с един човек в настоящето. Никой евреин от първи век 
преди Великден, не очаквал това да бъде нещо друго, освен широкомащабно събитие за 
всички хора в последната минута. Това е причината, когато Исус говори на учениците 
Си да не казват на никого за преображението, докато Човешкият Син не бъде възкресен 
от мъртвите (Марк 9:9), те да бъдат озадачени, понеже за тях това възкресение от 
мъртвите (9:10) не било нещо, което щяло се случи с един човек, докато останалите ще 
отидат при хората, за да им кажат на какво току-що са били свидетели. 
„Възкресението“, що се отнася до тях, трябвало да бъде нещо, което да се случи на 
всички в края. Разбира се, имало и други еврейски движения, които имали някакъв вид 
„сбъдната есхатология“, вярата, че Бог вече е започнал да изпълнява Своите обещания, 
но никое от тях не твърдяло, че самото възкресение вече се е случило с един отделен 
човек, което, разбира се, било точно това, което християните твърдели. И те 
продължавали да го твърдят. Те предефинирали и ревизирали еврейския начин да 
разказват историята на Бога, Израел и света, като отбелязват факта, че Божието ново 
творение вече е започнало. Днес това е едно от ключовите неща, които християните 
трябва да разберат, когато разсъждават за значимостта на Великден. 

Петата забележителна мутация от еврейските вярвания е, че ранните християни развили 
една нова метафорична употреба на „възкресението“. В Езекиил 37 глава и в историята 
с долината и сухите кости – това велико видение за костите, събиращи се заедно и 
заставащи на краката си, и за Божия дух, влизащ в тях – езикът на възкресението може 
да бъде използван като метафора за възкресението на Израел, за завръщането от 
робството, за новия Изход. Това бил един начин да се каже, че Бог ще извърши едно 
велико възстановяване на Своя народ в бъдещето. Трябва да отбележим, че евреите, 
които използвали езика на възкресението в този метафоричен смисъл, също така 
продължавали да използват „възкресението“ в буквален смисъл, говорещ за новото 
получаване на тяло, което ще се случи на Божиите хора в края на времето. Това (ако 

погледнем нещата от обратната страна) не им пречело да го използват в метафоричен 
смисъл, да говорят за нещо, което може да се случи преди това, а именно, връщането от 
плена или великото възстановяване. Забележително, в ранното християнство тази 
метафорична употреба на практика изчезва безследно, оставяйки един единствен 
кратък ред (в Римл. 11:15), който може да бъде приет като ехо на това значение. На 
нейно място ние виждаме една друга метафорична употреба на възкресението още от 
времето на ап. Павел, която продължава в ранната християнска традиция. Езикът на 
възкресението е използван метафорично, за да опише кръщението и светостта. Той е 
използван метафорично, но без това да накърнява цялостния буквален смисъл, понеже 
ранните християни в същото време вярвали в едно буквално възкресение в края на 
времената, основаващо се на буквалното възкресение на Исус. Нито пък новата 
метафорична употреба се отнася просто до една абстрактна същност, до някакво 



състояние на ума, състояние на сърцето или някакъв вид духовност. Фактът, че е 
метафоричен, не му пречи да обозначава един конкретен момент: кръщението на 
тялото. Така, в това отношение има една трансформация на еврейския метафоричен 
език за възкресението. 

Шестата модификация на еврейската вяра във възкресението е нейното свързване с 
месианството. По онова време никой не е очаквал, че Месия ще бъде възкресен от 
мъртвите. Това било нещо напълно ново и то ни кара да мислим колко невъзможно е да 
си представим появата на ранната вяра на християните, че Исус е Месия, ако нещо 
подобно на възкресение не се е случило наистина. 

Хората често пропускат да мислят относно това исторически, така че нека добавим 
малко сериозно историческо мислене. През I век е имало няколко други еврейски 
месиански или пророчески движения. Едно от най-известните се е случило по време на 
войната между евреите и римляните през 66–70 г., когато водачът – когото много евреи 
смятали за техния истински водач, цар и вероятно Месия – бил един човек, наречен 
Симон бен Гиора. Симон бен Гиора бил отведен в Рим като част от триумфа на Тит. В 
края на триумфа на Тит, както ни казва Йосиф Флавий, Симон церемониално бил убит. 
Той бил бичуван и след това екзекутиран, по начин, обичаен за римляните. Много по-

добре е вражеският цар да бъде убит публично на върха на вашия триумф, отколкото 
просто да бъде погребан под купчина камъни някъде в Ерусалим. 

Представете си тогава ситуацията на някои от последователите на Симон, които не 
били заловени. Представете си, че един от тях след 2–3 дена казва: „Симон наистина 
беше Месия.“ Останалите почти със сигурност биха отговорили: „Какво трябва да 
означава това? За какво говориш? Римляните го хванаха и го убиха. Разбира се, че той 
не беше Месия. Всеки знае, че Месия трябва да победи езичниците, да изгради храма и 
да донесе Божията правда по целия свят. Вместо това той беше победен от езичниците, 
храмът е в руини, а Божията правда не може да се намери никъде. Всичко, което имаме 
е римската правда.“ Представете си сега, че в отговор човекът каже: „О, не. Разбирате 
ли, аз вярвам, че Симон е бил възкресен от мъртвите.“ Останалите вероятно биха 

казали: „Е, това е много странно. Какво имаш предвид? Няма такъв смисъл в 
Писанията. За какво говориш?“ Ако тогава (и тук аз следвам посоката на мисълта, 
приета от десетки и десетки новозаветни учени от миналия век) приятелят им обясни: 

„О, не. Аз няма предвид, че той е бил възкресен физически, излизайки и оставяйки след 
себе си един празен гроб. Имам предвид, че усещам присъствието му до себе си. Имам 
усещането, че каузата, за която той се бореше все още стои пред нас. Имам усещането, 
че Бог ни е простил това, че избягахме и изоставихме Симон на участта му.“ В този 
случай, ако другите са благи, те биха отговорили: „Е, приятелю, твърде дълго си стоял 
на слънце.“ Или: „Е, изглежда си имал някакво интересно духовно преживяване. Както 
знаеш, като евреи имаме традиция да пеем псалми, да четем пророците и да принасяме 
специални молитви, когато имаме подобно преживяване. Защо не направиш това? Защо 
казваш, че той е възкръснал от мъртвите – очевидно това не е станало. А ако не е бил 
възкресен, тогава той със сигурност не е Месия.“ 

След като Исус от Назарет е бил екзекутиран, след 2 дена, 3 дена, 2 седмици или 3 
години никой не би казал, че той е бил Месия, освен ако не се е случило нещо 
необикновено, което да го убеди, че Бог Го е прославил – нещо, по-велико от това 
просто да отиде на небето в едно прославено възвишено състояние. Хората вярвали, че 
това се случва с мъчениците. Те си имали начини да мислят и да говорят за това. Те 
почти със сигурност биха казали, че Той ще бъде възкресен от мъртвите в бъдеще. Но 
те не биха казали, че това вече се е случило. 



Ако последователите на Исус са желаели да продължат месианското движение, след 
като движението на Исус се е провалило, те са имали една възможност: да намерят друг 
месия. Имало е няколко групи в юдаизма, които направили точно това през I век. Всеки 
път, когато предполагаемият месия бивал убит, движението намирало друг – може би 
неговия брат, неговия племенник, неговия братовчед или неговия син. Сега забележете: 
най-големият водач в ранната църква бил Яков, брата Господен. Той бил много 
уважавана фигура, човек на молитвата, чудесен учител. Той бил уважаван не само от 
християните, но и от еврейските власти. Всеки знаел, че той бил брат на Исус. Все пак 
никой не си помислил да каже, че Яков е Месия. Те биха могли да направят това според 
този модел, освен ако нямали много добри причини да смятат, че самият Исус е Месия, 
а единствената причина да вярвате, че някой, който е бил разпънат е Месия е, че той е 
бил възкресен от мъртвите. 

Нека обобщим тази шеста мутация. Поради ранно-християнската вяра в Исус като 
Месия ние откриваме много ранна вяра, че Исус е Господ – и следователно цезарят не 
е. Още по времето на ап. Павел възкресението на Исус – и бъдещото възкресение на 
всички хора – е основата за верността на християните към един друг цар, един друг 
Господ. Възкресението не било и не е един мек начин да говорим за самата смърт. То 
не е един начин (както някои твърдят) някои хора да „изтълкуват“ смъртта като 
„възкресение“. „Възкресението“ е един начин да кажем, че смъртта е победена и чрез 
тази победа силата на този, който зависи от нея, е отнета. Независимо от подигравките 
и презрението на някои съвременни учени, именно тези, които вярвали във 
възкресението, били хвърляни на лъвовете и изгаряни на клади през следващите три 
века. Възкресението никога не е било начин човек да получи тежест и да бъде 
уважаван. То може да функционира по този начин в някои части на Великобритания, 
Северна Америка или на други места днес, превръщайки се в част от един 
„консервативен модел“, който подкрепя съществуващото status quo в политиката или 
богословието. Но то със сигурност не е функционирало по този начин в юдаизма или в 
ранното християнство. Гностиците били тези, които превърнали езика на възкресението 
в лична духовност и дуалистична космология. Гностиците били тези, които бягали от 
преследване. Християните се оказвали гонени отново и отново. Възкресението означава 
да направиш публична изповед за Исус, която предизвиква останалите публични 
конструкции на реалността, другите политически и духовни сили. 

Седмата и последна мутация в юдейската вяра във възкресението е това, което 
Доминик Кросън нарича „колаборационистка есхатология“. С възкресението на Исус 
ранните християни вярвали не само, че Бог е започнал дългоочакваното ново творение, 
но и че Той ги е направил, чрез Духа на Исус, помощници в това начинание. След 
Великден новото творение не е нещо, което християните просто очакват. То е нещо, за 
което те са призовани да помагат. Това е една голяма тема, но тук нямаме възможност 
да я изследваме по-нататък. 

Отделих значително място на тези „мутации“ в еврейското виждане за възкресението, 
отчасти понеже съм открил, че те не са добре познати и отчасти понеже те са 
необходими, ако самите ние желаем да разберем възкресенските разкази. Сега можем 
да погледнем тези разкази и по-специално четири нива в тях, които, още веднъж, често 
остават незабелязани. 

Първо, когато четем възкресенските разкази, ние забелязваме странната липса на 
Писанията в тях. Когато четем евангелските разкази за последните дни на Исус – 

Неговия арест, Неговия процес и Неговото разпятие – ние през цялото време откриваме 
старозаветни отзвуци, цитати и алюзии. Псалмите, книгите на пророците Исая, Данаил, 



Захарий и други книги дават материал, който след това бива втъкан в структурата на 
разказа. Обърнете страницата на разказа за възкресението и какво се е случило с всички 
тези отзвуци и алюзии от Писанията? Те просто не са там. Ап. Йоан ни казва, че 
двамата ученици, които отивали към гроба „все още не знаеха от Писанията, че Той 
трябва да възкръсне от мъртвите“, но не казва кои Писания има предвид. Лука казва, че 
Исус обяснява Писанията на двамата по пътят към Емаус, но дори в тази разказ той 
всъщност никога не цитира или споменава някое от тези Писания. Това е 
необикновено, понеже още по времето на ап. Павел (напр. 1 Кор. 15 гл.) ние можем да 
открием твърде сложна херменевтика на няколко библейски текста, вече здраво 
утвърдени в ранното християнско богословие. Но в тези евангелски разкази не се 
споменава конкретен текст, рядко чуваме дори ехо от Стария Завет. 

Предполагам, че човек може да помисли, че тази липса на Писанията е резултат на 
това, че хората, които са писали тези разкази през второто поколение, са преминали 
през тях и са отстранили всички библейски алюзии и отзвуци. Това не работи, когато 
имаме четири независими описания, предаващи разказа с различни думи и по различен 
начин. Много по-вероятно е да се съгласим, че тези разкази, макар да са написани по-

късно, всъщност отразяват много, много ранно, вероятно дори свидетелско описание, в 
което хората дори още не са започнали да се чудят дали тези странни събития 
изпълняват определени Писания. Изглежда те са били твърде много изпълнени с 
желание да кажат на своите приятели, съседи и семейства необикновените неща, които 
току-що са видели и чули. Затова аз виждам това като още едно доказателство, че 
разказите, макар и записани по-късно, трябва да водят обратно към едно много по-

ранно устно предание, фиксирано в този си вид. 

Щом като веднъж разкажете една такава история (и, повярвайте ми, ако преживеете 
нещо подобно, вие ще го разказвате отново и отново), разказът много бързо ще 
придобие фиксирана форма, точно както след като повторите един анекдот два-три 

пъти, сте склонни да установите един определен начин да го разказвате. Макар 
възкресенските разкази да са леко редактирани от различните евангелисти, те отразяват 
много близко четири от начините, по които тази история е била разказвана от самото 
начало. 

Втората странна характеристика на възкресенските разкази е присъствието на жените 
като главни свидетели. Без значение дали това ни харесва или не, жените просто не 
били смятани за надеждни свидетели в древния свят. След като традицията е имала 
време да се подреди, както виждаме, че се е случило от първия стих на 1 Коринтяни 15 
гл., жените мълчаливо са отпаднали. Когато стигаме до публична апологетика, в този 
свят би било много неприятно да твърдим, че главните свидетели на това необикновено 
събитие са били жени, не на последно място – жени с необикновената репутация на 
Мария Магдалена. Но те се появяват във всичките четири евангелски разказа: първите 
апостоли, първите, които трябва да кажат на другите, че Исус е бил възкресен от 
мъртвите. В съгласие с това, което беше казано по-рано в тази книга, просто е 
невероятно да предположим, че преданието е започнало в една единствено мъжка 
форма, която откриваме в преданието, което Павел цитира в 1 Коринтяни и след това се 
е развило по доста различен начин в четирите разказа, които откриваме в евангелията. 
Тук, отново, разказите изглеждат много, много ранни. 

Третата странна характеристика, която върви с третата модификация на еврейските 
възкресенски вярвания, е описанието на самия Исус. Мнозина през последния век са се 
опитвали да твърдят, че евангелските разкази са се развили по следния начин. Първо, 
хората след смъртта на Исус били толкова покрусени от скръб, че не знаели какво да 



мислят. Второ, те малко по малко развили едно ново духовно усещане, че делото на 
Исус продължава. Трето, тръгвайки от тази нова религиозна опитност, те малко по 
малко започнали да изследват Писанията. Четвърто, тогава (и единствено тогава) те 
започнали да използват езика на възкресението, за да артикулират тази опитност. 
Накрая, към края на I век, някои хора започнали да измислят истории за едно 
действително възкресение, което ранната църква никога не си е представяла. Тази 
предполагаема прогресия е обединена от идеята, че в евангелията на Лука и Йоан 
(които тази теория предполага, че са последните написани евангелия, вероятно около 
края на I век) хората били толкова загрижени да подчертаят, че Исус действително е 
бил истински човек, че са измислили истории за това как Той яде риба, приготвя 
закуска на брега, може да бъде докоснат и т.н. 

Проблемът е, че така предложеното развитие е твърде странно дори според еврейските 
понятия. Ако ранните християни са тръгнали по този път, изследвайки Писанията и 
измисляйки истории на тази основа, бихме очаквали те да си представят един 
възкръснал Исус, Който сияе като звезда. Това, все пак, е което популярният текст в 
Данаил 12 глава казва за хората, които са възкресени от мъртвите. Те не правят това. Те 
го описват донякъде подобно на преображението, без значение поради каква причина, 
но нито един от разказите за възкресението дори не намеква за това. Исус се появява 
като човек с тяло, което е като всяко друго тяло. Той може да бъде объркан с градинар 
или като спътник по пътя. В добавка към това, разказите също съдържат явни знаци, че 
тялото Му било променено. Твърдя, че никой не би измислил точно такива разкази. 

Тялото е явно физическо. То, така да се каже, използва материята на разпънатото тяло – 

оттук и празния гроб. Но в същото време, то минава през заключени врати, не винаги 
бива разпознато и в края на краищата изчезва напълно в Божието пространство (което е 
начинът, по който ние мислим за „небето“). Подобни описания са безпрецедентни. 
Нито един библейски текст не предсказва, че възкресението ще включва подобно тяло. 
Нито едно спекулативно богословие не представя подобен път, който евангелистите да 
следват и то да следват по толкова интересни и различни начини. 

В частност, това би трябвало да сложи край на старите нелепости, които твърдят, че 
описанията на Лука и Йоан, които са съвсем очевидно физически, са били написани в 
края на I век в някакъв опит да се пребори докетизмът – виждането, че Исус не е бил 
реален човек, а само е изглеждал като такъв. Наистина, ако всичко, с което 
разполагахме беше Исус, Който яде печена риба и Който кани Тома да го докосне, 
можехме да помислим, че Лука и Йоан ни казват: „Вижте! Той наистина е истински 
физически човек!“ В същите описания обаче Исус се появява и изчезва, минава през 
затворени врати и накрая се възнася на небето. Тези разкази са изключително странни и 
тяхната странност не е такава, която би могла да бъде измислена. Тя сякаш показва, че 
евангелските автори се стремят да опишат една реалност, за която те всъщност не 
разполагат с подходящ език. 

Четвъртата и последна странна характеристика на възкресенските разкази, която би 
могла да е предизвикателство за голяма част от великденските проповеди, които аз и 
други хора редовно проповядваме, е липсата на всякакво споменаване на бъдеща 
християнска надежда. Почти навсякъде в останалите части  на Новия Завет, където 
срещаме хора да говорят за възкресението на Исус, ние откриваме, че те също така 
говорят за нашето собствено бъдещо възкресение, последната надежда, че един ден ние 
ще бъдем възкресени така, както Исус е бил възкресен. Но евангелията не казват нищо 
подобно на: „Исус е възкресен, следователно има живот след смъртта.“ (не че много 
евреи от I век са се съмнявали в това) или: „Исус е възкръснал, следователно ние ще 
бъдем възкресени в последния ден.“ Не, доколкото това събитие е изобщо е тълкувано 



в евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан, то носи едно много свързано с този свят 
значение за това, какво се случва тук и сега. „Исус е възкресен, – казват те – 

следователно Той е Месията. Той е истинският Господ на този свят. Следователно ние, 
Неговите последователи, имаме работа за вършене: ние трябва да действаме като 
Негови глашатаи, прогласявайки Неговото господство над целия свят.“ То не е: „Исус е 
бил възкресен, затова гледайте към небето, понеже един ден ще отидете там с Него“. 

Много химни, молитви и християнски проповеди са се опитвали да тласнат 

възкресенския разказ в тази посока, но посоката на самите евангелия е: „Исус е 
възкръснал, следователно Божият нов свят е започнал и следователно ние, вие и всеки 
друг сме поканени да бъдем не само наследници на този нов свят, но и участници в 
неговото създаване.“ 

И така, какво действително се е случило и как знаем това? 

Има още много, което може да бъде казано за евангелските възкресенски разкази, но 
сега аз искам да се обърна към заключението и кулминацията,  отговаряйки накратко на 
въпроса: какво тогава можем да кажем за онова, което се е случило и как знаем за него? 
Започвам с това, което смятам за утвърдени исторически факти. Единственият начин, 
по който можем да обясним явлението, което изучаваме, е като предположим две неща 
под формата на хипотези: първо, че гробът на Исус действително е бил празен. Второ, 
че учениците действително са Го срещнали по начин, който ги е убедил, че Той не е 
просто дух или халюцинация. Удачно е да развием някои от тези неща по-подробно. 

Хипотетично, нека да предположим, че учениците са видели, или са сметнали, че са 
видели някого, когото са помисли за Исус. Това само по себе си не би създало 
разказите, с които разполагаме. Всеки в древния свят е приемал за даденост, че хората 
имат странни преживявания при срещи с починали хора. Те са знаели поне колкото и 
ние за видения, духове и факта, че когато някой скърби за наскоро починал човек, той 
понякога вижда за кратко една фигура, която прилича на него. Това не е съвременно 
изобретение или откритие – древната литература е пълна с подобни неща. Древните 
хора са имали определен език за такъв вид явления и този език не е бил „възкресение“. 

Те са описвали тези ситуации като някакъв вид ангелски посещения. 

Деяния 12 гл. показва това. Тук Петър е в затвора и учениците се молят цяла нощ за 
избавлението му, понеже Ирод иска да го убие. Тогава, удивително и чудодейно, Петър 
е освободен от затвора и отива в къщата, където християните се молят. Той чука на 
вратата – те са толкова изпълнени с вяра, че не могат да повярват, че това е той! Рода, 
слугинята, която отива да отговори на чукането, е толкова въодушевена, че забравя да 
отвори вратата и тича обратно, за да каже, че Петър е отвън. Събраните отговарят като 
казват, че тя е луда, но тя настоява, че това наистина е той. Тогава те решават, че това 
трябва да е неговият „ангел“. Какво смятат те, че се е случило? Те мислят, че Петър е 
бил убит в затвора и че това е посещение след смъртта на една ангелска, нематериална, 
„духовна“ фигура. Те мислят, че това трябва да е фигурата на Петър, който ги посещава 
накратко, за да им каже последно сбогом. Това би било напълно съвместимо с 
посещение в затвора на следващия ден, за да поискат тялото на Петър да им бъде 
предадено за подобаващо погребение. С други думи, колкото и въздействащи да са 
били опитностите на среща с някой, който прилича на Исус, без един празен гроб 
хората биха казали, че това трябва да е неговият „ангел“. Все пак те не казват това. Те 
казват, че Той е бил възкресен от мъртвите – че Той повече не е мъртъв, а жив. 

По същия начин, ако имаше единствено празен гроб без явяванията на Исус, това не би 
доказало нищо. Грабежите на гробници са били често срещани. С войниците, пазачите 



и политическите врагове всякакво обяснение би било възможно. Някои веднага биха 
предложили тези обяснения, ако празният гроб не е бил придружен от явявания и 
срещи със самия Исус. 

Преди известно време, докато пишех книга, посветена на възкресението, един приятел 
неочаквано дойде да ме види и попита с какво се занимавам. Казах му с 
„възкресението“. Той веднага каза: „О, разбира се, аз винаги съм смятал, че идеята за 
възкресението е била във въздуха по онова време и учениците са били толкова 
загрижени за поражението и смъртта на Исус, че те повече или по-малко са достигнали 
до тази категория като един начин да се справят със своята скръб.“ Това е напълно 
неправдоподобно от историческа гледна точка за нещо, случило се през I век. Ние 
знаем, както казах по-рано, за няколко други движения, чийто водачи са били убити – 

тези, в които всички са възлагали своята надежда. Но никога не наблюдаваме едно 
такова движение да е страдало от блажената болест на XX век, наречена когнитивен 
дисонанс, при която те си измислят истории за нещо славно, което се е случило, за да 
могат да се справят със своята скръб. Това просто не работи исторически. 

По подобен начин описанието, предлагано от мнозина богослови – от Рудолф Бултмън 
до Едуард Шилебекс – не може да устои. Шилебекс решава, че когато учениците 
отишли на гроба, техните умове били толкова изпълнени със светлина, че нямало 
значение дали там има тяло или не. В този момент Шилебекс просто престава да бъде 
историк на I век и става писател на фантастика от XX век. Хората от I век са знаели 
много добре какво означава умът на някой човек да е изпълнен със светлина. Те си 
имали език за това. Те си имали псалмите. Те си имали духовни традиции. Но той 
нямал нищо общо с това някой да е възкръснал от мъртвите. 

Тук хората често се оплакват, че подобни дискусии са твърде загрижени за „фактите“ и 
че толкова голяма част от религиозния език всъщност се отнася за една метафора и за 
вяра. Разбира се, вярно е, че религиозният език използва метафори и че вярата остава 
централна. Но въпросът, свързан с юдаизма и християнството е, че те са фокусирани 
върху творението, т.е. те вярват в един Бог, Който е направил пространството, времето 
и материята и Който желае отново да ги притежава. Така, това, което се случва в 
реалния свят, е от реално значение. Ако някой човек от улицата обвини църковния 
касиер, че е избягал с парите, ние няма да кажем: „В метафоричен смисъл ли имаш това 
предвид?“. Ние бихме искали да знаем дали това е вярно или не. Една важна част от 
това да се научим да четем Писанията е, че когато срещнем притча, ние трябва да я 
третираме като притча. „Истината“ на притчата за блудния син не зависи от това дали 
сме в състояние да докажем, че това действително се е случило. Все пак също толкова 
важна част от умението да четем Писанието е, че когато авторите имат намерение да 
говорят за нещо, което действително се е случило, ние не гледаме на това като на 
притча. „Истината“ на разказа за разпятието би била напълно подкопана, ако може да 
се докаже, че Исус е умрял от пневмония в Галилея,  макар че, разбира се, разпятието 
пробужда множество метафорични резонанси в умовете на древните и съвременните 
хора. Същото се отнася и за „истината“ на разказа за възкресението. Ако не се е случил, 

тя не е вярна. Фактът, че възкресението на Исус поражда свои собствени резонанси в 
метафоричните и символичните светове, не означава, че то може да бъде сведено до 
тези резонанси. Ние трябва да усвоим и двете умения, а не само едното: как да четем 
притчите като притчи и как да четем историческите разкази като исторически разкази. 

Всичко това ни изправя лице в лице с най-важния въпрос. Празният гроб и срещите с 
Исус са, вярвам, солидно установени като исторически данни. Те са единствените 



възможни обяснения за великденските разкази и за тези мутации в еврейските 
вярвания, които бързо са се появили. Как тогава да обясним тези данни? 

Историците често дават обяснения, основани на най-добрата възможност. Ако аз бях 
археолог и открия в един археологически обект две колони с определен вид и дизайн, 
които показват определен модел, ако забележа индикации, че може би преди това те са 
били съединени с арка, ако погледна в учебника си и видя, че подобни колони 
обичайно са имали такава арка и ако имам щастието да продължа да копая и открия 
една арка, точно като тази в книгите, тогава играта свършва, тази хипотеза работи, 
колоните действително са крепели арка. Ние приемаме най-доброто обяснение: 
наистина е имало арка, крепяща се върху тези две колони. 

Макар това да не „доказва“ действително възкресението на Исус, аз заключавам, че 
след като съм изследвал всички останали възможни „арки“, предложени от учените 
като крепящи се на тези две колони (празния гроб и явяванията на Исус), няма нищо, 
което поне да се доближава до обяснението на тези явления, освен следната 
възможност: Исус от Назарет действително е бил възкресен от мъртвите на третия ден, 
оставяйки празния гроб след себе си и бивайки възкресен в едно ново телесно 
състояние, след като е преминал през смъртта и е излязъл от другата страна телесно 
след Своя кратък „живот след смъртта“. Разбира се, разказите съдържат някои 
повърхностни несъответствия, подобно на историята за ръжена на Витгенщайн, но 
точно такива са разказите на очевидците. Това не означава, че нищо не се е случило. 
Напротив, това означава, че случилото се е било толкова силно и драматично, че то 
веднага е произвело въодушевени и дори объркани разкази. Отново, аз не твърдя, че 
това води до едно математическо доказателство за възкресението на Исус. 

Някои богослови са твърде резки относно това и си представят, че ако позволим 
историографията на Просвещението да ни казва какво се е случило на Великден, ние 
третираме просвещенската историография като бог и насилваме всичко останало да ѝ 

съответства. Тук аз не правя това. Ние сме изправени пред един въпрос, свързан със 
светогледа, а по такива въпроси няма такова нещо като неутрална земя. Историческите 
аргументи сами по себе си не са в състояние да накарат някого да повярва, че Исус е 
бил възкресен от мъртвите. Но историческите аргументи са забележително добри в 
разчистването на боклука, зад който се крие всякакъв вид скептицизъм. Твърдението, 
че Исус телесно е възкръснал от мъртвите притежава ненадмината сила да обясни 
историческите данни в центъра на ранното християнство. Очевидният факт, че това 
остава огромно предизвикателство за светогледите – предизвикателство лично, 
социално, културно и политическо – не трябва да ни спира да приемем въпроса много 
сериозно. 

Накрая, аз съм убеден, че скептичният климат, който през последните 200 години е 
правил неприемливо и дори обидно да се твърди, че Исус наистина е възкръснал, 
никога не е бил, нито пък сега е, една неутрална социологическа или политическа 
позиция. Просвещението е успяло да убеди много хора, че ние по някакъв начин 
притежаваме нови доказателства за факта, че мъртвите не възкръсват – сякаш това е 
някакво съвременно откритие, а не просто повтаряне на онова, което Омир и други са 
приемали за даденост. Това твърдение върви ръка за ръка с другите неща, които твърди 
Просвещението, не на последно място с това, че сега ние най-после сме пораснали, че 
не се нуждаем повече от Бога, че Бог може да бъде изритан на горния етаж, в едно 
деистко небе и че религията и духовността се състоят в една изолирана среща между 
нас и Бога, така че след това ние можем да продължим да управляваме света тук долу и 
да го моделираме по наше собствено желание без каквато и да е външна намеса. Това е 



било твърдението на Просвещението. Отричането на телесното възкресение на Исус 
върви с тази социална, политическа и културна програма. По този начин тоталитарните 
режими на последния век са просто едно от множеството проявления на един по-голям 
тоталитаризъм на мисълта и културата, срещу който постмодернизмът сега решително 
се бунтува. 

Кой все пак не желае мъртвите да възкръсват? Това не са просто интелектуално 
срамежливите или рационалистите. Това са и винаги са били силните на деня, 
социалните и интелектуални тирани и потисници, цезарят, който би бил застрашен от 
Господа на света, победил смъртта, последното оръжие на тираните, Ирод, който би 
бил ужасен от това следсмъртно доказателство, че той е истинският юдейски цар. 

Това напомня за прекрасната сцена на Оскар Уайълд от неговата пиеса „Саломе“, която 
Рихард Щраус използва като основа за своята едноименна опера. В тази пиеса Ирод 
чува новини, че Исус от Назарет е дошъл в околностите, изцелявайки хората и 
възкресявайки мъртвите. Ирод е доволен, че Исус изцелява хората. Той доста харесва 
идеята, че някой изцелява, но е ужасен от мисълта, че Исус възкресява мъртвите. Ирод 
отговаря казвайки: „Не искам той да прави това. Забранявам му! Не позволявам на 
никого да възкресява мъртвите! Този човек трябва да бъде открит и да му се каже, че не 
позволявам да възкресява мъртвите!“ Тук ние виждаме беснеенето на тиранина, който 
знае, че властта му е застрашена. Чувам този тон в гласа не само на политиците, които 
искат да моделират света по своята воля, но и от страната на интелектуалната традиция, 
която се е понесла по това течение. Следващият ред на Уайлд е най-важният за нас, 
както и за Ирод: „Къде е този човек?“, иска да знае Ирод. Пратеникът отговаря: „Той е 
навсякъде, господарю, но не е лесно да бъде намерен“. 




