
 

 



ХРИСТИЯНСКАТА ПРОПОВЕД ТУК И СЕГА 

Лекция изнесена пред Rencontres Internationales в Женева, Швейцария през 
1949 на тема „Един нов хуманизъм”. Барт и един католически богослов са 

единствените християни поканени на това събиране на 
западноевропейски интелектуалци 

В наши дни интелектуалци от много различен произход и интереси са 
загрижени за въпроса свързан с един „нов хуманизъм.” Двама богослови 
бяха поканени да говорят за  уместността на християнската проповед, 
християнското проповядване тук и сега, преподобния П. Мейдиеу за 
католическото  и аз за протестантското богословие. 

Тази ситуация едва ли може да бъде лесно обяснена. Преди 40 години на 
никого не би му дошло наум да покани богослови да участват в подобна 
дискусия. Вероятно можеше да бъде приет някой представител на т. нар. 
философия на религията, но със сигурност не и богослов, който стои зад 
вярата на своята църква. Оставям отворен въпросът как ние сме 
достигнали до подобна ситуация, която по-рано би била невъзможна, но 
желая да ви обърна внимание, че нашето участие включва определен риск. 
Защо ние богословите да не бъдем отворени за всички различни 
перспективи, от които нашият обект, еди нов хуманизъм, трябва да бъде 
разглеждан и дискутиран тези дни? Ние, разбира се, трябва да се 
съобразим с нашата задача, а именно задачата на християнската църква. 
Или, по-конкретно, ние трябва да се съсредоточим върху това, на което 
християнската църква дължи своето съществуване и на което тя желае да 
служи. Със сигурност ние не трябва да очакваме от другите представители 
в тази дискусия да се срамуват от богословието. Сигурен съм, че вие ще 
признаете вярата на sint ut sunt aut non sint. Но именно в този момент вие се 
излагате на известен риск. Ако християнското проповядване е изявено в 
неговата пълнота без да е нито прикривано нито разводнявано и ако то 
бъде говорено като нещо „тук и сега”, както и трябва да бъде ако искаме да 
бъде говорено правилно, това може да предизвика смущение и дори страх. 
Нито католическия нито протестантския богослов ще бъде в състояние да 
отрече факта, че християнската проповед днес би била разбрана погрешно, 
както и винаги е била, ако бъде представена като един сред множеството 
теоретични, морални или естетически принципи или системи, като един 
„изъм” в съревнование, хармония или конфликт с останалите „изми.” Нито 
пък ще бъдат способни да отрекат факта, че днес, както винаги, в лицето на 
всички хора и на всички човешки мнения и стремежи, християнската 
проповед възнамерява да изяви Божията воля, действие и откровение. Ние 
няма да бъдем в състояние да прикрием факта, че в християнската 
проповед не става въпрос нито за класическия хуманизъм, нито за някакъв 



нов хуманизъм, които е бил открит днес, а за Божия хуманизъм. По-

нататък ние няма да бъдем в състояние да скрием факта, че този 
хуманизъм на Бога съществува и може да бъде схванат единствено в една 
много конкретна историческа форма и все пак, въпреки че в тази форма 
той е същият вчера и днес той има не само временна, но вечна валидност. 
Над всичко ние няма да бъдем в състояние да скрием факта, че въпроса за 
„тук и сега” в християнската проповед за Божия хуманизъм е такъв, че 
винаги и всякога може да му се отговори, без значение дали положително 
или отрицателно, единствено с едно цялостно, личностно и отговорно 
решение. 

Така че аз не мога да гарантирам какво ще се случи ако ние наистина не 
отричаме всичко това, но открито го изявим. Мога да разбера, че 
присъствието и участието на християнски богослови може да се стори на 
някои по-тревожно от, да кажем, присъствието на комунисти. Мога дори 
да отида толкова далеч, че да си представя, че комунисти и не-комунисти 
могат да се обединят в мнението си, че гласът на богословието в тази 
дискусия е сериозна спънка за едно ползотворно изследване на въпроса за 
един нов хуманизъм. Вероятно когато преди 40 или 50 години са се 
състояли подобни дискусии е имало добри причини да се държат 
„проповедниците” на една ръка разстояние. Не желая да започна без да 
подчертая риска, който поемате. Накрая, трябва да направя ясно, че аз 
говоря по-конкретно от позицията на протестантското богословие. 

Християнската проповед, да се обърнем към нашата тема, е изявяването на 
Божият хуманизъм. Нейното съдържание може да бъде изразено и с други 
думи, понеже то има много страни и може да бъде изказано на много 
езици. Но то може да се изкаже и с тези две думи: християнската проповед 
се занимава с Божият хуманизъм. Само тези две думи изразяват идеята, 
която е решаваща за християнското разбиране на човека: идеята за 
въплъщението. „Словото стана плът и живя между нас” (Йоан 1:14). 
Според християнската перспектива това е делото на Божието откровение – 

онтологичната и ноологичнота предпоставка – в светлината, на която 
трябва да бъде виждан човека. Защото християнската проповед е изявяване 
на Исус Христос. Той е Словото, Което е станало плът и следователно Той 
е също Словото за хората. От християнска перспектива човекът не е по-

горен, по-долен, не е по-различен от това, което това Слово казва, че той е. 
Той е едно творение, което е направено видимо в огледалото на Исус 
Христос. Ще се опитам да го опиша накратко, но нека преди това да кажа 
няколко думи за различията. 

1. Присъщо на християнското разбиране за Божият хуманизъм, 
въплъщението или Исус Христос, е едно много специфично разбиране за 



Бога. Думата „Бог” не може да бъде сведена до Разум, Живот или Сила, 
нито до по-популярните съвременни концепции за Крайност, 
Трнсцедентност или Бъдеще. Бог не е – дефиниран гностично или 
агностично – това, което ние мисли, че Той е или не е, нито пък дори това, 
което трябва или не трябва да бъде. Бог е Този, Който Той желае да бъде в 
Своето дело и откровение към човека. Той е Всемогъщия Господ, Този, 
Който е жив във, чрез и извън Себе Си, в Собствената Си свобода и любов. 
Не мога да скрия славната макар и трудна формула: Той е троичния Бог, 
Който в Своята божествена природа е Отец, Син и Свети Дух. Това е Богът 
на християнската проповед, Бог, който обича хората. Неговото откровение 
за Самия Себе Си е основата на нашето мислене когато говорим, като 
християни за Бога на хората. 

2. Божията любов към хората – т.е. фундаменталната връзка между Бога и 
човека, която според християнската проповед трябва да бъде намерена в 
Божия хуманизъм или в Исус Христос – е свободна, избираща благодат, 

една връзка, която кореспондира с нашето свойствено познание за Бога. 
Това е все едно да споменем факта, че в Исус Христос Бог заявява за Себе 
Си, че е Бог на човека не по някаква причина свързана с природата на Бога 
или с някаква необходимост заложена в Него, но с Неговото собствено, 
суверенно, творческо, милостиво решение и действие. Нито пък причината 
лежи в природата на човека или в някаква свойствена му способност, че 
сред всичките творения единствено той може да принадлежи на Бога. Нито 
пък това е нещо, което той реализира във и със своето съществуване. Това, 
което на практика се случва е дар, който не може да бъде схванат, който 
той никога не може да заслужи и който по никакъв начин не е на негово 
разположение. Той може единствено да признае факта, че това е 
положението. В това суверенно действие, в Своето Божествено говорене и 
даване, в тази незаслужена, избираща благодат, Бог и човек са едно в Исус 
Христос, Исус Христос е истинският Бог и истинският човек. Това е 
мястото, на което ние трябва да  дойдем, за своето разбиране на човека. 
Всяка идея за Бога и човека, според която тяхното взаимоотношение един 
с друг е по дефиниция обясняващо самото себе си и до която може да се 
достигне посредством някакъв анализ на концепциите за „Бог” и „човек” е 
неприемливо и би изкривило цялата картина. Ако искаме да говорим като 
християни за Бога и човека ние трябва постоянно да държим пред себе си 
незаслужената, избираща Божия благодат. 

3. Когато християнската проповед говори за Божия хуманизъм и по този 
начин за Исус Христос, тъй като това е въпросът за Божията незаслужена, 
избираща благодат, тя говори за едно събитие, което се е случило веднъж 
и завинаги: едно събитие за всяко време и за всеки човек на всяко място, 
което се е случило сред евреите в тяхната собствена земя по времето на 



цезарите Август и Тиберий. Този, който говори за Исус Христос говори за 
Този, Който застава на мястото на всички хора или той изобщо не говори 
за Него. Следователно, Той не е една картина или символ на цялостната 
реалност на човека, с неговият живот и смърт, с неговите страдания и 
триумфи. Словото стана плът. Това е неповторимо събитие. Това е 
събитие, което е вечно именно в своята определима конкретност. Това, 
което Исус Христос Е, което е пострадал и извършил, Той е, и е пострадал, 
и направил за останалите от нас. Като такъв Той е Емануил т.е. Бог с нас, 
живият Бог, който ни среща със Своята суверена благодат, за да ни извести 
благата вест, че ние Му принадлежим. Следователно този конкретен човек 
Исус Христос не трябва да бъде разглеждан и съден на основата на 
някакви общи принципи за човешката реалност. Вместо това 

универсалната истина за човека трябва да бъде разбирана спрямо този 
конкретен човек. 

Какво е човека? Аз ще се опитам да обобщя в четири точки това, което 
трябва да бъде казано от перспективата на християнската проповед. 

1. Човека е от Бога и за Бога; изцяло и просто един обект извлечен от Бога 
и обект ориентиран към Бога; Негово творение и все пак Негово творение, 
което е свободно от Бога. Това е описание на едно движение – една 
история – която се случва в едно определено време дадено на всеки 
отделен човек и на човечеството като цяло. Виждано в светлината на 
Божието движение към Неговите творения, това е една история на изявата 
на Божията милост. Виждано от човешка гледна точка това може да бъде 
единствено история на човешката благодарност, покорство и почитание. 
Човека намира своето истинско съществуване в събитието на тази история. 
Това е словото изговорено за него в Исус Христос. 

Утвърждаването на човешкото разбиране за самия него не трябва да бъде 
отхвърляно като невярно. Древната и съвременната естествена наука, или 
по-скоро естествена философия, учи че човека е много специален и 
забележителен елемент от космоса – земен, физикохимичен, органичен, 
жив процес на вселенско съществуване. Идеализма от всички времена е 
учел, че човекът е човек когато като едно познаващо и морално разбиращо 
същество той може да изразява себе си срещу процесите на природата, 
които го заобикалят и му се противопоставят. В нашето време 
екзистенциализмът учи, че човекът съществува в това, че този, който в 
своята естествена и духовна цялост е ограничен, заплашен и затворен от 
един всемогъщ непознат всъщност е способен отново и отново да надскача 
себе си чрез самият факт, че съществува и на практика е способен да 
проникне в едно бъдеще, което по самата си природа е затворено за него. В 
светлината на християнската проповед всичко това може да е вярно, но то 



е вярно единствено ако е схващано, подчинено на и разбирано във връзка с 
факта, че човекът съществува от Бога и за Бога и като Божие творение тича 
към Него и Неговият вечен живот. Всичко останало е само една 
възможност. Себеразбирането за човека показва човешките способности, 
не самия него, не истинския човек. Самият човек, истинският човек 
съществува в това, че за него и с него съществува живия Бог като негово 
начало и край. 

2. Човек съществува в едно свободно общение със своя ближен, в живо 
отношение между човека и неговия ближен, между Аз и Ти, между мъжа и 
жената. Един изолиран човек като такъв не е човек. „Аз” без „Ти”, мъж без 
жена и жена без мъж не е човешко съществуване. Човека е човек заедно с 
други хора. Отделени от тези отношения ние ставаме нечовеци. Ние сме 
хора в това, че сме заедно, като виждаме, чуваме, говорим с и стоим до 
някой друг като човек и понеже правим това радостно по този начин го 
правим свободно. В Исус Христос – Единият, Който е за всички останали – 

човешкото съществуване е отразено в своята вертикална реалност в 
историята на отношенията между Бога и човека и в своята хоризонтална 
реалност в една история, която по необходимост се случва между хората. 
Тук ние се изправяме пред един въпрос, който, от перспективата на 
християнската проповед, стои над всичко индивидуалистично и над всеки 
колективен хуманизъм, стар или нов. Той не изключва нито 
индивидуализма нито колективизма. Той държи пред погледа си индивида 
както и обществото, но винаги конкретния индивид като различен от 
останалите и винаги обществото основано върху свободна двустранна 
отговорност. Той защитава дисциплината от Ницше и свободата от Маркс. 
На съвременен език той защитава истината на социализма в лицето на 
запада и истината на личностността в лицето на изтока. Той е един 
неумолим протест срещу всяка концепция за човека както като господар 
така и като маса. Той разбира и признава човешкото достойнство, свобода 
и права единствено в контекста на разбирането, че истинското човешко 
съществуване означава съществуване заедно с другите хора. 

3. Все още гледайки на него в светлината на християнската проповед ние 
трябва да продължим и да кажем, че човек не съществува в тази реалност, 
в която той може да съществува във връзка с Бога и своите ближни. Той не 
съществува в тази свобода, в която е бил създаден. Тук ние говорим за 
един факт, за който тук няма обяснение понеже той е абсурден. Но все пак 
той е факт: човек може да се заблуди от правя път и да тръгне по един път, 
по който той не е способен да върви или да стои, но винаги се препъва и 
пада. Той не желае да благодари, да се покорява и да призовава Бога като 
Бог и желае да бъде човек отделен от своите ближни. Той презира 
благодатта. Той желае да бъде като Бога и желаейки това той греши, става 



изцяло виновен пред Бога – своя източник и край – и пред своя ближен. 
Желаейки това той разрушава общението, което го свързва с Бога и с 
ближния. Двойната история на неговият живот е разбъркана. По този 
начин човешката реалност е станала плячка на нищото и вечната смърт. Но 
това не е просто съдбата на човека. Той желае това и продължава да живее 
по този начин. Това  е причината срещу него да бъде издигнато обвинение 
и да бъде произнесена присъда в смъртта на Исус Христос. Без съмнение 
Божият хуманизъм разбира това обвинение и тази присъда. Но 
класическия хуманизъм смята, че може да си позволи да пренебрегне както 
обвинението така и присъдата. Остава да видим дали новото хилядолетие 
няма да пренебрегне него. В последно време сме чували много илюзии за 
добротата на човека и за добрите му намерения. Но когато чета Хайдегер и 
Сартр аз се питам дали този вид човешко неподчинение, което презира и 
следователно е лишено от благодат, не е също толкова самоуверено в себе 
си колкото е било винаги. Там където неподчинението остава не е ли 
сигурно, че тези илюзии рано или късно ще се завърнат? Във всеки случай 
църквата не е способна да пренебрегне непопулярната задача, която 
християнската проповед й е поставила – да посочи още веднъж, че 
опасността за човешкото съществуване е по-голяма, много, много по-

голяма отколкото някога е било доброволно признавано. Tu non 

considerasti, quanti ponderis sit peccatum. Истинският човек е безкрайно, 
неизлечимо заплашен от самия себе си. 

4. Но решаващата дума на християнската проповед е тази: Човек, който е 
отделен от собствената си реалност, безкрайно и неизличимо заплашен, 
който е последователно лош и изгубен, този човек е поддържан от Бога, от 
Бога, Който е истински Бог и също така истински човек. Смъртта на Исус 
Христос не е просто Божието обвинение срещу хората, не е просто 
осъждението на човека. Тя е също така – всъщност на първо и най-важно 
място – победата и установяването на пълното царство на Неговата 
благодат. Бог е праведен. Той не е за подиграване. Човек ще пожъне това, 
което е посял. Но Бог е взел върху Себе Си жeтвата на тази фатална сеитба. 
На мястото на човека и от името на човека Бог е засял ново семе. Бог е 
поставил Себе Си под обвинението и осъждението, което е произнесено за 
безбожния Адам и братоубиеца Каин. И Самият Бог, на тяхното и на 
нашето място, става за нас истинският човек, от когото ние сме се 
отдалечили. Бог е говорил. Неговото слово на прощение, Неговото слово е 
нова заповед за възкресение на тялото и за вечен живот. Тук е мястото 
където става съвършено ясно, че Божията благодат е чиста, свободна, 
незаслужена благодат. Все пак още по-важна тук е основата и 
откровението на факта, че Божията благодат понася, триумфира, управлява 
и е ефективна. Божият хуманизъм е именно тези свободна, ефективна 
благодат. Църквата е мястото където той е познаван и проповядван, но тази 



благодат е за всеки човек и за целия свят. Това е истината, чрез която 
живее евреинът и езичника, както и незаинтересованият, атеист и този, 
който мрази ближния си, без значение дали те знаят това или не. Това е 
универсална истина, а не една „религиозна” истина. Това е “човешкото 
условие”, което е преди всичко останало за човека. Класическият 
хуманизъм независимо от известната си връзка с т.нар. християнски свят 
никога не е разбирал това истински. Отново остава да се види дали един 
нов хуманизъм ще се окаже наистина нов в това отношение. От това, което 
той е показал до този момент се вижда едно много съмняващо се и 
нещастно лице, макар че или по-скоро поради това той все още знае твърде 
малко за човешкия грях, вина и поквара. Във всеки случай нищо не е 
казано по-ясно от това: християнската проповед в своя решаващ център е 
благовестие, едно радостно изявяване на добри вести. Оттук нататък може 
да се каже, че Божието царство, макар и все още невидимо, вече е дошло и 
всичко се е изпълнило. То продължава да протестира срещу всяка форма 
на песимизъм, трагедия и скептицизъм. То забранява на тези, които слушат 
това да вървят наоколо със съмняващо се, нещастно лице. Това е 
проповядване на надеждата, която злия, изгубен човек може да постави не 
в себе си, но в Бога, Който на свой ред прави възможно – и това е основата 
на всяка етика – за него да обича своя ближен. 

Какво трябва да кажем тогава за християнската проповед тук и сега? Вече 
ви дадох някои идеи за значението на този израз в един ограничен смисъл 
като представих антропологичната страна на християнската проповед и 
посочих точка по точка нейното значение във връзка с въпроса за 
хуманизма. Все пак израза „тук и сега” не казва единствено, че нещо е 
важно. То също така казва, че нещо е живо, практично и ефективно. 
Християнската проповед е такава единствено чрез своя произход и обект, 
който е Самият Исус Христос (и в Него то е винаги „тук и сега”), тя е 
единствено чрез Неговата сила т. е. чрез силата на Светия Дух, единствено 
чрез вяра, любов и надежда тя става живо, практична и ефективна или, 
накратко, става нещо „тук и сега.” В началото аз споменах за сладко-

киселия характер на тази проповед, която ни среща с един призив за 
вземане на решение, решение за самите нас. Така че аз по никакъв начин 
не мога да ви покажа „тук-и-сега” характера на християнската проповед 
като кажа нещо за състоянието и живота на съвременната християнска 
църква, за нейното по-голямо или по-малко влияние, за нейните правилни 
или не толкова правилни позиции. На практика  аз не мога да ви покажа 
християнската проповед като нещо „тук и сега” по никакъв начин. Не  мога 
да ви го поднеса на блюдо. Ако се опитам да направя това бих отклонил 
читателя от нея като нещо „тук и сега.” 



Ако това беше проповед аз би трябвало да продължа с думите: „Покайте 
се и повярвайте в благовестието.” Но понеже не е проповед, а едно есе то 
трябва да бъде завършено. За мен не остава да направя нищо друго освен 
да кажа, че ако християнската проповед трябва да стане нещо „тук и сега” 

във връзка с въпроса за новия хуманизъм това може да стане единствено 
чрез покаяние, вяра и обръщение. Това, разбира се, трябва да започне от 
нас молещи се с Господната молитва и празнуващи заедно Господната 
трапеза, така че да бъдем в състояние да мислим и да говорим сериозно и 
последователно от този център, за да бъдем сигурни, че сме достигнали до 
заключението, че един нов хуманизъм, ако той наистина трябва да бъде 
нов, може да бъде единствено Божия хуманизъм. Няма нужда да казвам, 
съвършено ясно е, че това изисква твърде много. Аз просто го споменавам, 
за да ви покажа съвършено понятно, спокойно и с радост как биха 
изглеждали нещата ако християнската проповед изведнъж стане въпрос на 
„тук и сега.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУВЕРЕНИТЕТА НА БОЖИЕТО СЛОВО И РЕШЕНИЕТО НА ВЯРА 

Предметът на това есе не е бога на този свят в разнообразните му прояви. 
Разбира се, светото Писание знае за него и би било глупаво да отричаме 
неговата реалност и сила. Този бог също така има едно слово и неговото 
слово има хиляди и хиляди верни служители и проповедници. На практика 
има време когато изглежда, че неговото слово потапя всичко останало. Но 
нашият предмет не е този бог и неговото слово. Не това е нашата грижа. 
Това не означава, че ние можем или че трябва да го победим, ние нямаме 
нужда да го побеждаваме понеже той вече е победен. Той ще продължи да 
ни изкушава силно и ние ще продължим да страдаме от ръцете му, но той 
няма да ни погълне. Ние живеем в една свобода, която той не е в състояние 
да накърни дори ако изглежда, че владее половината свят понеже неговата 
присъда е била произнесена и краят на властта му е определен. 
Следователно ние няма нужда нито да се страхуваме от него нито да го 
величаем понеже той няма нищо, на което може да ни научи или да ни 
каже. Бихме били глупаци ако го слушаме или ако разчитаме на неговото 
слово дори и за миг защото когато се изпълни времето, а то ще се изпълни, 
ние ще бъдем унищожени заедно с него. 

Нашата грижа е нашия Бог, живия Бог и Неговото Слово. Богът на този 
свят е единствено Негов имитатор, но не и съперник. Нашият Бог е Този, 
Който съществува във и чрез Себе Си. Той съществува в святост, 
блаженство и слава като Отец, Син и Дух. Все пак Той не желае да бъде 
сам. В изобилието на Своята доброта Той е благоволил да извика в 
съществуване света, хората в този свят и настоящия човек, който би могъл 
да бъде приемник на и свидетел за Божията любов. В същото изобилие на 
Своята любов Той желае, дори още по-неразбираемо, да бъде щедър към 
грешниците, милостив към окаяните, търпелив точно към онези, които са 
изгубени по тяхна вина. Той не е намалил, а е увеличил Своето обещание 
дори дотам, че ни дава сигурна утеха, че ако Го почетем като положим 
цялото си упование в Него ние ще бъдем вдигнати от праха и ще живеем с 
Него във вечна слава. Не поради нашия разум и сила, но поради разума и 
силата на Своя Собствен Свети Дух, Който ни води към всяка истина (в 
това ние виждаме отражение на собственото си кръщение и отговор на 
Неговия призив и учение) ние говорим за този наш Бог, живия Бог и за 
Неговото Слово. 

Неговото Слово е Исус Христос понеже Божието Слово е Божието 
посредничество между Него самия и човека, което Той Сам е пожелал и 
изпълнил. Всичко, което се случва между човека и Бога, от сътворението 
до свършека, се случва в силата на това посредничество и така, чрез силата 
на Божето Слово, работейки напред и назад, покривайки небето и земята, 
времето и вечността. Все пак това посредничество и следователно Божието 



Слово не е нищо друго, а един Посредник „един посредник между 
човеците и Бога човекът Исус Христос” (1 Тимотей 2:5). Така Бог е 
възлюбил света, човечеството. От това става напълно ясно, че както нашия 
произход така и окончателната ни цел е в Бога, че Той е пожелал да даде 
Себе Си за света в Своя Син и е направил това и че чрез Своя Син Той 
остава в света за цялата вечност. Правейки това Той казва на света всичко, 
което има да му каже и всичко, което трябва да бъде чуто от него. Няма 
нищо повече, което Той може да направи за него от това да каже тези неща 
и да остави те да бъдат чути и света не може да очаква от Него повече след 
като Той е направил това неочаквано нещо за него. Защото това, което тук 
Той казва на света и това, което на света е дадено да чуе е нито повече 
нито по-малко от Самия Него в цялата Му пълнота на съществуване и с 
всички съвършенства на славата на всичките Му дела. Чрез Своя Син 
Самият Той става откритата тайна на нашето съществуване. В Своя Син 
Той открива Себе Си и действа като че ли е в Него. В Своя Син Той 
изявява Своята сила, установява Своята праведност и показва Своята 
милост. В Своя Син, да обобщя, цялото Му действие е свято, мъдро и 
славно, без безредие или слабост, без грешка или противоречие. В Своя 
Син Той е напълно Себе Си и напълно за и с нас. Пълнотата на силата на 
посредничеството между Него и нас, което Той е пожелал и изработил, 
достатъчността на Неговото Слово, лежи във факта, че силата на Неговия 
единороден Син е силата на Божията вечна божественост. Суверенитета на 
Божието Слово, за което ние сега ще говорим е управляван и се състои в 
това: че Неговото Слово е Неговият Син Исус Христос. 

Трябва да отбележим, че ние не говорим просто за Божия суверенитет. Ние 
говорим за суверенитета на Божието Слово! Това е нещо, което не трябва 
да забравяме никога: Самият Бог, Който е за нас и с нас – това е Словото 

на Бога. Следователно суверенитета на този наш Бог е суверенитета на 
Божието Слово. За известно време това е било забравено и Бог е бил 
разделен от Своето Слово. Смятало се е, че човек трябва да търси Бога 
отделно от Неговото Слово, за да може да припише на Него най-високия, 
най-безусловен суверенитет. Но в резултат на това е започнало да се 
говори за нещо напълно различно от живия Бог и Неговия суверенитет. 
Мисля си за след-реформаторските схоластици и за начина, по който те са 
следвали езическите традиции да описват Бога като „просто, абсолютно 
Същество,” след което са продължавали като обличали това Същество във 
всякакви предикати на суверенитета. Резултата – а именно, слънцето на 
Просвещението от следващите векове – показва, че подобен вид говорене е 
безсмислено, че с това „същество” хората може би са описвали същността 
на човека, може би също същността на света, може би дори същността на 
бога на този свят, който е подражавал на живия Бог. Но те не са описвали 
нашия Бог, не са описвали Този, Когото ние, спомняйки си нашето 



кръщение и отговаряйки на Неговия призив чрез Светия Дух, можем да 
познаваме и да прославяме като истинския Бог. 

Днес не са останали мнозина, които да се съмняват, че в историята на 
протестантското богословие от последно време съществува една дълбоко 
вкоренена и разрушителна грешка, грешка, която ние трябва да направим 
всичко възможно да избягваме за в бъдеще. Къде лежи тази грешка? Често 
се казва, че тя лежи във факта, че познанието на Божия суверенитет е било 
изгубено във времето след Реформацията. Но тази диагноза е познание за 
суверенитета на Божието Слово, което ние сме изгубили много преди това 
и което трябва да се опитаме да си възвърнем. Ако въпросът бъде оставен 
отворен – Кой и Какво е Бог? Къде и как Той трябва да бъде търсен и 
намерен? – грешката не е видима. Тогава би ни било от малка полза още 
веднъж да поставяме силно ударение върху Божия суверенитет. Тогава би 
трябвало, с известна доза справедливост, да признаем. че Просвещението, 
Шлайермахер, Идеализма и разнообразните форми на богословски 
либерализъм от последните години също знаят доста за суверенитета на 
техния бог, който не е нищо друго освен „простото, абсолютно Същество” 

на старата ортодоксия. Въпросът за Божията природа не може да бъде 
оставен отворен и не може да бъде отговорен по начина, по който са 
отговаряли богословите на протестантската ортодоксия и по-късните 
неортодоксални богослови, които в това отношение са останали напълно 
верни на ортодоксията. Много благородни опити да се поправи тази 
грешка са завършвали с неуспех понеже тези, които са ги правили стоят 
заедно със своите опоненти на същата земя, на един паднал, езически 
отговор на въпроса за Божията същност. На тази основа винаги е възможно 
Божият суверенитет да бъде разбиран също така като суверенитета на духа 
на природата, на едно измислено добро или истина, като суверенитета на 
силата сама по себе си или накрая, просто като суверенитета на самия 
човек. Неизбежното следствие е било, че Библията, която говори за 
суверенитета на един изцяло друг Бог е трябвало да бъде разводнена или 
изопачена в нейните най-важни твърдения. Тогава се появява заплаха, една 
прокрадваща се и покваряваща опасност подобна на езотерична тайна, 
една теория, която по своето намерение е била превърната „във вяра” в 
един бог, който наистина е бил суверен, но суверен единствено по начина, 
по който това „просто, абсолютно Същество” може да бъде суверенно – 

т.е. един бог, който не е бил способен да създаде ново творение, не е 
способен да върши чудеса, да чува молитви, да прощава грехове, да 
възкресява от мъртвите и да благославя, не суверен като живия Бог 
изявяван в Светото Писание. От това се разнася мирис на безбожие, който 
никога не се е разпръсквал напълно независимо от добрите намерения и 
отчасти ефективните реакции през историята на протестантското 
богословие. Нека да не лъжем себе си като смятаме, че сега, в нашето 



време, сме се отървали от него. Ще се избавим единствено когато отново 
се научим да търсим Бога в Неговото Слово и да търсим Неговия 
суверенитет в суверенитета на Неговото Слово, което означава в 
суверенитета на Неговия Син Исус Христос. Ако съм разбрал правилно 
това е измамата, която реформаторите от 16 век са приели  и на която те 
могат да ни научат днес като на нещо ново. Отново, ако съм разбрал 
правилно, едно връщане към богословието на реформаторите ще ни бъде 
от малка полза. По-скоро, за да им бъдем верни ние трябва да отидем по-

надалеч отколкото самите те са отишли по пътя, по който са ни показали. 
Дори повече отколкото реформаторите ние трябва да остави Бог и 
Неговото Слово да бъдат едно с по-силно ударение, с повече радост, с 
повече последователност и ние трябва да оставим Исус Христос да бъде 
дори повече и още по-очевидно единствения посредник между Бога и 
хората. 

Действителното суверенно действие на Божието Слово е Неговото 
съществуване като човекът Исус Христос, в Когото Божият вечен Син 
обединява нашата природа със Себе Си, прави тварността Своя Собствена 
и взема върху Себе Си свързаното с нея проклятие, за да може на Свой ред 
да сподели с нея Своята божествена слава. В това, че Той става наш ние 
преставаме да принадлежим на себе си и ставаме Негови. В това, че става 
слаб Той на практика става силен. В това, че дава Себе Си Той става наш 
Господ. В това, че става грях Той действа като единствено светият. Именно 
в Своето снизхождение и унижение Той се издига над всяко творение и 
над всеки бог. Той Се оставя да бъде заловен от силите на бога на този свят 
и правейки това го поразява и побеждава веднъж и завинаги. Това е 
потвърдено и открито от Неговото възкресение от мъртвите. Но това, което 
е било извършено в Божия Син Исус Христос в нашата природа е било 
направено на наше място и следователно за нас. Това също е било веднъж 
завинаги нашето примирение пред Бога, нашето освещение за Него, 
нашето наследяване на вечен живот. На Голгота е било извъшено всичко. С 
това суверенно действие всичко (наистина всичко!), което стои срещу нас е 
било унищожено. Чрез това е било премахнато всяко задължение, което 
сме имали към бога на този свят (наистина всяко!). Всяко (наистина 
всяко!) колебание, което можем да имаме в този свят е било премахнато в 
Него. Той, Исус Христос, стои като Победител над греховете ни вчера, 
днес и утре, над множеството изкушения, над ужаса на смъртта и ада. И с 
това суверенно действие е издигнато царството, в което ние вече можем, 
тук и сега, да бъдем деца на Отца поради Неговият вечен Син. Защото 
заемайки нашето място Той повече не е отделен от нас. Той е станал глава 
на тялото, на което ние сме части. Той е станал наш Ходатай отдясно на 
Отца, първороден от много братя. И завършека на суверенното действие на 
Божието Слово, делото на Светия Дух, е, че то може да стои като истинно 



и валидно, че ние можем да пожелаем и действително да живеем на 
основата на всичко това: Той не е без нас! Той с нас и по този начин и така 
е Бог с нас! 

Всичко друго, за което можем да мислим когато говорим за суверенното 
действие на Божието Слово може да бъде единствено едно повторение на 
тези първи неща, само едно утвърждаване на това единствено нещо, 
единствено отражение на този оригинал. Суверенитета на Божието Слово 
винаги е суверенитета на Исус Христос. Когато Църквата разпознава в 
свидетелството на пророците и апостолите своята собствена основа, 
източника на всяка мъдрост и нормата на своето учение и живот; когато тя 
се осмелява в покорство, в излагане и прилагане на това свидетелство, да 
изявява самото Божие Слово, когато тя кръщава в името на Отца и Сина и 
Светия Дух, когато призовава хора към Господната трапеза като към 
видимо прогласяване  на смъртта на Исус Христос и по този начин към 
истинската духовна храна на Неговата тяло и кръв, дадени за нас и по-

нататък, когато това свидетелство се движи и действа в самата Църква и в 
света, когато събужда за живот, но също извършва и съд, когато дава мир, 
но носи и тревога, борба и страдание, когато дава отговори, но също така 
повдига и нови въпроси, когато хората са призовавани извън света, така че 
да могат да бъдат изпратени обратно в същия този свят като овце сред 
вълци, когато въпросът за правовата държава е повдигнат от благовестието 
по неизбежен начин – тогава всичко това, заедно и в отделните си части, 
дотолкова доколкото се случва наистина, а не само привидно, всичко това 
е едно суверенно действие на Божието Слово, Което се разкрива, достига 
близо и далеч, действа пряко и непряко. То винаги е Самият Той, Господ 
Исус, Който извършва всичко това. И във всичко това, на свой ред, 
критерият за истина трябва да бъде поставен върху въпроса дали Самият 
Той, Господ Исус е Този, Който действа и може да бъде разбран и почетен 
като такъв. 

Точно какво е суверенитета в това единично и все пак многостранно 
действие на Божието Слово? Надявам се, че няма да сбъркам напълно 
когато се опитвам да го разбера и опиша в три точки. 

1. Суверенитета на Божието Слово лежи в Неговото всемогъщество. Нека 
бързо да добавим: във всемогъществото на любовта, в която Бог е Бог и в 
която Той се обръща към света в Своето въплътено Слово. Именно тази 
сила или способност, истински качествено разграничена от всички 
останали добри или зли способности е все-могъществото: сила за всичко, 
силата на Твореца, Поддържащия и Управляващия всички неща. Понеже 
Самият Бог е Словото тази и не по-малка сила стои на разположение на 
Неговото Слово. Такава и не по-малка е силата на Исус Христос. Но като 



Негова това също е и силата на Светото Писание, силата на 
проповядването и тайнствата, силата на изповедта на Неговата Църква, 
силата, която е тайно или явно ефективна там където Самият Той, Синът, 
действа чрез Духа. Божието Слово не е една измежду много сили. Тя не 
трябва да се страхува от някакво ограничение поради тях. Няма 
суверенитет в природата или историята, който да може да й се 
противопостави. Природата и историята и техните царства не стоят 
наравно с Него. Те са на Негово подчинение. Следователно може да се 
вярва на Божието Слово. Следователно Божието Слово наистина утешава и 
е сигурно, непогрешимо и заслужаващо доверие. Следователно неговите 
обещания, заповеди, присъди и благословения не са празни думи, а 
творчески действия. Следователно то е семето на новия човек. 
Следователно то създава и поддържа Църквата. Следователно Светото 
Писание и проповядването основано на Писанието и тайнствата са живи и 
силни. Следователно света просто поради факта, че Божието слово е в него 
и се проповядва в него – нещо съвсем различно от въпроса дали света 
приема Словото – е един нов и различен свят, един свят вътрешно победен, 
един свят вече положен в нозете на Бога. Следователно няма нищо, от 
което да се страхуваме в този свят и можем да се надяваме на всичко. „В 
света имате скръб, но дерзайте, Аз победих света” (Йоан 16:33). Illicitum 

non sperandum! Не ни е позволено да нямаме надежда! 

2. Суверенитета на Божието Слово е определен от неговата ексклузивност. 
Има един Посредник между Бога и хората. Светлината на този Един, Който 
е това, изобличава останалите, които желаят, но не са това. Божието Слово 
наистина е за всички. То включва всички области на съществуване, но 
само Този Един е Божието Слово. И следователно, Божието Слово върви  

по един самотен път. То стои като свидетел за Светото Писание 
единствено сред религиите, светогледите, митовете и идеологиите. 
Следователно, християнина трябва също, отново и отново, да бъде 
самотен. Божието Слово не е в хармония с другите слова, понеже няма 
второ и трето, а само едно Божие Слово. По този начин то не може да бъде 
чуто заедно с някакви други думи, нито пък може да бъде чуто 
изнклузивно. То може да бъде чуто единствено еклузивно или не може да 
бъде чуто изобщо. Другите слова могат да бъдат единствено Негово ехо 
или Негов отговор – отрицателен или утвърдителен. Както Бог е уникален 
такова е и Неговото Слово. Това може да бъде използвано като един тест: 
единствено в тази ексклузивност то е това всемогъщо Слово „чрез което 
Бог е създал всички неща” (Евреи 12:3). То е „утеха в живота и 
смъртта.” Единствено като братя на Божието Слово ние можем да станем 
истински хора. Единствено на Него, Единият, е дадена тази сила, която 
повече не ни позволява да потъваме в тревога и грижа. Поставете Словото 
заедно с други думи и то вече е станало безсилно, не носи утеха и няма 



творческа сила. Но това, което ще чуем изобщо няма да бъде Божието 
Слово ако го сложим заедно с други слова. Суверенитета на Божието 
Слово е определен от факта, че то няма други съперници. 

3. Накрая, Божието Слово е суверенно в това, че то е изговорено и достига 
до нас в Божествената свобода, не сляпата свобода на съдбата, 
управляваща чрез някакъв неизвестен закон над богове и хора, но в 
свободата на Божията милост и търпение. Това е една свобода, която дава 
свобода и на другите, която ни дава и ни позволява нашата свобода, която 
изисква от нас да се предоставим свободно на Негово разположение – не 
насилени, не притиснати, не победени, но в преклонение. Но това означава 
да изявяваме приоритета и превъзходството на Божията свобода над 
нашата свобода! Божието Слово е вярно преди ние да разберем, че то е 
такова. Изборът лежи в нас и именно това правим в момента, в който 
избираме една лъжа злоупотребявайки с нашата свобода. Така ние се 
превръщаме в лъжци по отношение на Божието Слово, разпознати и 
изявени като лъжци и отхвърлени от Него. Дори като осъдени и изгубени 
хора срещу нашата воля ние не можем да направим нищо друго освен да 
отдадем слава на Неговата праведност и на Неговата милост, която сме 
отблъснали от себе си. След това чрез самата благодат ние сме изявени 
като безблагодатни. Но тя се изявява най-пълно в Неговата праведна  

милостива присъда когато в преклонение ние избираме истината. Ние 
можем и трябва да изберем, но това е Негово решение, решение на 
Божието Слово е точно кога и къде нашият избор е избор на истината и 
преклонението. Тогава нашият избор има истинския характер и значимост, 
които са му приписани и определени от Божието милостиво решение. 
Благодатта на самото Божие Слово е тази, която прави възможно за нас да 
го разпознаем като истинно и да го приемем като благодат. Същият Исус 
Христос е свободен да бъде наш Съдия и наш Спасител. И така в 
свидетелството на пророците и апостолите както и в прогласяването на 
Църквата, единствено Божието Слово е свободно да връзва и да развързва, 
да заслепява и да просветлява, да осъжда и да спасява. Още веднъж, това 
което чуваме не би било Божие Слово ако не се чувстваме принудени да 
признаем без никакви квалификации Неговият пълен суверенитет и в този 
смисъл. 

Все пак ние не можем да говорим за суверенитета на Божието Слово без 
веднага да говорим също и за себе си т.е. за решението на вяра. В самата си 
същност това суверенно действие (така сигурно както действието, в което 
истинският Бог става истински човек) е свързано с и направлявано към нас, 
така че ние сме обектите на това действие и до тази степен участници в 
неговия завършек. Ние участваме в начина, по който творението, по който 
човека може да участва в Божието естество и дело: като приемник на един 



дар, като споделящ силата на Неговата мъдрост, споделящ плода на 
Неговото дело и все пак в тази подчинена роля споделящ и неговия 
суверенитет и неговото използване. Трябва да се откажем от всичко, което 
сме казали, трябва да отречем Бога ако изключим себе си от картината, ако 
трябва да забравим или да мълчим за факта, че във и под суверенитета на 
Божието Слово сме включени и самите ние, че самите ние сме 
подпомагани, пазени и движени от него и така, по този начин и до тази 
степен ние също сме издигнати и прославени от него. Не е ли истинско 
Божие Слово това, което е истински посредник между Бога и човека, което 
Бог е пожелал и изпълнил, в Което Бог в Своето Слово не е направен по-

малко от Самия Себе Си, за да бъде Посредник между Себе Си и нас? Как 
тогава е възможно това слово „да се върне при Него празно” (Ис. 55:11)? 
Не е ли Неговият Син от цялата вечност направил нашата природа Своя 
Собствена? Не живее ли и не царува ли Той от дясната страна на Отца в 
нашата плът? Тогава Той не е без нас. Той ни носи в Себе Си. Така Той 
живее нашият живот в славата на Бога.  Това е нашия дял в суверенитета 
на Божието Слово. Той е издигнат, Той е скрит в Този, Който е Божието 
Слово. Но точно по този начин Той е именно наш дял в този суверенитет. 
Кои сме ние, които имаме това наследство? Хора? Да, без съмнение хора! 
Но „какво е човек та да го помниш или човешки син та да го посещаваш” 

(Пс. 8:5)? Какво е човека под суверенитета на Божието Слово? Моля ви, 
говорете без абстракции! Без абсолютни твърдения за някакво измислено 
от самите вас, независимо, човешко разбиране за аза! Без антропология 
изолирана от христологията! Какво е човека, който има такъв дял в това, че 
Исус Христос е пожелал той да има дял в Него? Какво е човека, човека без 
когото Исус Христос няма да бъде Исус Христос, човека, който няма да 
съществува ако няма Исус Христос? Тук има само един отговор: Този 
човек е човек единствено в решението на вярата. Всичко останало, което 
човек е в добавка към това, това че е творение, разумен, грешник, морално 
създание, че притежава съвест и разбиране за истината и доброто, че 
приема от своите ближни конкретната задача за своя живот, че е подчинен 
на и отговорен за реда на държавата, че като човек той живее в 
противоречие със себе си и все пак не е без религиозни възможности и 
способности, не е без Бога в тази или онази концепция за света – всичко 
това е правилно и добро, но е единствено второстепенно, единствено един 
предикат към реалния въпрос.  Човекът е това, което е и той е всичко, 

което е в решението на вярата понеже в решението на вярата той се 
придвижва напред бивайки описан и му е дадена тази човешка природа, 
която Исус Христос е обединил със Себе Си, за да може да установи в нея 
мир между Бога и човека. В решението на вярата той стои поред Бога като 
човека, който Бог възнамерява той да бъде и по начина, по който Бог желае 
той да стои. В решението на вярата той съществува и стои пред нас в 
своята истинска природа. Независимо от всички останали детерминанти за 



човека в решението на вярата и единствено там той е истински себе си и 
изстинки човек! 

Решението на вярата е човешкия отговор на Божието Слово. Библията не 
познава човека в общия смисъл на думата. Тя познава единствено народа 
Израел и Църквата, единствено човека като призован в тази общност. Но 
това означава: тя познава човека единствено в решението на вярата и 
всичко останало, което може да се каже за него, добро и лошо, идва винаги 
от това. И ако Библията не ни дава празно свидетелство за суверенитета на 
Божието Слово тогава ние също нямаме друг път, по който да познаем 
човека освен този и единствено като допълнение към това ние можем да 
желаем нещо друго да се каже за човека. 

Вяра: истината на нашето съществуване основана върху и открита в Исус 
Христос – какво означава тя? Нека да бъде казано с най-простите думи на 
Хайделбергския катехизис: „че с тяло и душа, живеещ и умиращ аз не 
принадлежа на себе си, но на своя верен Спасител Исус Христос” Казано с 
други думи: аз завися от Божието Слово, моят фокус, моят център на 
гравитация, моята подкрепа лежи не в мен, а в Него, аз се оставям да бъда 
подхранван, осветляван и управляван от Него, аз признавам Неговото 
право над мен, над моята гордост както и над моето смирение, над моята 
увереност както и над моята несигурност, над моята глупост и над моята 
мъдрост, Словото се чува силно докато аз оставам тих, Словото води, а аз 
следвам, Словото е велико и издигнато, а аз ще бъда малък и снишен, 
Божието Слово стои в Своя суверенитет и по този начин в Своето 
всемогъщество, ексклузивност и свобода, докато аз във всички тези 
вторични определености, в изцяло естествената и историческа конкретност 
на своята човечност, аз за пръв път и единствено в това отношение към 
суверенното Божие Слово откривам своята истинска човечност! Това е 
вярата: че аз оставям Исус Христос да бъде за мен това, което аз не съм и 
не мога да бъда сам: моята истина, моята доброта, моята праведност, моето 
спасение, че аз оставям Божието Слово да бъде мой Бог, мой Създател и 
Поддръжник, мой Господ и Спасител. И това следователно е нашия дял в 
суверенното действие на Божието Слово, това, следователно е нашата 
истинска човечност. 

Но това е един въпрос свързан с решението на вяра. Може също така да се 
каже: Това е един въпрос на живот, на реалност, едно събитие на вяра. 
Думата „решение” казва по най-ясен начин това, което тук трябва да бъде 
казано: Вярата винаги означава избор, криза, преход. Ние вярваме като 
тези, които са били разкъсани от бездната на неверието и все пак стоят на 
нейния край. Следователно „О, вярвам Господи, помогни на моето 
неверие” (Мк. 9:24). Ние вярваме и чрез вяра разбираме възможността за 



нашето истинско съществуване в това, че сме били спасени от нашата 
собствена невъзможност, от това да бъдем отхвърлени и изгубени. Ние се 
доверяваме вместо да отричаме. Ние се предаваме на Единия вместо на 
многото. Ние се предаваме вместо да утвърждаваме себе си. „Не на себе 
си, но собственост на моят верен Спасител Исус Христос!” В тази 
промяна, в това обръщане към и в отвръщането от всичко останало, което 
го съпътства, ние вярваме. Упорството в неутралността може да показва 
единствено избора на нашата собствена невъзможност понеже вярата е 
единствената ни истинска възможност. И това е валидно независимо дали 
човек мисли за вярата в момента на действието на вярването или в 
продължаващия живот на Църквата или на отделните християни. Вярата 
винаги е едно решение. Винаги в решението на вяра ние имаме дял в 
суверенитета на Божието Слово и следователно истински сме това, което 
сме. 

Кой решава тук? Без колебание ние трябва да изповядаме, че преди всичко 
и основно, не сме ние тези, които решават. Във всеки случай, ако вярваме, 
ние вярваме като завършек на суверенното действие на Божието Слово. 
Във всеки случай в нас се случва делото на Светия Дух. По-горе ние 
отбелязахме, че Божието Слово е суверенно поради факта, че то се случва 
в Божията свобода. Ние нямаме сила над това, тя не е на наше 
разположение. Ние не можем да имаме някакви права над това и не сме 
направили нищо, за да  я заслужим. Понеже в него, в прекрасния избор на 
истината, в това ние вярваме – всички подобни твърдения (както, че имаме 
сила да можем да вярваме) както и всички такива изисквания (като че 
трябва да осъществим собственото си вярване) са повалени на земята. Във 
вярата ние стоим пред Бога като грешници, спасени поради факта, че 
греховете ни са били простени. Във вярата ние признаваме, че заслужаваме 
гняв и отхвърляне, гневът и отхвърлянето, което Исус Христос е понесъл 
върху Себе Си, за да може да постави нас, чийто живот е прославен, в 
Него, в светлината на Божията благодат. Ние можем да изберем 
единствено като хора, които вече са били избрани! Къде остана хвалбата, 
като че ли ние сме пожелали и сме извършили нещо сами? И къде остава 
място за някакъв закон, чрез който ние можем да постигнем по някакъв 
начин собственото си спасение и собствената си служба на Бога? Но чрез 
самия факт, че когато вярваме Самият Бог в суверенитета на Своето Слово 
е решил за нас, вярата като наше собствено действие не може да има на 
земята някакъв друг характер освен този на едно решение! Решението на 
вярата се случва на земята и по този начин в страх от Божия съд и в нужда 
от прошка на миналите и бъдещи грехове. То винаги означава, че ние 
трябва да се осмелил да дадем на заповедите на Божието Слово едно много 
конкретна изложение и приложение и тези изложение и приложение могат 
да бъдат пожелани и извършени отговорно единствено с голямо смирение 



и единствено с голяма радост. Но това трябва да бъде отговорно 
пожелание. Ние можем да се покорим и трябва да се покорим единствено 
във формата на едно такова решение и следователно единствено в такова 
едно изложение и приложение  на Заповедта, донесена чрез страх, 
смирение и радост. По този начин ще разберем, че осъществяването на 
решението на вярата многократно превишава нашите прозрения  и сила. И 
по този начин много често ще ни се струва, че другите мислят твърде 
много за нас. 

Но на нас не ни е зададен въпрос за собствената ни сила. Вместо това сме 
запитани за нашето покорство и единствено тогава за това, което сме 
направили с мнасата, която ни е била поверена. Не е толкова лошо да 
изглеждаш нахален колкото да упорстваш в неутралността под претекста 
на смирение, което на практика означава вече едно решение в полза на 
неверието. Как е възможно едно решение на вяра да бъде взето без 
себекритика и без да бъдеш отворен за критика от страна на другите? Но 
при всички обстоятелства то трябва да се случи и то може – не, то трябва – 

да се случи с увереност, пред лицето на цялата себекритика и на критиката 
на целия свят, гледайки напред с глава високо вдигната към Съдията, 
Който също така е и наш Спасител. Как иначе е възможно ние грешните и 
бъркащи хора да бъдем покорни? 

But He who loves us without end 

Restores what we have squandered, 

Brings joy where we create distress, 

And leads when we have wandered; 

Alone because it’s His desire, 

His own paternal goodness pure, 

He takes us sinners to Him 

As His beloved children. 

Бихме заели твърде високо или твърде ниско виждане, във всеки случай 
едно изцяло извратено виждане за суверенитета на Божието Слово ако 
заради Словото ние пожелаем да избегнем решението, което то изисква от 
нас водени от напразен страх или от погрешно упование в него. Самото 
Слово ни заповядва  да вземем решение. 



В решението на вярата ние можем – не, ние трябва да се осмелим да се 
уповаем на дадената ни възможност да бъдем Божии деца. Това, че се 
осмеляваме е едно събитие, което се случва под суверенитета на Божието 
Слово. Всичко останало, което може да бъде поискано от нас се измерва 
чрез това, така че окончателното и последно значение лежи в този риск. 
Там където няма съмнение за този риск, където въпроса до каква степен 
този риск се изисква от нас е напълно чужд, там решението на вярата все 
още стои пред или вече зад нас. Т.е. когато ние трябва да се грижим за 
решението ние все още (или още веднъж) сме хванати от решението на 
неверие. Ние сме питани за този риск в личния си живот. Ние сме питани 
за него от нашия ближен, в лицето на когото Исус Христос идва при нас 
както добрия самарянин от притчата за човека нападнат от разбойници. 
Питани сме за него на работното си място без значение какво е то. Питани 
сме за нашата изповед на вяра в Църквата и самата Църква е питана за 
своята изповед, което означава, че хората събрани там са питани дали 
признават и утвърждават чрез думи и дела възможността, която им е била 
дадена да бъдат деца на Бога и по този начин членове от тялото на Исус 
Христос, което е дар, който не изработваме сами. Ние сме питани за това 
решение и в областта на политиката – тъй като със сигурност тази област 
също принадлежи на Този, на Когото е била дадена цялата власт на небето 
и на земята – дали и до каква степен нашето мислене, говорене и 
неизбежна политическа отговорност са били извършени с вяра, като 
решение на вяра, като смирено и решително разбиране на Божието 
обещание, ние сме питани дали те са, със страх и трепет, изборът на това, 
което е най-важно за живота на Божиите деца. 

С тези думи ние вече посочваме нещо, което не може да бъде 
преувеличено в наше време! По отношение на неговия обхват няма 
фундаментални ограничения, които могат да бъдат наложени на решението 
на вяра. Неговият обхват винаги трябва да е точно толкова голям колкото 
се изисква от суверенитета на Божието Слово, под Което то се случва. 
Защо да не е възможно то преди всичко да бъде едно решение на нашите 
сърца и съвести, на нашите знания и воля, едно действие на богословско 
размишление?  Но горко ни ако пожелаем да решим избирателно, че то е и 
че за него трябва да е достатъчно да остане едно намерение и едно 
размишление в сферата на духовното – например в сферата на това, което 
вероятно е много радикално, много есхатологично богословие. Или ако 
пожелаем да изберем някои сфери като областта на личното уединение, 
личния морал или дори областта на личната религиозна изповед! Или дори 
„сферата на Църквата” където е добре известно, че на висок глас се 
говорят, чуват и чувстват най-необикновени неща относно Бога, света и 
човека! Горко ни когато нещата достигнат дотам, че на решението на 
вярата са наложени избирателни ограничения, които се стремят да го 



ограничат до областта на познанието и съвестта, до сферата на това, което 
е лично и до сферата на Църквата! Едно ограничено решение като такова 
изобщо не е решение на вяра. Всяко „вътре” в това сочи към някакво 
„вън”, всъщност към едно ново и като такова подозрително, опасно, 
изискващо компромис „външно.” Всяка честна, богословска диалектика с 
думи и дела определя за своя цел и край едно най-недиалектично „Да” и 
„Не”! Този, който вярва не е разумен последовател. Този, който вярва не 
тича назад. Този, който вярва не се страхува, че това решение може да 
стане видимо. Този, който е загрижен за алиби пред лицето на 
изкушението и опасността, които със сигурност може да се очакват от „там 
отвън” изобщо не вярва. Такъв човек може да бъде напълно убеден, че най-

високият възможен триумф на вярата се случва когато той е напълно „във” 

нещо без да прави или да казва нищо. Но на практика триумфът е „вън” 

където дяволът обикаля като ревящ лъв и ние сме призовани да му се 
противим в трезвост и бдителност, а не да бягаме от него. Колко чудесен 
би бил този суверенитет на Божието Слово, който ни позволява или по-

скоро ни заповядва да заменим решението на вярата с една доброволна и 
безвредна набожна диалектика без цел или посока! Но тук няма нужда от 
повече доказателства: тази нездължаваща и безвредна диалектика няма 
нищо общо със суверенитета на Божието Слово. Без значение колко 
християнска може да изглежда тази диалектика принадлежи към царството 
и към целта на този свят. Понеже е ефективна тя вероятно е най-големият 
триумф на бога на този свят. Аз предупреждавам своите читатели: именно 
за този бог аз не говоря! 

Решението на вярата е необходимото прогласяване на и свидетелство за 
суверенитета на Божието Слово. Когато свидетелството на Христовата 
Църква е безсилно това винаги е свързано с факта, че това не е било 
разпознато. Дори прогласяването на суверенитета на Божието Слово не 
може да не бъде безсилно когато не е оживено от решението на вярата, 
когато упорства в тази неутралност, която вече е едно тайно решение за 
неверие. Но това, което не е прогласено с едно решение на вяра не може по 
никакъв начин да бъде суверенитета на Божието Слово. И нека да не 
забравяме: решението на вярата именно като прогласяване на суверенитета 
на Божието Слово е в същото време прогласяване на истинската човечност. 
Наистина то е единственото нещо, което е истински човешко и угодно на 
Бога и което споделя Неговите обещания за вечен живот. 

Днес ние стоим почтено пред феномена на една Европа, една т. нар., 
християнска Европа, която е заплашена да загуби своята човечност. 
Проблемът не е в силите, които могат да отнемат човечността и да ни 
поведат към хаос. Проблемът лежи във факта, че самата Европа е избрала 
да не избира, че тя не може да се осмели да избере и по този начин вече е 



избрала злото, което означава избор да бъде нехуманна. Но честния избор 
и решение, и по този начин едно решение за човечност, съществува 
единствено като едно решение на вяра и решението на вяра на свой ред 
съществува единствено под суверенитета на Божието Слово. Как се е 
случило така, че Европа не е била по-добре научена от Христовата Църква 
относно суверенитета на Божието слово и по този начин, изглежда че знае 
толкова малко за решението на вяра и за непоколебимото решение за 
човечност? Дали самата Христова Църква знае твърде малко за 
суверенитета на Божието Слово? И така твърде малко за решението на 
вярата? Днес е по-важно от всякога за нашето вечно както и временно 
спасение, за Църквата на Исус Христос както и за правовата държава да 
искаме, да търсим и да хлопаме: Veni creator spiritus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОПОВЯДВАНЕТО НА БОЖИЯТА СВОБОДНА БЛАГОДАТ 

Думите „свободна благодат” чрез самата си подредба от началото до края 
не показват нищо друго освен природата на Този, Когото Писанието 
нарича „Бог.” Той е субектът на „могъщите дела,” за които Светото 
Писание дава директно, автентично и цялостно свидетелство и в 
празнуването и проповядването на които християнската Църква намира 
своята основа за съществуване. Изразът, който е използван в шестата точка 
на Брeменската декларация „проповядване на Божията свободна благодат” 

не означава нищо друго освен това, което Римляни 1:1 нарича накратко 
„благовестието от Бога.” Самият Бог, единственият истински Бог, Който 
говори чрез пророците и апостолите, е свободна благодат. И понеже 
свободната благодат е нещо радостно, проповядването, за което Бог е 
определил пророците и апостолите, проповедта на християнската Църква, 
е благовестие, радостна вест. 

Този Бог е Богът, Който в Исус Христос е създал небето и земята, Богът, 
Който, отново в Исус Христос, приема човеците – хората, които са 
отпаднали  и са били изгубени, но не и изгубени за Него – а също и целия 
свят, който Той е създал. Това е Богът, Чиято воля, план и цел е, още 
веднъж в Исус Христос, „да събере в Себе Си всичко” (Ефесяни 1:10) в 
последния ден, което всичко, включително и хората, ще се открие в 
славата на Този, Който като цел на всички Свои наредби и пътища ще бъде 
все във все. Бог е Бог по такъв начин, че Той е свободна благодат във 
всичките Си дела. В безкрайна свобода Той избира Авраам, а не някой 
друг, Исаак, а не Исмаил, Яков, а не Исав, Давид, а не Саул, така че да 
може да бъде в безкрайна благодат Богът на целия Израел и накрая, според 
обещанието дадено на Авраам, не само Бог на евреите, но също така Бог и 
на езичниците, нашия Бог. Такъв е Той, Такъв се е открил, че Е. Името 
Исус Христос е името на тази Негова Божествена природа. Бог е Бог 
поради факта, че в Своя вечен Син, и следователно от цялата вечност, е 
бил, е, и ще бъде Богът на хората, Който е обичал, обича и ще обича 
човеците. Той е правил това, прави го и ще прави това в свобода, понеже 
Той е суверен, Той е величествен, Той е всемогъщия Бог. Той притежава 
всичко, както са казвали древните богослови, Той е самодостатъчен в Себе 
Си и не се нуждае от друг. Неговата любов по никакъв начин не е някаква 
форма на нужда, а изцяло благодат: Той гледа надолу – дори повече, Той 
слиза от неизследимата висина на Своята божественост и от висините на 
природата на небето и земята, в дълбините на човешкото съществуване, за 
да го създаде от нищото и да го поддържа над бездната на 
несъществуването „единствено поради бащинска доброта и милост.” Дори 
повече, Той върши това, за да ни направи като Себе Си, за да бъде част от 
това, за да може Сам да бъде човек в Своя Син  и по този начин ефективен 



Примирител на човеците, силен Спасител, могъщ Помощник срещу 
вината, която Той Сам понася и от смъртта, на която предава Себе Си. И 
по-нататък, Той прави това, за да стане Гарант за бъдещето на хората и на 
Своята вселена, за да направи Собствения Си вечен живот обещание и 
надежда за Своите творения. 

Това е Божията свободна благодат: не просто някакво „притежание” на 
Бога, без което Той ще бъде различен, не някаква активност на Бога, която 
понякога е надценявана, понеже очевидно Той също така върши и нещо 
друго с левицата Си. Божията свободна благодат е Самият Бог в Своята 
най-същността и вътрешна природа, Самият Бог, Такъв, какъвто Е. 

Това е Божията тайна, която сега вече е открита в Исус Христос на тези, 
които са Го чули и приели като Божие Слово и която някой ден ще се 
открие на всички хора когато завесата ще бъде премахната от всяко око, 
когато ще се открие в цялата си пълнота, яснота и благоговение пред очите 
на всички Негови творения, дори на тези, които сега мигат, кривогледи и 
слепи, дори за нашите собствени зли и извратени християнски очи. 

Ако е било правилно да започнем Бременската декларация с думите: „Исус 
Христос, както свидетелствуват Светите Писания, е единственото Божие 
Слово, Което трябва да слушаме и на Което трябва да се доверяваме и 
покоряваме в живота и в смъртта,” тогава също така е било правилно и да я 
завършим с едно твърдение, че задачата на Църквата е да проповядва 
свободната благодат на Бога. Ако Исус Христос, за Когото 
свидетелствуват Светите Писания, е уникалното Божие Слово тогава не 
можем да пренебрегнем факта, че нашето слово, словото, което Църквата е 
получила заповед да говори, не може да бъде различно от това послание, 
от „благовестието на Бога”. 

Божията свободна благодат. Понеже Божията благодат е свободна 
проповедта на Църквата не може да започне с някакви човешки нужди, 
опасения, грижи, недоимък или проблем, нито пък може да вземе от тези 
неща своето съдържание и насока. Вместо това, пред лицето на всичко 
това, тя може и трябва да прогласява Божията слава, Неговата 
справедливост, мъдрост и царство. Колкото е сигурно, че Исус Христос е 
Господа на славата на Бога Отца (Филипяи 2:11) толкова сигурно трябва 
ние, Неговите приятели, да вървим в Неговите стъпки. Със сигурност 
първите три обръщания на Господната молитва и първите четири заповеди 
също сочат към това: Бог, Който е Бог в небето. Но докато тази страна на 
въпроса трябва да бъде разгледана и да се признае пълната й валидност, 
другата страна също трябва да бъде видяна ясно: тя е свободна благодат. 
Soli Deo gloria не се отнася до някакъв далечен идол, до някакъв божествен 
егоист, не до някакъв критикар, а до Отец на милостта и Бог на всяка 



утеха (2 Коринтяни 1:3). Тя се отнася до Този, Който е сметнал за 
достойно да създаде и поддържа нас хората, да ни примири със Себе Си, да 
ни изкупи и усъвършенства. Това се отнася до Този, Който е направил 
нашите грижи Свои Собствени, Който е ревностен за божествената Си 
справедливост, за да е възможно да съществува истинска човешка 
справедливост под небето на нашата земя. Това се отнася до Този, Който 
не смита нашите човешки нужди, грижи, скърби, недоимък и проблеми 
под килима, но ги взема, прави ги Свои Собствени и им отговаря и 
разрешава по-добре отколкото ние разбираме или се надяваме. Това се 
отнася до Този, за Когото никоя сълза не е без значение. „Той ги е събрал в 
съда си.” Защото Той желае да има човеци, които са свободни от Него и по 
този начин свободни от самите себе си, така че да могат да бъдат истински 
свободни. И всичко това, точно както последните три мисли в Господната 
молитва и последните шест заповеди, сочи към факта, че благодатта 
наистина е благодат, словото и делото на единия истински Бог към нас и 
нашето човешко съществуване. 

Божията свободна благодат. Понеже това е свободна благодат 
проповядването на Църквата не може да използва някакви характеристики, 
способности, точки на допир и други подобни неща, които могат да бъдат 
създадени от човешка страна или с човешки способности и заслуги и които 
трябва да бъдат взети под внимание. Това е благодатта към творенията, на 
които Бог не дължи нищо, съвсем нищо. Това е благодатта към 
грешниците, които заслужават Божия гняв и нищо друго. Ние никога не 
може да я заслужим: тя може единствено да бъде споделена с нас, отново 
всеки път. Ние не я изпитваме по никакъв друг начин освен като 
коленичим пред нея и й позволяваме всеки път да започне с нас, като че ли 
сме нищо и като че ли нищо не се е случило преди това. Тя идва при нас 
като един дар и то без предпоставки, ограничения или условия. И когато я 
получим – когато имаме благодат докато вървим по пътя си, като църковна 
общност, в нашата проповед и богословие или като отделни човешки 
действия на покорство и доверие – тогава ние я имаме само, за да искаме, 
да се молим и да благодарим за нея. И ние трябва да искаме, да се молим и 
да изказваме благодарност, като че ли тя е напълно нова и съвсем 
непозната за нас. Единствено така, единствено в тази свобода тя е също 
така и заповядваща, освещаваща, скъпа благодат. Но не забравяйте дори за 
миг, че тя е благодат именно в своята свобода дадена ни такива каквито 
сме, като безпомощни творения, грешници изгубени поради собствената си 
вина, които крачат през долината на сянката на смъртта – истински 
подарена. 

Благодатта означава Емануил, Бог с нас, по такъв начин, че ние хората – 

понеже във въплъщението на Божието Слово, в кръста и възкресението на 



Исус Христос, е било решено да бъде дадена на нас в средата на човешката 
история – ние хората не сме оставени на себе си, на нашата окаяност, дори 
на нашите собствени желания. Благодатта, която не пита дори с една дума 
какво сме, какво имаме, какво носим със себе си, благодатта, която не ни 
оставя друга надежда освен надеждата, която е незаслужена, Божията 
свободна благодат приема нас, човеците, точно както Божието Слово е 
приело плът, нашата плът. Тя вече ни е приела в Исус Христос много 
преди ние на свой ред  да решим да я приемем. Тя вече ни е дала покой в 
живота и смъртта преди да знаем за нея и напълно независимо от това кога 
или как ние сме започнали да съзнаваме нейното съществуване. Божията 
благодат е за нас хората и да бъдеш човек означава да бъдеш един от тези, 
които са били срещнати от Божията благодат. Исус Христос не би бил 
Словото, чрез Което всички неща са били направени ако можехме да се 
отдръпнем от това обективно, онтологично обстоятелство, което 
предшества нашите собствени решения. 

Божията свободна благодат. Понеже е свободна тя се намира единствено 
в Исус Христос и следователно проповядването на Църквата може и трябва 
да бъде проповядване на Христос и нищо друго. Той е праведния, светия, 
вечно обичащия. Той е пророкът и словото, свещеника и жертвата, царят и 
царството. Той и не друг, Той и нищо заедно с Него. Нищо друго освен 
отричане на Неговото дело и отвратително идолопоклонство е да се 
опитваме да повторим Неговата жертва чрез някаква жертва извършена 
чрез човешки ръце, да почитаме и издигаме Него, истинския Бог и 
истинския човек под някаква друга форма освен чрез Неговата Собствена, 
да поставяме Мария като посредник на всяка благодат и така да добавяме 
цял ред подобни посредници на благодат редом с Него, да свързваме 
някакъв човешки викарий с Него, Господа на Своята Църква, да 
приписваме притежанието на благодатта на някой човек, така че чрез това 
той да може да получава допълнителна благодат за себе си и за другите. 
Човекът не е и никога няма да бъде съ-изкупител, един втори център, 
втори източник на благодат. На практика човекът, който чрез благодатта 
вярва в благодатта, с неговите любов и надежда, с неговите покорство и 
страдание, ще отхвърли подобна идея с ужас. В този случай благодатта 
очевидно няма да бъде благодат. 

Но след  като това е казано ние трябва да добавим: Тази свободна благодат 
в Този Исус Христос, в Когото Божията благодат единствено се намира, не 
е и никога няма да остане сама. Той е призовал Своите апостоли, 
пророците вече са приели Неговите обещания. Той е призовал мнозина 
чрез Своето Слово, Той все още прави това и ще продължи да го прави. 
Защо? За да могат всички те да положат своята надежда единствено в Него, 

за да могат да свидетелствуват пред цялото творение, че единствено Бог е 



тяхната надежда, за да може „благодатта заради благодатта” да бъде 
разпозната като великия закон на цялото творение от тези малцина и чрез 
тях от мнозина и чрез мнозината от всички. Следователно Той е призовал 
Своите апостоли, за да може да има: Неговата общност събрана заедно и 
пазена от Него, кръщение в смъртта Му, Господна трапеза като участие в 
Неговия живот, вяра в Него и с това, разбира се, участие в Неговото 
изкупление, служение в Неговото служение като пророк, свещеник и цар, 

смирено прогласяване на Неговото господство над целия свят и Неговото 
обещание към всички хора, към всички творения на небето и на земята. 
Благодатта в цялата й свобода е благодат заради това, че е дар: дарът на 
Единия Исус Христос, първо на Неговите свидетели, след това чрез тях на 
Неговата църква, след това чрез Църквата истински „на всички хора.” 

Божията свободна благодат. Понеже е свободна тя има силата да 
извърши своето дело дори сред нас окаяните грешници, да постави 
Словото дори и в нашите глупави и беззаконни сърца и дори в омърсените 
ни устни. Давид, прелюбодееца и убиеца, не е бил препятствие за нея, нито 
отричащия се Петър, нито гонителят Павел. Дори Църквата, която 
понякога може да изглежда най-мрачното от всички места, дори Църквата 
не е препятствие за Божията благодат.  Ние можем да вярваме, че тя е по-

могъща от нас християните, от океана от глупости, които именно ние 
християните бълваме като общество и поотделно. Защо да не разчитаме на 
нея? Тя е и още веднъж ще докаже, че е много по-силна от всичко, което 
децата на този свят в своя абсурд и непокорство могат да изправят срещу 
нея. Все пак нека да не забравяме, че Господ ги нарича по-мъдри от децата 
на светлината. Кой знае кои „последни” могат да се окажат първи? 
Проповедта на църквата трябва да признава тази свобода на благодатта. 
Apokatastasis Panton

1
? Не, защото една свободна благодат, която 

автоматично би прегърнала всеки със сигурност не би била свободна 
благодат. Със сигурност това не би била Божията благодат. Но би ли била 
Божията благодат свободна ако можем абсолютно да отречем, че тя може 
да направи това? Само за нашите грехове ли е бил принесен Христос? Не е 
ли бил, според 1 Йоан 2:2, Той принесен за греховете на целия свят? 
Странно е християнството, чието най-голямо безпокойство изглежда е, че 
Божията благодат може да се окаже наистина твърде свободна от тази 
страна, така че адът, вместо населен с толкова много хора, някой ден да се 
окаже празен! Но ако свободата на благодатта е запазена от двете страни 
нещо друго може да бъде казано: че всеки  човека е не само достигнат и 
благословен от благодатта, но, по един или друг начин, е взет от 
благодатта в нейна служба. Благодатта ни призовава към решението на 


1
 “Възстановяване на всички неща,” изразяващо вярата, че всикчи хора ще 

бъдат спасени. 



вяра. Благодатта не ни позволява да бъдем лениви, неутрални, стоящи 
настрана. Благодатта не ни позволява извинение поради нашата 
неспособност, недостойнство или грях, да не говоря за предполагаемите 
разочароващи опитности с другите хора, предполагаемите лични 
опитности или горчивини от нашето църковно или светско обкръжение, 
колкото и оправдани да са те. Благодатта е помислила за всичко това 
отдавна: за нашата собствена недостатъчност и провал, за цялото 
непокорство в поведението и действията на нашата паднала човечност, за 
дори „донякъде разочароващото, донякъде жалкото положение на нашата 
скъпа евангелска църква,” както се изразява старата базелска литургия, 
дори за глупостта и нечестието на света с неговото безразличие и 
блудкавост, с неговия атеизъм и идеализъм, с неговото престъпване на 
всичките десет заповеди, с неговите спекулации и алчност, с неговите 
стари, нови и всякакви други нацисти. 

Благодатта не ни пита за това как оценяваме самите себе си или другите. 
Благодатта просто желае да ни притежава: да ни има такива каквито сме 
ние в Църквата и каквито са те в света, така че  да можем да бъдем нейни 
свидетели. От нас не се изисква повече понеже целият закон се заключава 
единствено в това единствено нещо. Все пак това единствено нещо е 
поискано от нас. Благодатта се оказва способна да ни победи в това, което 
изисква, за да я почетем, прославим и по този начин да я изявим на другите 
във всички обстоятелства, дори в най-лошите вътрешни и външни 
ситуации. Ние трябва да приковем вниманието им към това: те са Божии 
толкова сигурно колкото сигурно знаем, че ние сме такива. Дори сред ада, 
благодатта все още ще бъде благодат и дори сред ада тя все  още ще бъде 
прославяна и почитана и следователно изявявана на другите обитатели на 
ада. Тя е свободна от всичко, но тя също така не е благодат за нищо. Ние 
със сигурност не я познаваме ако мислим, че можем да не я изявяваме. 

Божията свободна благодат. Понеже е свободна тя не е ограничена от 
човешките начини и средства. Проповедта на Църквата трябва да направи 
това очевидно и напълно ясно. Областта на „ангажираността на Църквата” 

не е един затвор, а платформа отворена на всички страни за словото на 
Божията благодат. Езикът на Църквата, богословският език, 
наставляващият език на Ханаан, не трябва да е спънка за този свят, нито 
пък такива трябва да са историята и традицията на Църквата с техните 
специални „събития и сили, форми и истини,” с техните догми и изповеди, 
литургии и политики. Фактът, че хората в евангелската църква някога са 
спорели за est и за significant в Господната трапеза, за всеприсъствието или 
небесното отсъствие на истинското тяло и кръв на Христос и всъщност 
никога не са решили това, не означава задължително, че ние днес трябва 
отново да заемем тези позиции, да се подготвим за битка и след това да 



воюваме докрай. По-скоро ние трябва да отчетем факта, че Божията 
благодат от много време е водела Църквата напред и е поставяла пред нея 
въпроси и задачи много по-различни от тези от 16 век. Ние трябва да се 
съобразим с факта, че тя винаги ще работи извън стените на Църквата и 
може да бъде прогласена дори на езици съвсем различни от тези, които са 
дадени на нас. Това, че тя е толкова свободна внася отново и отново свеж 
въздух в Църквата. Ние се нуждаем от този свеж въздух и не трябва да се 
опитваме да бягаме от него чрез светите игри на нашето църковно 
говорене и поведение. И над всичко ние не трябва да се прилепване към 
миналото – иначе отново ще призовем старите демони! Господ Бог може 
да бъде по-либерален отколкото ние мислим или желаем. Но ние говорим 
за Божият либерализъм и следователно за свободата на благодатта. Понеже 
е благодат тя позволява и е отворена за множество човешки начини и 
средства – разбира се, единствено тези, които принадлежат на благодатта и 
следователно никога не са без стриктна заповед и предупреждение, но 
много начини: стари и нови, обичайни и необикновени. Понеже е благодат, 
старите начини, „утвърдените от Църквата,” езикът на Ханаан, традицията 
имат право и определена необходимост на своето място и тези неща трябва 
да бъдат чути и уважавани във всички обстоятелства. Понеже е благодат 
със сияйния хумор на Бога е възможно да има дори „определени от 
изповедта църкви,” които могат да говорят за Бога в продължение на още 
няколко години или десетилетия разказвайки какво тя – т.е. какво 
слободната благодат, която най-накрая е била разпозната от общността 
през 1934 г.2 – е приготвила за тяхното бъдеще. 

Благодатта е търпелива. Но благодатта също така е бурна. Понеже е 
благодат, тя ще посочва и ще отваря нови пътища на Църквата, която няма 
да посмее да се отдръпне от тези нови пътища: нови начини да вижда и да 
се обръща към хората, нови начини трезво да премисля човешките, 
политическите и социалните въпроси, наричайки ги без страх с истинските 
им имена в техния контекст, нови начини, по които тя ще – и това е 
безкрайно ценно – се моли за тях на немски без да ги превежда на 
латински; нови начини да пее една нова песен с Господа както й е било 
заповядано. 

Исус Христос вчера. Наистина Божията благодат е запазела всички тези 
неща,  които са били необходими вчера и трябва отново да оживеят; но 
Исус Христос също и днес, точно сега! Дано Божията благодат нито да ни 
откаже заповедите нито да ни отнеме правото да правим тези неща, които 
са абсолютно необходими за настоящата ситуация в Европа и в света. 


2
 Намек за Изповядващата църва и за Бременската декларация. 



Божията свободна благодат. Желая да спомена едно последно нещо. 
Понеже е свободна, тя достига отвъд настоящата форма на човека и 
неговия свят. Така проповедта на Църквата трябва винаги да бъде 
проповядване на едно ново небе и нова земя, в които живее правдата, 
проповядване на тайната на  бъдещето на Исус Христос. Бог не е скрит от 
нас, Той се е открил. Но какво и как ние ще бъдем в Христос и какво и как 
света ще бъде в Христос в края на Божия път, в светлината на 
изкуплението и края това не ни е открито, то е тайно. Нека да сме честни: 
ние не знаем какво говорим когато говорим за новото идване на Исус 
Христос за съд и за възкресението на мъртвите, за вечния живот и за 
вечната смърт. Че с всички тези неща ще дойде едно пронизващо 
откровение – едно виждане, в сравнение с което сегашното ни виждане ще 
прилича на слепота – Писанието свидетелствува твърде често, за да знаем, 
че трябва да се подготвим за него. Понеже ние не знаем какво ще се открие 
когато последното покривало е отмахнато от очите ни, от очите на всички: 
как тогава ще се видим един друг и какво ще бъдем един за друг – 

днешните хора и хората от миналите векове, предшественици и потомци, 
съпрузи и съпруги, мъдри и глупави, потискани  подтисници, предатели и 
предадени, убийци и убити, западни и източни, германци и други, 
християни, евреи и езичници, православни и еретици, католици и 
протестанти, лутерани и реформирани, какви деления и обединения, какви 
противопоставяния и връзки печатът на всички книги ще открие, колко 
много неща ще ни изглеждат тогава малки и незначителни, колко много 
неща едва тогава ще изглеждат велики и важни, за какви разнообразни 
изненади ние трябва да се подготвим. 

Ние също така не знаем каква ще бъде тогава природата на космоса, в 
който сме живели и в който все още живеем тук и сега, какво ще казват и 
ще означават тогава съзвездията, морето, широките долни и планини, 
които сега виждаме и познаваме. Какво знаем? Мислим, че знаем нещо 
когато виждаме високите върхове сутрин или чуваме определени акорди и 
мелодии. Но дори и тогава ние не знаем. Ние не трябва да действаме сякаш 
знаем това или онова, дори по един елементарен начин, когато единствено 
предполагаме. Че Божията благодат е свободна благодат тук ние не можем 
да пренебрегнем дори ако го правим в други области. Но това е сигурно: тя 
също така е тук и именно тук тя е благодат. Ние знаем само едно нещо: че 
Исус Христос е същият във вечността и че Неговата благодат е цялостна и 
пълна, оставаща във времето и вечността, в новия свят на Бога, който ще 
съществува и ще бъде разпознат по един съвсем нов начин, че тя е 
безусловна и по тази причина отсега нататък не е обвързана с никакви 
чистилища, обучения или реформации. Каквото и да дойде, когато един 
ден всичко премине и стане ново, Божията благодат ще дойде и с нея и 
Божията реалност, и Съдията „който се е представил за мен пред Божия 



трибунал и е отнел от мен всяко проклятие.” Ще дойде Този, Който вече е 
дошъл, разпознат и изповядан от Своите. И днес също Той е открит на 
всички – „Ето Аз съм с вас до свършека на света” – и открит като Този, 
Който е бил, е и ще бъде за всеки. Така Той е бил и ще бъде: Изпълнител 
на Божието Слово изговорено в Него, Изкупител на света, който е 
примирил, Откриващия благоволението, плана и решението на Този, Който 
е създал небето и земята и всичко в тях, Отговорът на големите и малките 
въпроси на нашия живот и нашата обща човешка история, на истински 
тревожещите ни и на изкуствените въпроси, които просто преминават през 
ума ни, Праведността на Божията сила над нас и над всички творения, сега 
скрита, но която по-късно ще се открие. Ние не просто смятаме така, ние 
знаем това толкова сигурно колкото познаваме Този, Който е същият вчера 
и днес. Благодатта очевидно не би била благодат ако по отношение на края 
на всички неща и на тяхното ново начало – краят и началото на всички 
неща открити ни чрез нашата смърт – на нас не ни е позволено да знаем 

това. Но ние можем да го знаем и можем да се изправим срещу това, което 
идва „с високо вдигната глава.” Той е нашата надежда. 

Същността на всичко това е, че задачата на Църквата, според Бременката 
декларация, е да разпространява това послание – посланието за Божията 
свободна благодат. И тук стои и фактът, че свободата на Църквата е 
основана именно върху тази задача. За да бъде прогласено това послание 
човек трябва да съзнава, че действа под определена заповед. Дори външно 
погледнато това е нещо твърде високо, твърде смело, твърде рядко и 
ценно, да си позволим да мислим, че можем да започнем да говорим за 
него по начина, по който човек прави някаква забележка за човешкото 
съществуване на основата на наблюдение, опит, размишление, като 
заключение, до което достигаме сами. Неговото съдържание ни 
предупреждава по един убедителен начин за низостта на подобно мнение, 
понеже това послание е съвсем противно на  човешкото съществуване – то 
става такова едва впоследствие. Вместо това то говори за Бога: Богът на 
Авраам, Исаак и Яков, Бог и Отец на Исус Христос, Богът, Който говори 
на апостолите и пророците. То говори за природата и действията на Този 
Бог, то говори, следователно, за това, което не може да бъде представено, 
помислено и изпитано, но може единствено да бъде чуто, научено и 
повторено в училището на Словото на Самия Бог както са правели 
пророците и апостолите. Шестата точка на Берменската декларация казва 
за прогласяването на посланието на свободната благодат на Бога, че то се е 
явило „на мястото на Христос и следователно в Неговите Собствени думи 
и дела.” Това послание е свързано с и на практика идва от Този, за Когото 
то говори. Исус Христос е не само негов обект, но и вътрешният му 
източник, не само неговата материална причина, но също така и източника 
на нашето познание и изповед. Това означава, че то трябва да бъде 



разбирано отново и отново както това, което е било и трябва да бъде 
приемано от Него, където и да е проповядвано то. Тези, които го 
прогласяват не трябва да го насилват в някаква система или философия, в 
някакъв светоглед или разбиране за живота. Те не могат да се примирят с 
никой, който смята, че има Исус Христос на свое разположение или се 
опитва да Го класифицира сред собствените си концепции без значение 
колко добри, дълбоки или святи са те. Човек не може да се отнася със 
свободната Божия благодат по начина, по който се отнася с един принцип. 
Глашатаите на свободната благодат не препоръчват себе си и не се държат 
като доставчици на един принцип. На практика те трябва да отричат 
„човешката самоувереност,” която иска „да предостави думите и делата на 
Господа в служба на някакво желание, цел или план.” Посланието на 
свободната благодат никога не е оставало чисто, винаги е било 
извращавано в своята противоположност когато е било превръщано в 
някакъв вид служение или рамка, която му е чужда без значение дали тя е 
светска или духовна, философска или богословска и когато  по този начин 
е било прогласявано с някаква човешка самоувереност. То може да бъде 
изявявано само „от Христова страна” (2 Кор. 5:20). Т.е. единствено в 
служба на Неговите Собствени думи и действия, единствено като 
приемане, повторение и утвърждаване на свидетелството на Неговите 
пророци и апостоли за Него. 

„Божието слово не се връзва.” То не може да бъде обвързано с някакви 
предишни разбирания на нашето съществуване, място или позиция в 
историята на Църквата, на мисълта или на света. То самото трябва да бъде 
разбрано преди да можем да разберем всички тези неща. В противен 
случай то не е Божие Слово. Иначе то не е Словото на Божията свободна 
благодат. То е едно отражение на неговото съдържание, което намира 
своите собствени човешки посланици и ги облича със своята отговорност, 
своята истина, своята мъдрост и своят авторитет, така че Църквата бива 
променена чрез проповядването му и няма абсолютно нищо свое, което да 
проповядва. По този начин Църквата е натоварена с неговото 
прогласяване. И така тя няма с какво да се хвали. Посланието е толкова 
ново, чуждо и превъзхождащо за Църквата колкото е и за всички хора, на 
които Църквата трябва да го прогласява. Църквата трябва единствено да го 
доставя по начина, по който един пощальон доставя писмо. Църквата не е 
питана откъде мисли, че започва или какво мисли да прави с посланието. 
Колкото по-малко тя го променя и колкото по-малко оставя върху него 
собствения си отпечатък толкова повече тя просто го предава така както и 
го е приела – и колкото повече толкова по-добре. Църквата също така не е 
питана дали собствените й сили, вяра, способности и познания са 
адекватни за предаването на това  послание. От нея се изисква просто да 
използва всичко, което има и по най-добрият начин, по който може, но тя 



трябва да сложи всичко, напълно и без да запазва нищо в служба на това 
послание. Църквата не е питана за видимите и невидимите, за великите и 
малките успехи на своите дела. От нея се изисква просто да хвърля 
семената подобно на сеячът в евангелието в свято неведение, за което 
Гьоте веднъж обвинил този сеяч. Начинът, по който трябва да го прави й е 
показан. Тя просто трябва да го следва. Този, Който я е основал и я е 
изпратил и продължава да я основава и да я изпраща поема отговорността 
за нея. Нека тя просто да върви по този път. Нека просто да живее с това 
поръчение. Ако направи това Църквата със сигурност не трябва да се 
тревожи за идващия ден. 

Църквата съществува както живее за своето поръчение. По този начин тя 
не съществува като един край за самата себе си. Тя не може да се оттегли в 
една църковна субективност. Тя не намира успокоение нито в 
проповядването, нито в тайнствата, нито в егзегетиката, нито в 
догматиката. Тя върви напред когато проповядва и върви напред когато 
кръщава и празнува Господната трапеза. Нейната егзегетика е едно 
нападение както и догматиката й, в противен случай те не са достойни за 
времето и усилията, които отнемат нито за скъпата хартия, на която са 
написани и напечатани. Църквата не бяга в молитва, но се моли, за да 
работи. И поради самата тази причина тя няма да бяга от молитвата в 
някакъв вид социална дейност или политика. Причината, поради която тя 
няма да бяга е, че тя по никакъв начин не е тук за себе си. Тя съществува 
единствено за посланието на Божията свободна благодат. Тя върви с него 
по целия свят; с него и заради него, за да го направи определено и ясно – и 
това със сигурност може да бъде направено и под формата на социална 
дейност и (да се надяваме разумни и смели) политически решения. Тя 
прогласява Божието послание „на всички хора.” Следователно Църквата е 
тук заради всички хора. 

По-нататък, Църквата не е питана дали хората я приемат и дали тя 
заслужава тяхното доверие. От нея не се иска да изпитва тяхната святост 
или доброта, тяхната ортодоксалност или идолопоклонство и дори 
отношението, което хората имат към Църквата. Тя не е питана дали може 
да изгуби себе си когато е тук заради хората. Тя няма друга дипломация 
или стратегия, която да провежда по отношение на тях освен тази: 
„Когато Исус видя хората смили се над тях; понеже бяха измъчени и 
пръснати като овце без пастир” (Матей 9:36). Това е единственото нещо, 
което има значение и което е интересно и важно. Хората са „точните хора” 

както са били винаги и навсякъде. Те са измъчени и изнурени понеже в 
своята святост и доброта, в своята ортодоксалност и идолопоклонство, те 
нямат пастир и се отбиват от пътя. Пастирът, Който им липсва е самият 
Исус и следователно посланието за Божията свободна благодат. Когато 



Исус видял тези хора, Той се смилил над тях. Тук, следвайки Го, е мястото 
където Църквата принадлежи. Тя е тук просто заради тези хора. Иначе тя 
не може да бъде тук заради Бога. Тя не може изобщо да бъде Църква освен 
ако не повтаря великото обръщане на Бога, на което и самите християни 
дължат своето съществуване, към престъпниците, грешниците и 
изгубените правейки по този начин свободната благодат на Бога видима. В 
този смисъл,  Църквата може да бъде Църква единствено когато е Църква 
за хората и единствено като Църква за хората  и сред хората тя може да 
бъде изповядваща Църква. 

Църквата съществува, за да живее за тази заповед. И посланието трябва да  

има следния адрес: всички хора, хората каквито са били, са и ще бъдат. 
Понеже това, от което хората се нуждаят, това, което Бог, Който обича 
хората, е приготвил за тях е именно това послание в неговата пълнота, 
дълбочина и смелост. Църквата няма друга задача в допълнение на 
проповядването на това послание. Тези, към които това послание е 
отправено са просто хората, съвсем обикновените хора с техните сериозни 
и детински грижи и нужди, с тяхната объркана съвест, с техните глупости 
и илюзии. Всичко друго освен просто да отива при тези хора със сигурност 
не е заповядано на Църквата. Ако Църквата не обича посланието на 
свободната благодат (ако тя се разграничава от хората с твърде много 
скрупули, ако ги посреща с твърде много упреци) ако тя се бои от това 
послание и е твърде набожна и моралистична за хората – какво е тогава 
Църквата? Нищо, съвсем нищо! 

Сега ние ще кажем последното нещо, което шестата точка на Бременската 
Декларация се осмелява да каже в това време на пренебрегване на 
заплашителните атаки и успешно посегателство на тоталитарната държава: 
свободата на Църквата е основана върху дадената й заповед и 
следователно върху посланието на Божията свободна благодат. Но 
припомняйки си ситуацията ние не мислим, че свободата на Църквата 
лежи в това тя да стои в един малък ъгъл играеща игри и цупеща се, 
неспособна и незадължена да общува нито с държавата, нито с 
обществото, нито с изкуството и науката на заобикалящия я свят. Със 
сигурност Господ може от време на време да остави света да каже нещо на 
Църквата и Църквата трябва да позволи на света да й каже това. Свободата 
на Църквата е нейното право и задължение да съществува в това 
обкръжение, радостно и смирено отворена навън. Свободата е основана на 
нещо, което светът няма, което светът не може нито да й даде нито да 
отнеме от нея: нейната заповед и следователно, посланието на Божията 
свободна благодат и следователно нейния Господ Исус Христос, и 
следователно Божието ясно и живо Слово. Тази свобода все още остава с 
Църквата дори когато тя изпълнява своите задължения съвсем 



несъвършено. Заповедта като такава остава, Църквата не е способна да 
промени нищо, говорейки обективно, в посланието на свободната 
благодат, без значение от своите недостатъци и слабости, но тя трябва да 
се примири с факта, че това послание е също – и на практика преди всичко 
останало – нейната собствена присъда. Исус Христос остава, Бог остава и 
поради Него, свободата на Църквата остава през цялото време, свободата 
да бъде реформирана от всяка деформация, за която тя е била или все още 
е виновна. Божията свободна благодат, която е нейна привилегия да 
изявява на всички хора е нейната собствена най-лична надежда. 

Това послание, което Църквата, дори мързеливата и непокорна Църква, е 
длъжна да прогласява, е от такова естество, че то (дори в своите най-слаби 
и изопачени форми) винаги ще има да каже на хората нещо оригинално, 
което те със сигурност не са чували на друго място, без значение дали в 
училище или в лекциите, във филмите, или на своите партита, в своите 
разговори или в разговорите със себе си. Уникалността, простата 
необикновеност на това послание, е неизчерпаема и това е, което ще 
направи Църквата свободна и отново и отново ще установява правото и 
задължението на нейното съществуване. Посланието на свободната 
благодат на Бога е от такова естество, че не оставя Църквата, която е 
заспала да спи твърде дълго. То е една несравнима тръба, която 
продължава да има поне потенциално пробуждащ ефект дори в ръцете на 
некомпетентен свирач. То може да излезе от своето скривалище по всяко 
време и отново да освободи Църквата давайки й отново подобаващото й се 
място под слънцето. Преди всичко то е от такава природа, че дори когато 
се проповядва по глупав начин то има способността да произвежда, 
изненадващо и отново, тук и там, хора, които на практика са свободни т.е. 
схватливи, смирени, питащи, говорещи, хлопащи хора и по този начин 
свободни християни, християни които се осмеляват да започнат по един 
напълно нов начин от едно или друго място, така както „закона на 
животворящия дух” (Римляни 8:2) им заповядва независимо от всички 
светски и църковни бъркотии и проблеми. Те правят това сякаш то е нещо, 
което досега никога не се е случвало в доктрината, живота и реда на 
Църквата и в нейните отношения със света, вървейки напред към нещо 
ново – независимо от свещениците, фарисеите, книжниците, независимо от 
тираните, независимо от нагласите в политиката, обществото и науката, 
независимо от всичко! Докато се появяват този вид свободни християни 
Църквата отново и отново ще бъде освобождавана и отново и отново ще 
доказва своето право да съществува. И този вид свободни християни ще се 
появяват отново и отново толкова сигурно колкото посланието на 
свободната благодат е заповедта на Църквата, която тя не може да 
отхвърли и която никой не може да й отнеме. Посланието на Божията 
свободна благодат включва всичко това в себе си. Но Църквата не може да 



разчита на това, което върви заедно с него: неговата потенциална сила да 
събужда Църквата за живот и дела, а не просто да издига тези свободни 
християни. Понеже това е свързано с нейната собствена свобода тя трябва 
да разчита на самото послание. От това послание произлизат правото, 
задължението и свободата на Църквата да съществува като Църква в света, 
като ecclesia semper reformanda без претенции, но също така и без страх 
пред всички християнски и нехристиянски демони. Ние трябва да питаме 
за това послание, ние трябва да се ориентираме спрямо него, то е дарът, 
който хората на Църквата и нейните служители, ministri verbi divini трябва 
да събуждат отново в себе си когато свободата на Църквата е в опасност, 
когато тя е потънала в грижи. Това е дарът, чрез който те могат да останат 
Църква – или по-скоро, могат сега, повече от всякога, да станат Църква. 
Всичко останало, всички ритуали, изповеди или конституционни въпроси 
и каквото и да е друго е вторично и може да бъде решено правилно 
единствено от тази позиция или не може да бъде решено изобщо. Бог да ни 
пази от всякакви фикс идеи! Само едно е нужно. Изглежда че сме 
разбирали това през 1934 когато сме завършили Бремнската декларация в 
хармония с първата точка, с шестте точки говорещи за свободната 
благодат на Бога. Остава да се види дали разбираме това все още или дори 
по-добре днес отколкото тогава, схващайки го отново понеже то е нещо, 
което може да бъде схванато единствено отново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОРИТЕТА И ВАЖНОСТТА НА БИБЛИЯТА: ДАНАДЕСЕТ 
ТЕЗИСА 

1. Едно твърдение относно „Значението и важността на Библията” може да 
бъде значимо аналитично твърдение единствено ако изразява една 
ситуация, която е отвъд всяка несигурност и следователно има за свое 
твърдение именно тази ситуация. 

Попитайте едно дете защо сред многото жени то нарича точно тази своя 
майка и всичко, което то ще бъде в състояние да каже е едно повторение и 
препотвърждаване на същата тази теза, за причината за която е питано: 
„Но това е моята майка.” Че тя е неговата майка за това дете е ситуация 
отвъд всяка несигурност. По същия начин всяко значимо твърдение (т.е. 
което не само изглежда, но наистина е подходящо за темата) за авторитета 
и значението на Библията изразява една ситуация, за която не е възможна 
никаква дискусия, едно обстоятелство, което основано на самото себе си 
говори само за себе си и следователно може да бъде изяснено единствено 
чрез едно повторение и утвърждаване. Това обстоятелство е простият факт, 
че в събранието на Исус Христос Библията има специфичен авторитет и 
значение. Следователно този, който ще говори значимо за това 
обстоятелство трябва да е наясно със същностното, фундаментално 
родство между Библията и събранието. Без значение дали самият той стои 
в него, дали лично утвърждава или отрича този специфичен авторитет и 
значение на Библията, ако не желае да говори напълно встрани от въпроса 
той трябва да е подготвен да види и да даде сметка за явната връзка между 
Библията и събранието както и че в крайна сметка може да има само едно 
аналитично твърдение, което изразява тази връзка без да се опитва да 
установи някаква нейна основа. За християните проповядването и 
изповядването на вярата  от събранието към света изцяло зависи от факта, 
че посланиците на това послание съзнават, че в това отношение на 
авторитет  и значение на Библията, към които те трябва да се обръщат с 
всяка дума, която казват като християни, те единствено дават един отчет с 
аналитични твърдения тъй като обстоятелството на това родство, добре 
установено само по себе си, стои ясно пред тях. Апологетиката на 
общността може да се състои единствено в липса на страх пред тези 
аналитични твърдения. Общността трябва ясно да ги изповяда и по този 
начин да бъде активно въвлечена в тази вяра и покорство, които я карат да 
пита и да очаква от света. 

Започнах с тези забележки свързани по-скоро с въпроса за формата 
отколкото с реда на съдържанието, за да направя напълно ясно от самото 
начало, че в дискусията за авторитета и значението на Библията, по която 
ще говоря аз няма да бъда в състояние да разкъсам нито отвътре нито 



отвън кръга на истината, в който ние трябва да се движим. По този въпрос, 
в крайна сметка, аз мога да правя единствено аналитични твърдения. Ако 
трябва да говоря честно по въпроса не зная друг начин, по който да го 
направя. 
2. Присъствието и господството на Исус Христос в Неговото събрание и в 
света във времето между Неговото възкресение и Неговото връщане има 
своята видима форма в свидетелството на Неговите избрани и 
упълномощени пророци и апостоли. Времето на събранието, нашето време, 
е времето между възкресението на Исус Христос и Неговото завръщане, 
между идването на новия век и преминаването на стария, между „Свърши 
се!” на примирението на света с Бога, което се случва в Исус Христос и 
„Ето подновявам всичко!” на окончателното откриване на това събитие. В 
това наше междинно време също има едно присъствие и господство на 
Исус Христос и то не само в една, но в много форми. 
„Даде ми се всяка власт на небето и на земята.” Божието царство няма 
граници. Цялата мисия на света, цялата международна политика на 
Църквата е само едно последващо прогласяване на тази вече извоювана 
победа, за Този вече възцарил се Цар. Има само едно място където това се 
знае и е признавано. Това е събранието основано върху свидетелството на 
Библията, свидетелството на пророците от Стария Завет и на апостолите от 
Новия Завет. Това свидетелство на Библията е видимата форма на иначе 
скритото присъствие и господство на Исус Христос. „Вие сте Мои 
свидетели.” „Който слуша вас Мен слуша.” И тогава, „Ето, аз съм с вас 
през всичките дни до свършека на века.” Всичко това се отнася до 
конкретния носител на свидетелството, върху което е основано 
събранието. „Така ние сме Христови посланици; сякаш Бог чрез нас 
умолява.” Тук Павел говори за своето избиране и призоваване. Но така 
както Исус Христос принадлежи на Израел, така пророците от Стария 
Завет принадлежат на апостолите от Новия. В това старо и ново 
свидетелство за Христос присъствието и господството на Исус Христос в 
Неговото събрание е видимо, не скрито. Светия Дух е присъствието и 
господството на Исус Христос във видимата форма на това свидетелство. 
Това свидетелство е Словото, към което се обръща събранието „като към 
светило, което свети в тъмнината докато се зазори и зорницата изгрее в 
сърцата ви.” Събранието, Църквата може да съществува само в едно 
движение от и към това Слово. Ако Църквата пожелае да идва от или да се 
движи към нещо друго тя просто ще престане да бъде Църква. Ходейки в 
светлината на това Слово християните са „деца на светлината.” Чрез това 
Слово те са утешени и насърчени. Чрез това Слово те са свързани заедно, 
гледащи назад към една вяра, гледащи напред към една надежда на пътят 
водещ от вчера към утре в една любов. Това е Словото, пророческото-

апостолско свидетелство като видимо присъствие и господство на Самият 
Исус Христос, което превръща събранието в първите плодове (aparche) на 



цялото човечество след като вече ги е събрало заедно (anakaphalaiosis) в 
Исус Христос като тяхна Глава, което все още предстои да се открие. 
3. Истината, силата и валидността на свидетелството на тези хора е това на 
техния обект: те свидетелствуват за Исус Христос, и по този начин за 
делото на щедрия Бог, като начало, среда и край на всичко. 
Какво определя свидетелството на апостолите и пророците, така че то да 
има такава важност за съществуването на събранието и за проповядването 
към света? Все пак те са били несъвършени човеци като нас, деца на своето 
време както ние сме на нашето и техният духовен хоризонт е бил също 
толкова ограничен колкото е и нашия. Който се наслаждава на подобни 
неща може отново и отново да показва, че тяхната естествена наука, 
концепции за света както и до голяма степен техния морал не могат да 
бъдат обвързващи за нас. Те ни разказват различни саги и легенди и 
свободно използват всякакъв митологичен материал. В много случаи – и в 
някои важни твърдения – те си противоречат един на друг. С малки 
изключения те не са забележителни богослови. Те имат единствено своето 
избиране и призоваване, което да ги препоръча. Но това е достатъчно! 
Тяхното многообразно свидетелство има, на своето време и на своето 
място, един и същ център, обект и съдържание: Исус от Назарет, посочен и 
очакван в божия завет с Неговия народ, Израел, роден в края на 
божествения съд над неверността на Израел, заедно с новите хора, 
Неговите ученици и братя, Христос на евреите, Който като такъв също 
така е и Спасител на езичниците. Свидетелството на Стария Завет (за Яхве 
и Неговият Израел) и новозаветното свидетелство (за единият Исус 
Христос и Неговите хора) съвпадат: конфронтацията на светия Бог с 

грешния човек, историята, действията, които съставляват центъра на 
всички сътворени неща, които имат своето начало в Божието творение и 
своята цел в едно ново творение, сега се е случила. Тази конфронтация е 
Божията воля за Неговото творение, значението на всичко съществуващо 
във времето. Библията утвърждава това чрез факта, че тя говори за Исус 
Христос. Този Бог и човек, в силата на Божията свободна благодат към 
грешниците, принадлежат един на друг така както Яхве на Израел, както 
Исус на Неговите хора. Това е словото на утеха и наставление, което 
библейските свидетели отправят към останалите човеци. Имащо този 
център, обект и съдържание тяхното свидетелство има една особена 
истина, сила и валидност над и отвъд останалите човешки думи, които в 
други отношения могат да бъдат по-значими. Събранието е мястото където 
специфичността на това свидетелство и избирането и призива на тези хора 
са разбирани и уважавани. 

4. Дотолкова доколкото този предмет и връзката на тези хора с него са 
уникални тяхното свидетелство в това време е единствената нормативна 
форма на Божието слово за събранието и за света. 



Пророческото-апотолско свидетелство, чрез което е създадено събранието 
на Исус Христос е единствената нормативна форма на Божието Слово за 
това събрание. Има много неща на небето и на земята, но има само един 
Бог. Има много идеи за Бога, но има само едно истинско познание за този 
единствен Бог, истинско понеже произлиза от Божието свидетелство за 
Себе Си. Има много събития, сили, форми и истини, които са важни, 
всепризнати и незаменими за нас хората, но има само едно Божие Слово, 
само един Исус Христос, в Когото веднъж завинаги се случва 
конфронтацията на благодатния Бог с грешния човек. И понеже не всички, 
но единствено тези конкретни хора са избраните, наречени пророчески и 
апостолски свидетели на Исус Христос има множество скрити форми, но 
единствено тази една открита форма на едното Слово на единия Бог. 
Единствено в тази форма Божието Слово е окончателно, решаващо, 
нормативно, обвързващо и авторитетно. Църквата на Исус Христос 
признава уникалното Слово на уникалния Бог в тази уникално видима и 
уникално нормативна форма. В това познание е установен библейският 
канон. 
Установяването на канона е неговото изповядване на Божият избор и 
призоваване на Неговите свидетели. Тъй като неговото познание в това 
отношение както и във всичко останало е едно ограничено, човешко 
познание, предварително и вероятно нуждаещо се от разширяване и 
поправка, неговото изповядване в това отношение както и във всички 
останали няма окончателен характер нито може да бъде виждано като 
нещо по-различно от частично заключение. Конкретните ограничения на 
канона, в древните и модерните времена, са били въпрос принципно 
оставящ възможност за едно по-добро наставление в бъдещето относно 
конкретния обхват на този канон, който Църквата познава като уникална, 
нормативна форма на Божието Слово. Но от това по никакъв начин не 
следва, че Църквата може по някакъв начин да свидетелствува за някаква 
друга нормативна форма на Божието Слово. Човешкия разум и 
историческите му продукти, движенията и решенията на света като цяло и 
на духовната история, духът и тенденциите на различните времена, дори 
историята на самата Църква (нейните записани и неписани традиции и ред, 
гласовете на древните и по-съвременни отци, нейните конкретни и по-

общи убеждения издигани като догма в миналото и тези сигурни неща, 
които управляват днес) – всичко това наистина има своя собствена истина, 
сила и валидност. Но всичко това не може да има истината, силата и 
валидността на нормативното Божие Слово за Църквата. Всичко това не 
може да бъде взето от Църквата pari pietatis ac reverentia с библейското 
свидетелство. Събранието не е под никакво задължение нито пък може да 
бъде обвинено в произволен избор когато избере да бъде управлявано 
окончателно и решително от единствените средства на пророците и 
апостолите и по този начин от Исус Христос. Наистина в това то 



упражнява дадената му свобода в познанието на Бога. И неговата задача и 
мисия е да каже на света, че за света също няма друга видимо и, в тесния 
смисъл на думата, авторитетно Божие Слово, няма друга обвързваща 
форма на Божията власт  различна от Светите Писания. 
5. Свидетелството на тези мъже само доказва, че е Божие слово 
посредством факта, че то призовава, утешава и наставлява Църквата в 
името на възкръсналия и завръщащ се Исус Христос и по този начин дава 
на нейното свидетелство пред света действителна свобода, насока и 
пълнота, характера на едно Слово, което е първо и последно. 
Познанието, че пророците и апостолите са свидетели – единствените 
свидетели! - на видимото и следователно нормативно Божие Слово може, 
разбира се, да бъде доказано, но може да бъде доказано единствено чрез 
факта, че пророците и апостолите със своите човешки думи наистина 
говорят Божие Слово, чрез факта, че Божието Слово наистина е чувано 
чрез думите на тяхното човешко свидетелство. Старото богословие много 
вярно нарича това действително себедоказване на авторитета на Библията 
„свидетелството на Светия Дух.” Но то може да бъде разбрано погрешно 
ако бъде по-нататък наречено едно „вътрешно” свидетелство, като че ли то 
не е също така и външно. Говорейки по този начин Църквата пропуска да 
разграничи достатъчно ясно тази себе-ратификация на авторитета на 
Библията от един магически напев. Същността на въпроса е, че 
библейското свидетелство в името на възкръсналият и завръщащ се Исус 
Христос, на Божията благодат към грешния човек е на практика един 
призив към човека и на практика намира едно човешко слушане и 
произвежда един човешки отговор на покорство. Хората са утешени чрез 
неговото прогласяване на мир и са наставени чрез заповедите му. Отново, 
да бъдем съвсем трезви в това отношение, същността на въпроса е, че 
хората откриват, че са глашатаи на това Слово и че собствените им думи, 
произведени от това Слово, получават свобода, дълбочина, пълнота и 
живот и една конкретна библейска ориентация към Божията слава и 
царство и към човешката благодарност. Те откриват, че на практика са 
поставени в позицията да утешават света като съзнателни носители на едно 
Слово на окончателна и пълна валидност.  

Свидетелството на Духа е събитието, в което всичко това се случва. Но 
всичко това се случва в събранието на християните. Християнското 
събрание се случва, идва в съществуване и се състои в това събитие. И 
това е свидетелството на Светия Дух, себеутвърждаването на авторитета на 
Библията: че това на практика се случва, че Църквата е и може да живее по 
този начин. Говорейки стриктно единствено събранието може да даде един 
компетентен отговор на въпроса дали Библията наистина и реално е Божие 
Слово. Нейният отговор може да бъде само, че самата Църква почита и се 
покорява на Библията и кани света, като един собствен акт, да сподели 



това покорство и почит. Тя може единствено да предава доказателството 
на Духа и на силата. Че нейното доказателство не просветлява и не 
убеждава така както може и трябва да прави винаги е едно следствие от 
собствената й невярност – следствие от факта, че тя все още не е или вече 
не е Църквата под Словото на Библията. Когнитивният въпрос в този 
случай е решен единствено на основата на факти и само на тази основа. 
Там където е Духът на Господа там е свобода и където има свобода, има и 
град поставен на хълм, който като такъв никога не може да остане скрит, 
светлина, която осветява всеки, който е в къщата. 
6. Библейското свидетелство на Божието Слово само обяснява себе си. 
Това кореспондира с неговият човешки характер в това, че обяснявайки 
себе си то представя твърдения за служението на човешко обяснение. 
Там където библейският авторитет показва своята автентичност като 
получи внимание и покорство там Словото очевидно е говорено 
разбираемо и е било разбрано, там, очевидно, Библията е обяснявана. В 
този случай се появява една картина на това, за което говорят библейските 
свидетелства и става възможно, с помощта на техните думи, да се мисли 
това, което са мислели тези свидетели. По този начин е постигнато едно 
независимо повторение на начертаната картина и на мислите посочени от 
техните думи. Тогава Божието Слово в тези човешки думи е съвременно за 
тези, които слушат тези човешки думи, то става разбираемо за тях 
независимо от липсата на съвременност на тези човешки думи. Как иначе е 
възможно думите на това свидетелство да призовават и да наставляват 
други човеци от друго време и да ги направят свидетели на Божието слово 
когато го чуват прогласявано в това свидетелство? Когато това се случва 
ние трябва да казваме, че думите на това библейско свидетелство на тези 
други хора явно са станали ясни. Този, който казва: „свидетелството на 
Светия Дух” каза „обясняване на Библията.” 

Кой обяснява Библията по този начин? Ние отговаряме с древната аксиома, 
която трябва да е аксиома за цялата херменевтика: Scriptura scripturae 

interprets. По отношение на Светите Писания това означава: Тези писания, 
като Божие Слово в човешки думи обясняват себе си, те са в себе си – т.е. в 
единството на толкова разнородната и сложна реалност дадена им от 
техния общ предмет  – навсякъде съвършено ясни и разбираеми. Но тази 
яснота (perspicuitas) на Библията, основана на нейния авторитет не е 
присъщо качество, а по-скоро един момент, една конкретна определеност 
на това събитие, в което библейското свидетелство говори и заслужава да 
бъде чуто и по такъв начин даващо на християнското събрание неговият 
произход и неговата подкрепа. Библията не обяснява себе си по такъв 
начин, че хората, на които е обяснявана да останат просто бездейни 
слушатели. Тя обяснява себе си по такъв начин на тези хора, че – в 
съответствие с техните индивидуални и групови способности и, 



окончателно и решително, „според мярката на вярата” – те са извикани в 
служба на това обяснение. Божието Слово изговорено към тях в човешките 
думи на пророците и апостолите със сигурност не е на тяхно 
разположение. По-скоро разбираемостта на тези човешки думи е 
незаслужен дар от Бога. Но този дар е оставен в ръцете им и е техен 
дотогава докато те желаят да го използват. Така обяснението на 
пророческо-апостолското свидетелство става една човешка задача и 
дейност. Така също усилието свързано с библейските текстове и 
възстановяване на картината и на мислите нарисувани и изразени в тези 
текстове както и усилието да се направят те съвременни посредством 
независимо повторение – всичко става едно служение, което трябва да се 
извърши ако Църквата желае да почете авторитета на библейското 
свидетелство не само със служение на устни, ако Църквата изобщо желае 
да бъде Църква. Там където Църквата наистина е Църква тя е обвързана с 
това служение на човешко обяснение кореспондиращо с човешкия 
характер на библейското свидетелство. 

7. Сериозното обяснение на библейското свидетелство се случва когато 
съсредоточаването, размишлението и приемането на неговата човешка 
(литературно-историческа) форма е водено от едно благодарно помнене на 
вече чутото Божието Слово и от едно радостно очакване за ново чуване на 
това Слово. 

Задачата да се обяснява Библията е преди всичко същата както тази на 
всяка егзегетика: тя трябва да установи, да размишлява и да асимилира 
литературно-историческата форма като такава. Това означава, че тя трябва 
да работи с подредбата на текста и със значението на тези думи. Тя трябва 
да извади на светлина перспективата и концептуалния свят на автора на 
даден текст в неговият по-тесен и по-широк контекст и, като експозиция на 
текста, тя трябва да преведе неговото значение и намерение. Това 
означава, че тя трябва да се опита да възстанови това значение и намерение 
в кореспондиращите перспективи и концепции на времето на егзегета. 
Експозицията означава коментар. Очевидно е, че един искрен коментар на 
Библията не може да има друга цел освен отново да остави библейския 
текст да говори сам. И също толкова очевидно е, че тя трябва да подкрепя 
текста като цяло и следователно също и дума по дума, в неговото право да 
направи това. В този смисъл на думата всяка сериозна егзегетика е 
„библейска.” 

Библейските текстове  не трябва да бъдат разбирани като историческо-

литературни „източници” на какъвто и да е вид познание. По-скоро, те 
лежат пред нас като свидетелство на Божието Слово, което установява и 
управлява Църквата. Следователно доброто изложение на тези текстове 
трябва да става в контекста на чуването на Божието Слово, което те желаят 



да направят известно на Църквата без значение дали тази Църква е в своето 
начало или вече е установена и което те желаят да направят известно на 
света чрез тази Църква. Следователно доброто обяснение на тези текстове 
изисква обясняващият да бъде в позиция да се постави поне хипотетично в 
обувките на Църквата, която чува тези текстове. Това място дава на човека 
една твърде специфична позиция, от която единствено библейските 
текстове трябва да бъдат разбирани и обяснявани. На практика вероятно 
няма да е възможно за този, който единствено хипотетично стои на това 
място наистина да заеме такава позиция и по този начин да има 
способността за истинско разбиране и обяснение. Както и да е позицията, 
която идва единствено от стоене на това място определено не е позиция, 
която дава на човека едно предварително получено познание за едно 
Божие Слово „достъпно” в човешките думи на текста. Това е била 
натуралистичната грешка на учението за вдъхновението от края на 17 век и 
на тези, когато са положили основата на тази учение в древната Църква. 
Божието Слово никога не е „достъпно” за никого. Божието Слово е Божият 
Дух, Който духа където си иска. Божието Слово се случва тогава когато се 
говори за Бога, ubi et quando visum est Deo. Това, че Бог вече е изговорил 
Своето Слово в сферата на каноническото свидетелство и че Той 
следователно е обещал да говори отново в същата сфера е нещо, което е 
известно на събранието, което живее под това свидетелство. Позицията на 
обясняващия изисквана от мястото, на което стои събранието следователно 
е едно припомняне и то едно благодарно припомняне на Божието Слово, 
което вече е било чуто и е едно очакване, всъщност радостно очакване, за 
ново чуване на Божието Слово. Единственото правило за „богословска” 

или „пневматологична” егзегетика е обясняващия, който иначе прави това, 
което всеки обясняващ прави или трябва да прави, да се прилепва към това 
Слово в този смисъл. Яснотата на богословското обяснение се състои 
единствено във факта, че обясняващия се движи в сферата заповядана от 
тези текстове когато е ангажиран с библейското свидетелство. 
8. „Авторитетното” (в горния смисъл) съществуване на библейско 
свидетелство е гаранцията, че в живота на Църквата и в нейното 
прогласяване на света винаги може да има една нова конфронтация между 
благодатния Бог и грешния човек. 

Там където авторитета на библейското свидетелство е признат следва една 
жива конфронтация и разговор, винаги нова в живота на самата Църква и в 
отношенията между Църквата и света. Библията ще има какво да каже на 
Църквата и, чрез нея, на света, ще бъдат задавани въпроси и давани 
отговори. „От името на Църквата” тя ще бъде способна да учи, насочва и 
управлява Църквата и, чрез нея, света. Но това означава: в самата Църква и 
в нейната връзка със света, трябва да се случи една реална среща между 
благодатния Бог и грешния човек, едно повторение на старозаветната 



ситуация – Яхве и Израел – и едно повторение на Новия Завет – Исус и 
Неговите хора. Все пак в това повторение „общението на Светия Дух” ще 
изчезва там където изчезва специалния авторитет на библейското 
свидетелство, където човекът го поставя на едно и също ниво с църковната 
традиция и по този начин под контрола на учението на Църквата. Няма 
значение дали последното идва от някаква йерархия, от могъщите думи на 
богословите или от масата от вярващите. Начинът по който Римската 
църква кулминира в Vaticanum и модернисткият протестантизъм 
кулминирал в прокламирането на суверенитета на универсалното 
религиозно себесъзнание са паралелни пътища по този важен въпрос като 
и в други области. Протестантите модернисти утре лесно могат да бъдат 
католици и обратно. Няма фундаментална разлика дали Христос изчезва 
зад фигурата на непогрешимия наследник на Петър от една страна или зад 
универсалния характер на всеки човек като Божие дете от друга. Във всеки 
от двата случая Той престава да бъде Господ. Във всеки от двата случая ще 
имаме стадо без пастир, Църква, над която и отвъд която не стои никой, 
няма Учител, няма Съдия, няма Цар, която няма какво да слуша и няма да 
слуша нищо. Това би била една Църква, която знае всичко по-добре от 
всеки друг и няма никой, който да може да я поправи, една Църква 
застанала над себе си и своето собствено самомнение. И това също така би 
означавало един свят, на когото тази Църква няма какво да каже, който със 
сигурност няма прогласяване, което да приеме от нея и който би бил 
напълно прав ако откаже да приеме претенциите на една такава Църква. 
Там където специалното и взето под внимание свидетелство на 
библейското откровение не е прието една среща между благодатния Бог и 
грешния човек може да се случи единствено в разчупване на властта, която 
владее там. Именно за да не се случи това в живота на Църквата и в 
нейните отношения със света Исус Христос заповядва на Своите апостоли 
и по този начин потвърди всички пророци: „Вие ще бъдете Мои 
свидетели.” Общението между Бога и човека означава една конфронтация 
между тях, тази характерна конфронтация, в която Бог е благодатен и 
човека стои като грешник пред Бога. Тази конфронтация е гарантирана от 
подчинението на Христос на Писанието и от властта на Писанията над 
Църквата. Това е причината тази подчиненост и власт да не могат да 
престанат да бъдат реални и ефективни за всеки един момент. 
9. Практическото значение на авторитета на библейското свидетелство 
лежи във факта, че Църквата е готова да даде отчет за целия си живот, ред 
и служба, за своята изповед и учение, за своето проповядване и 
наставление и за своята позиция в живота и управлението пред това 
свидетелство и да му даде място като източник и норма на всяко статукво 
и обновление. 



Там където има авторитет има и покорство. Авторитета на библейското 
свидетелство е авторитета на Исус Христос, Господ на Църквата и на 
космоса, Този, Който е обекта на всяко свидетелство. Следователно 
Библията не е един „книжен папа” и нейният авторитет не е легален, а 
духовен авторитет. Това е самият Исус Христос, Когото Библията 
призовава и за Когото Библията дава свидетелство като Господ и Духът на 
Библията изисква и упражнява авторитет в Църквата и, чрез Църквата, в 
света. Това, че библейското свидетелство има авторитет включва факта, че 
Църквата е готова и желае да даде собствения си живот в служба на това 
свидетелство. В Църквата няма форма на конституция, ред или офис, 
поклонение или общностен живот, изповед или догма, богословие или 
наставление, които могат да ни доведат до заключението, че преди 
свидетелството на Библията Църквата трябва да се съизмерва или да 
остави да бъде поставена под въпрос от някоя подобна форма поради своя 
авторитет или особено тачена традиция, памет на някои личности или на 
тази или онази свързана с него опитност, или поради местна или 
национална особеност или фамилиарност, или някакъв определящ времето 
дух, или поради политическата или социалната полза. Църквата може да 
има много и добри причини да стои в тези неща, но никога не трябва да се 
опитва да отхвърля правото да бъде питана от библейското свидетелство, 
защо именно е заела тази конкретна позиция и дали не би било по-добре да 
заеме някоя друга. 

Това управление разбира също така – и наистина тук те намират своето 
място – църковните решения и позиции по отношение на външните: 
нейното прогласяване към света, нейната връзка с цялостното човешко 
общество, с неговата култура,  живота на хората и с управлението. Нека 
Църквата отразява с грижа факта, че във всички тези неща тя в крайна 
сметка не отговаря пред никой освен пред нейния Господ Исус Христос 
така както Той е засвидетелствуван в Светото Писание. Пред Него тя е 
изцяло и напълно отговорна. Нека Църквата да опази свободата, която Той 
й дава! И което е по-важно, нека да даде на Него свободата да учи, насочва 
и управлява Църквата както желае! Нека да Му се противопоставя чрез 
някакъв деспотично консервиране или чрез някаква деспотична 
революция! Нека да Му бъде дадено място и в двете посоки! Нито самата 
Църква нито света определя това, което трябва да падне и да бъде заменено 
с нещо ново или това, което трябва да бъде държано и пазено в живота на 
Църквата и в нейното отношение със света. Той определя това и Той го 
прави чрез гласа на пророческо-апостолкото свидетелство, което е чувано 
наново всеки нов век и всяка нова сутрин. Отново, Църквата може да има 
много други добри и сериозни причини и от двете страни за всяко от тези 
неща. Все пак окончателната причина, окончателния източник и най-

висшата норма на всяко запазване и обновление е единствено Този, Който 



е казал веднъж за винаги: „Който слуша вас Мен слуша!” Практическото 
значеие на библейския авторитет лежи в слушането на Църквата и в това 
никога да не престава да слуша тези, на които Исус е казал това. 
10. Църквата заедно с нейната заповед към света стои или пада в 
присъствието и господството на Исус Христос поред отношението си към 
авторитета на Библията. 

Последните три тезиса имат за цел да приковат нашето внимание върху 
факта, че въпросът, за който говорим няма естествен характер. Той не 
може да бъде отречен или утвърден, понеже това е въпрос за всичко или 
нищо, въпрос дали да бъдеш или да не бъдеш. Чрез присъствието  и 
господството на Исус Христос под формата на авторитета на библейското 
свидетелството, Църквата стои, живее, съществува в подходящото 
смирение и слава, в които единствено тя може да стои. След това, което 
беше казано не може да се поставя под въпрос, че когато господството на 
Исус Христос изразено в авторитета на библейското свидетелство падне 
Църквата може на свой ред също единствено да падне. Да кажем това ясно: 
Когато в Църквата липсва авторитета на библейското свидетелството тя и 
нейното свидетелство пред света може единствено да се разтвори в свят 
дим и във всякакъв вид религиозни  моралистични аромати. Това, което би 
останало е само един психологически и социологически феномен, който би 
бил отегчителен, безсмислен  безинтересен за Бога, за света и особено за 
всички, които истински желаят да бъдат християни, който няма никакво 
сериозно право да съществува. Никой не може да попречи на някой човек 
да застане на някое  място различно от християнската Църква и да говори и 
мисли в някакъв друг контекст. Но всеки, който вярва че стои в, а не извън 
Църквата поема една съ-отговрност, че Църквата стои и не пада и една съ-

отговорност, че авторитетът на Библията стои като основа на Църквата и 
нито е забравен нито е отречен. 

11. Християнството богословие, заедно със своята служба на Църквата 
както и неговото право на конкретно съществуване сред другите 
дисциплини стои или пада в зависмост от това дали желае на теория да 
почете авторитета на Библията и на практика да го направи плодоносен. 
Богословието също е обвързано с въпроса за стоенето и падането. То може 
да падне като откаже да изпълнява своята богословска задача и се обърне 
към изучаване на религията. То може също така да започне с авторитета на 
Библията и да направи каквото трябва. Но богословието не е свободно да 
бъде християнско богословие и да служи на Църквата като такава и да 
прави твърдения според своето право да съществува сред другите 
дисциплини и в същото време да няма теоретична или практическа полза 
от авторитета на Писанията в смисъла, който формулирахме. Богословието 
е богословие (а не псевдо-богословие!) до степента, в която то дава един 



отчет за себе си, за Църквата и за света по отношение на авторитета на 
Библията и до степента, в която прави това знание на практика плодоносно 
във всичките си клонове. Ако то не е подготвено да прави това тогава 
неговото служба в Църквата отдавна е дегенерирала и неговото 
съществуване в университета се е превърнало в една сянка на 
съществуване. Това, че публиката вероятно все още не го осъзнава не 
променя този факт. Никой не може да бъде богослов освен подходящия 
човек. И да бъдеш подходящ богослов зависи от това да желаеш да не 
бягаш от скандала и глупостта на „принципа на Писанието” или, по-добре, 
да избягваш благодатта и отделеността, която богословието също 
преживява от авторитета на Писанието. По-скоро той ще потвърди, че 

страхът от Господа е началото на мъдростта като приеме тази благодат и 
разграничение с благодарност и без страх. 

12. Икуменическото единство на християнската Църква и нейните 
богослови е една истина или една илюзия дотолкова доколкото 
авторитетът на Библията е зачитан или не е зачитан. 
Последният тезис засяга директно проблема за „авторитета и важността на 
социалното и политическото послание на Библията за днешния ден.” Какво 
е икуменическото единство, в което ние трябва да стоим заедно, за да 
дискутираме този въпрос един с друг по смислен начин? Икуменическото 
единство очевидно трябва да лежи в това да бъдем в съгласие с този 
фундаментален въпрос за авторитета и важността на Библията в себе си и 
сама по себе си. На каква друга основа можем да бъдем в съгласие дори да 
зададем въпросът за авторитета и значението на социалното и 
политическото послание на Библията за днешния ден? След това, коeто 
казах за Църквата и богословието аз не мога да продължа и да заключа с 
просвещаващото твърдение, че иуменическото единство на християнската 
Църква и нейните богослови е независимо от това дали авторитета на 
библията е уважаван и че ние можем в съвършено единство да 
дискутираме политическите и социалните послания на Библията и все пак 
да бъдем на съвсем различно мнение относно значението на авторитета на 
Библията. Няма да има смисъл ако кажа това отстъпвайки по този начин 
именно в точката където този въпрос ни касае най-пряко. И няма нужда да 
казвам, че за мен това няма да е честно. По този начин икуменческото 
единство може да бъде превърнато в една илюзия. Ако икумническото 
единство е една илюзия тогава тихо и с тайна толерантност (която тогава 
ние не бихме си дължали едни на други) нека да разберем, че ние сме на 
различен ум по въпроса за авторитета на Библията: аз смятам така и този 
или онзи смята нещо съвсем различно. Само тогава аз няма да бъда в 
състояние да поставя общия въпрос свързан с политическото и социалното 
послание на Библията. Ако икуменическото единство между нас е 
истината тогава аз не зная какво повече да кажа: тогава ние трябва да 



бъдем в съгласие с едната християнска вяра в нашето разбиране за 
авторитета на Библията. Именно тук трябва, може и ще се появи един 
плодоносен общ въпрос за социалното и политическото послание на 
Библията. Опитах се да развия това, което смятам, че означава да бъдем в 
съгласие с хрстиянската вяра. Съзнавам, че има други виждания по този 
въпрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЪРКВАТА: ЖИВАТА ОБЩНОСТ НА ЖИВИЯ ГОСПОД ИСУС 
ХРИСТОС 

речта на Барт през 1948 в Амстердам, където е бил създаден Световния 
Съвет на Църквите 

Ако човек желае да говори за християнската Църква, да я разбере и да я 
опише, той винаги трябва ексклузивно и последователно да държи пред 
очите си живата общност на живия Господ Исус Христос. Ако човек е 
несигурен тук или спира на половината път, ако дори съвсем малко 
недогледа тази реалност и най-дълбоките думи казани по въпроса стават 
неясни, блудкави и изцяло безсмислени. Без значение колко са искрени, 
всичките похвали за Църквата като Тяло и Невеста на Христос, като Град, 
Колония, Люде и Стадо на Бога стават фалшиви и недостоверни, защото 
всички новозаветни прозрения и думи са свързани с живата общност на 
живия Господ Исус Христос и единствено с нея. Без значение колко 
сериозна, всяка дискусия за естеството и единството на Църквата, нейния 
ред и задача, нейния вътрешен живот и нейното поръчение към света 
тогава води към една безинтересна мъртвота. Трябва да се страхуваме, че 
без значение колко е почтена и ревностна всяка загриженост за Църквата, 
която не е фокусирана конкретно върху нейната реалност е напразна. Има 
само едно знаме, под което можем да воюваме с обещание за победа. В 
това, което следва ние ще говорим за: (1) същността на Църквата, т.е. за 

нейната природа и съществуване, (2) за заплахите за Църквата, т.е. за 
опасността да изгуби своето съществуване като Църква и (3) това, което 
единствено може да я запази от тази опасност: обновлението или 
реформацията на Църквата, въз основа на нейния произход. 

Реалността, за която мислим когато използваме думата „Църква” е живата 
общност на живия Господ Исус Христос. 

Същността на църквата 

Концепцията „Църква” е концепция на динамична реалност. Тя говори за 
Господ Исус Христос възкръснал от мъртвите и за Неговото събрание, 
което се е втурнало към Неговото бъдещо себе-откровение. Тази 
концепция говори за конкретната история между Бога и човека във 
времето, което  е определено и се характеризира от тези две дати, едната от 
които е нейно начало, а втората – нейна цел. В тази история Бог позволява 
на определени хора да живеят като Негови приятели, като свидетели на 
примирението на света със Себе Си, което вече се е случило в Исус 
Христос. В това събитие Бог позволява на тези хора да бъдат посланици на 
победата, която Той е извоювал над греха, страданието и смъртта, 
предвестници на идващото Му откровение на тези, на които е станала 



известна горящата любов на Създателя към цялото Му творение. Църквата 
е общността от хора, на които Бог позволява да живеят с това решение и с 
този характер. В този смисъл времето между възкресението на Исус 
Христос и Неговото завръщане е времето на Църквата. Това е времето през 
тази история, за което ние говорим. Това е времето, през което общността 
е събрана заедно като едно  действие на слизане от небето от Божия вечен 
престол и от тайната на триединнния Бог на земята, достигайки до 
сътворения свят, чиято история се движи към своя край. Църквата 
съществува чрез случващото се. Църквата съществува като събитието на 
това събиране заедно. Това е, което ние трябва да развием по-нататък. 

Същността на Църквата е събитието, в което хората са поставени заедно 
пред факта от примирението на света, което се е случило в Исус Христос и 
по този начин под осъждащата благодат на благодатния Божий съд, така че 
по този начин да могат да бъдат призовани да благодарят заедно и да 
обичат техните ближни за Негова слава. В тази конкретна заедност 
случваща се сред общата история на света, с нейните комбинации и 
противоречия, събранието на Исус Христос идва в съществуване и устоява, 
Църквата съществува. Така и единствено така: за тези, които живеят 
заедно в тази общност като приемници на този дар и като носители на тази 
задача са общността на „светиите”, отделено от които не може да 
съществува Църква в смисъла, който използва Новия Завет. Думата 
„църква” сочи към динамиката на това човешко събитие, което се случва 
сред останалата човешка история иначе то е една празна дума, която не 
сочи към нищо. Същността на Църквата е събитието, в което тази 
конкретна човешка заедност става възможна и ефективна. 

Исус Христос дава Себе Си на тези хора – на всеки един поотделно по 
Своя Собствен начин, но на всеки от същата тази реалност – да бъде 
познат като техен Господ, Който също така е Господ на света, Господа на 
света, Който също така е и техен Господ. Той използва Своя суверенитет 
не за да подчини тези хора, но за да ги пробуди за свободно покорство. И 
взаимността на тяхното покорство не почива във факта, че всеки един е 
насилен или възпиран от останалите, но от факта, че всички те, директно 
от свободата на своето подчинение на Този, Който е Господ на всички тях, 
намират себе си обединени, също свободно, един с друг. Думата „Църква” 

трябва да сочи към този суверенитет на Исус Христос и точно поради това 
също така и към тази свободна общност, която е свободна към Него и 
свободна в общото отношение  на всички свои членове. В противен случай 
думата „църква” сочи натам където няма Църква. 

Същността на Църквата е събитието, в което Божието Слово и откровение 
в Исус Христос и позицията на Исус Христос като избран Божий Пророк, 



Свещеник и Цар е извършено до степента, в която то става Слово, Което е 
насочено към, достига до и докосва определени хора. В това събитие тези 
хора са докоснати по такъв начин, че с тяхното човешко съществуване те 
дават един отговор кореспондиращ на това слово. В това събитие те 
получават една свобода да дават отчет с цялото си съществуване за 
истината открита в Исус Христос, за Неговото даване на Себе Си за  

техните и за греховете на целия свят, за Неговото господство като 
Възкръсналият. Накратко те приемат свободата да следват Него и в този 
смисъл да бъдат „християни.” Църквата се различава от света по факта, че 
за Църквата Божието дело не е само обективен прогрес, но Божието дело я 
достига и пробужда както като Божие Слово така и в нейния човешки 
отговор. И тази човешка общност е разграничена от всичко, което само 
изглежда като общност от факта, че Божието дело в нея не е просто 
познато и признато като дадена и предадена истина на вярата, но е едно 
събитие, което в действителност се случва в историческата връзка на 
призива на Христос и християнското покорство. Думата „църква”, ако 
искаме това да бъде една истинска дума, трябва във всеки случай да се 
отнася до тази историческа асоциация. 

Да бъдем по-конкретни относно това: същността на Църквата е събитието, 
в което Светите Писания като пророческо-апостолско свидетелство за 
Исус Христос достигат чрез „доказателства на Духа и сила” (и по този 
начин доказват себе си) до конкретни хора, така че тези хора приемат 
свободата да познават себе си като хора просветени и победени чрез това 
свидетелство т.е. от Този, към Когото това свидетелство сочи. Това, че 
Светите Писания са пазени наблизо и са уважавани от тези като 
окончателен авторитет, че те са обяснявани сред тях посредством 
проповядване, наставление и пастирска грижа и прилагани в живота им, не 
е цялата история. По-скоро това, което се случва сред тези хора е следното: 
Светите Писания говорят и са чувани като Божие Слово, благодатния 
дъжд, за който говори Лутер, на практика пада върху това място. Тук то 
става истина: „Който слуша вас (апостолите) Мен слуша.” И тук, в и с 
всичко това, Светите Писания установяват Църквата. Тя съществува и е 
установена там и само там където апостолското свидетелство на практика 
не остава скрито, но се вижда като град поставен на хълм. Има едно 
плодоносно взаимодействие на Библията с хората и на хората с Библията. 
Думата „църква” трябва да сочи към това взаимодействие. Тя по никакъв 
начин не може да сочи към нещо друго – дори като добавка към него. 

Същността на Църквата (виждана отвътре) е събитието, което  в Новия 
Завет е наречено „общението на Светия Дух.” Общението на Светия Дух 
не е нищо друго освен действената сила от работата на Господ Исус 
Христос, която се е превърнала в дума отправена към конкретни хора и е 



пробудила техния отговор. Общението на Светия Дух създава живата 
общност. Няма пасаж в Новия Завет, на основата на който тя може да бъде 
виждана или разбирана във и за себе си, да се изразим така, или по някакъв 
друг начин освен като общение на Светия Дух дадено на конкретни хора и 
реализирано в тях. Отново, няма пасаж в Новия Завет, който да позволява 
или да ни накара да разбираме общението на Светия Дух като нещо друго 
освен като събитието, което се случва между живия Господ Исус Христос 
и определени хора, в което Неговият живот и страдания, Неговата смърт и 
възкресение стават за тях едно Божие слово, на което те могат, трябва, 
желаят и дават своя човешки отговор. Общението на Светия Дух е 
действието идващо от самото сърце на Бога, в изпълнение на което 
определени хора изсред този свят знаят това, което е ефективно за целия 
свят, но все още не е познато като ефективно от останалата част на света, 
за което останалата част от света трябва да бъде информирана от тези 
конкретни хора: че Исус Христос е Господ. Думата „църква” при всички 
обстоятелства трябва да има за свое съдържание общението на Светия Дух 
разбирано по този начин. 

Това може да бъде казано и по друг начин: същността на Църквата е 
събитието, в което кръщението в името на триединния Бог приемано от 
мнозина по различно време кара тези хора да запомнят, че са били приети 
за Божии приятели и следователно са станали отговорни за целия свят 
относно Божиите неща. 

Това може да бъде казано и по този начин: същността на Църквата е 
събитието, в което това множество хора толкова често колкото те приемат 
хляба и чашата на Господната трапеза, очаквайки силата и радостта на 
бъдещото откровение, споделят тук и сега „сватбеното тържество на 
Агнето” и следователно тук и сега са пазени заедно и са подготвяни за 
вечен живот. Думата „Църква” съдържа историята, действието, Божието 
даване и човешкото приемане на кръщението и Господната трапеза. Тогава 
и единствено тогава тя е една дума изпълнена със смисъл. 

Същността на Църквата е събитието, в което общността е една светлина 
светеща в света. Църквата съществува в това, че тя става видима за света 
(без значение дали бива разбирана от света или не) като една жива 
общност, жива, в смисъла, че тя чува и отговаря на Божието Слово, стои и 
действа като общение на Светия Дух, движена е от кръщението и върви 
към Господната трапеза. Това е въпрос за събитието, в което тази общност, 
живееща сред света се разграничава от света и следователно неминуемо 
става обидна за света по един конкретен начин. Това е един въпрос за тази 
общност отваряща широко вратите и прозорците си, за да сподели не 
измама и особено не религиозните и моралистичните илюзии на своето 



обкръжение, но своите истински грижи, нужди и задачи, така че да бъде в 
състояние да представлява един спокоен център за почивка и размишление 
в контраст с дейностите и безделието на света и за да може да бъде, в този 
контекст, един източник за пророческо неспокойствие, наставление и 
подтикване, без които този преходен свят никога не може да устои. И 
преди всичко, тази общност трябва да бъде отворена за света, за да може да 
бъде видима, със своето прогласяване на Божието царство, ясния, но също 
така и жесток лимит на всяко човешко усилие, прогрес и регрес, издигане 
и падане. 

Църквата не съществува чрез обмисляне, изучаване, дискусии и 
подготвяйки себе си за това общение със света. Църквата съществува като 
действително изпълнява това общение по всяко време със своето 
подходящо чувство за сигурност, реализъм и необходимост. Следствието е, 
че след това тя може да очаква удачният човешки отговор на Божието 
Слово изговорено към нея. Думата ”Църква” трябва да сочи към 
поведението на Църквата в света. Иначе думата е празна и сочи към 
някакъв вид тъмнина, в която истинската Църква не може да бъде 
намерена. 

Изглежда Лутер е мислел за време когато думата Църква ще бъде напълно 
изоставена и заменена с думата Gemeinde, събрание или общество. Това би 
могло да има неизмеримо значение – не на последно място за лутеранската 
църква – ако беше направено с тази сериозност. За това предложение може 
да се каже много. Това, което е определено като „църква” в Изповедта е 
толкова конкретно, че думата, която ние изпозлваме за нея трябва при 
всички случаи да бъде една дума, която предава на слушателя или читателя 
една също толкова конкретна картина. Гръцко-латинсата дума ecclesia 

първоначално е правела това. Френската дума église със сгурност не го 
прави вече и скандинавската дума kirche, kerk (Църква), за значението на 
която учените все още не са съгасни един с друг, със сигурност не го прави 
днес. Думата Gemeinde (congregatio) изразява, противно на това, нещо, 
което все още е конкретно за нас. Все пак предложението на Лутер не 
решава всички проблеми. Гръцко-латинската дума ecclesia говори не 
толкова за съществуването или състоянието на една общност или общество 
колкото за събитието на тази общност. Така простото заместване на 
„събрание” или „общност” с думата „църква” не си струва да се прави. 
Това, което е решаващо е, че когато изпожилваме думата ”църква” ние 
отново се научаваме да мислим не само за една организация и когато 
използваме думата „общност” не само за съществуването или състоянието 
на едно общество, но и с двете думи, по-скоро за едно събитие на едно 
събиране. Това принадлежи към самата същност на Църквата – не нещо, с 
което ние можем да съществуваме в Църквата, но което трябва да се 



разбира по-удачно като отделено от нея – че Църквата е „събитието на 
едно събиране заедно” и в този смисъл една „жива общност.” 

Опитахме се да кажем какво е Църквата чрез описание на самото събитие. 
Виждана в тази светлина очевидно твърде погрешно изпорязаната дума 
„църковен” трябва да бъде подложена на по-основна критика и ревизия. 

Заплахата за Църквата             

Господ Исус Христос живее „седнал отдясно на Отца, всемогъщия Бог и 
пак ще дойде да съди живите и мъртвите.” По един напълно различен 
начин, макар и от Него и с Него, тук на земята, в „междинното време” сред 
световната история, живее Неговата общност. 

По отношение на своята Глава, Църквата е божествена по своята природа и 
същност. Като тяло на Главата тя без съмнение е неизменно човешка. В и 
за себе си тя е един елемент от създадената и следователно заплашена 
реалност. Нейното съществуване е съществуване защитено, незаплашено и 
непоставено под въпрос единствено отгоре, единствено от Бога, не отдолу, 
от страна на човешките му части. В събитието на Божието Слово и Дух тя 
е защитена от опасност, оправдана, осветена, очистена и пазена от зло от 
факта, че тя е от горе, от Бога, и единствено чрез това! В своя Господ Исус 
Христос (но отново, единствено от Него) тя получава обещанието. 
Гледайки към Него (и единствено така) тя получава увереност в своето 
стоене и устойчивост. Нейното устояване във времето се осъществява в 
продължаването на нейното съществуване чрез по-нататъшната изява на 
благодатния Бог през историята, в която Светите Писания са активния, 
действен субект (regina ac magistra), в новото откровение и 
себеутвърждаване на Божието Слово и Дух. Perpetuo mansura est: това ще 
пребъде завинаги. 

Божията вярност  е тази, която обещава и гарантира това устояване! Това и 
единствено това, понеже от страна на всичките й членове няма подобна 
достатъчна гаранция. Тяхната вяра, макар и пробудена от Божието Слово и 
Дух, не е тяхно собствено притежание, което не може да бъде изгубено. 
Това е отнася също и до познанието им, тяхното покорство, тяхната любов 
и тяхната молитва. Възможността за неверие, погрешна вяра и суеверие, 
невежество, безразличие, гняв и съмнение, дори безсилието на техните 
молитви – всичко това е на една ръка разстояние и ще продължи да лежи 
там докато продължава времето, докато последното откровение за 
победата на Исус Христос най-накрая разпръсне тези сенки. Така 
съществуването на Църквата от нейната човешка страна е едно заплашено 
съществуване. Понеже Бог все още не е все във все не е възможно да бъде 
иначе. 



Признаваме, че заплахата за Църквата не трябва да бъде остра, не е 
необходимо да се превръща в падане в изкушение. За да не бъдем 
изкушавани тя трябва да бъде защитавана от всяка заплаха чрез своя жив 
Господ. Но именно това е идеята: Църквата никъде и никога не живее в 
такова покорство на нейния жив Господ, че заплахата да няма никаква 
възможност да я достигне, да не може да на практика да се превърне в 
изкушение. На практика за съжаление става така, че заплахата за Църквата 
е остра по всяко веме и навсякъде, така че тя не само е заплашена, но е по 
един или друг начин една изкушавана Църква. Общността „без бръчка и 
недостатък” (Еф. 5:27) е общнотта, която Исус Христос „ще открие в 
слава” (Кол. 3:4), никога и никъде общността сред световната история 
устремена към своя край. 

Заплахата и изкушението за Църквата може да има много причини и да 
приеме различни форми. Тя може да се състои в това, че светлината на 
божественото Слово, което поставя хората в светлина и ги просветлява, все 
още ги поставя в светлина, но вече не ги просветлява, понеже очите им са 
натежали за сън. Знаем какво казва евангелието за бдящите слуги. На тях 
са противопоставени слугите, които могат само да мигат, чийто отворени 
очи отвътре все още спят и които поради тази причина не са в състояние да 
виждат истински. Те познават Библията и древните изповеди на вярата и 
своите катехизиси. Те признават техния авторитет. Те клатят главите си в 
искрена вярност и с покорно казват: Да, Да! Но те вече са пропуснали най-

важното, че старите думи, да, Божието свидетелство, са адресирани 
директно към тях, едно обръщение, на което самите те трябва да отговорят 
тук и сега със собствени думи, със собствения си живот, в диалог с 
нуждите и задачите на настоящия свят, като че ли ги чуват за пръв път – 

понеже наистина ги чуват за пръв път в своята ситуация тук и сега. 
Великото колело на обективността все още се върти, но за съжаление сега 
то се върти в празния въздух, понеже малкото субективно колело, което е 
трябвало да бъде завъртяно от него се е откачило – още няколко 
завъртания и то ще спре. Християните все още стават и заявяват своята 
вяра, или поне вярата на бащите си, но Божието откровение за тях вече е 
станало думи на призраци пълни със заслужаващи вниманието истини и 
високи морални закони, с които самите те вече не знаят как да започнат, с 
които те следователно могат единствено да безпокоят света по един 
половинчат начин уморено мъкнейки собствения си товар. 

Исус Христос, като възкръснал от мъртвите, за тях е станал само една 
религиозна идея: един екзистенциален Марбург, един, за когото с право 
може да се каже: превърнал се е в мит. Всичко, което остава от 
очакванията на обществото за Неговото идване е една дейност на достойни 



пазители на музейни експонати и от щурането напред назад на няколко 
интересуващи се от историята посетители! 

Може също така да се случи – и това е една друга форма на изкушаваната 
Църква – християните да станат кривогледи. Ние всички знаем какво казва 
евангелието (Матей 6:22) за здравото око и за другото, което му е 
противопоставено, че второто е лъжливо и че в резултат на това цялото 
тяло се изпълва с тъмнина. Светлината на божието Слово свети, свети 
върху християните и те също я виждат. Но те също така гледат и в друга 
посока. Те нямат никакво желание да се отрекат от Бога или да Му бъдат 
непокорни. Вероятно желаят да Му служат с голяма ревност. Но те търсят 
и това, което е угодно на самите тях и на другите човеци както и това, 
което е угодно на Бога и не могат да схванат, че това са две различни неща. 
Някъде по пътя те са се влюбили и са започнали да се занимават със себе 
си: вероятно в интересите и съответния морал на заобикалящото ги 
общество, може би в естествения и нормален човешки начин за тази или 
онази страна, може би в преобладаващия оптимизъм или дори песимизъм – 

или, което е дори най-лошо и опасно, те са се влюбили в себе си под 
формата на тяхната собствена форма на християнство, която им е била 
предадена, в една конкретна достойна форма на вяра и поклонение, в 
някаква специална форма на християнска опитност и живот, в едно 
конкретно подреждане на отношенията между Църквата и държавата, 
между християнското и политическото съществуване. Те говорят за 
„божието Слово” и никога не забелязват, че всъщност имат в предвид една 
от тези форми или подредби. Те казват „християнската вяра” и имат в 
предвид верността към подобни виждания. Върху това те започват да 
градят Църквата и дори предполагат, че могат и трябва също така да 

предложат това на света като „християнство!” 

Най-лошата форма на изкушение на Църквата е тази, която е описана в 
евангелието с картината на „слепец водещ слепеца” (Матей 15:14). Очите 
на християните могат да ослепеят. Те са наводнени от светлината на 
божието Слово, но какво добро има в това за тях? Тя вече не ги достига 
понеже те са някъде другаде, с един измислен от самите тях свят на 
собствената им религиозна фантазия. В резултат на това на тях им е 
останал само един спомен за факта, че Исус Христос е бил, е и ще бъде 
Господ. Библията за тях е станала един източник на вербален материала за 
собствените им мисли. И техните мисли водят началото си от идеята, че 
религиозният човек е свой собствен Господ: Божият закон е идеалът, който 
той е поставил за себе си, благовестието е помощта, с която той утешава 
себе си, освещението е дисциплината, която той си налага, Божието 
царство е „смелият нов свят,” който можем и ще построим за себе си. 
Самата Църква е станала света, в един конкретен случай пророкът на света, 



нейното прогласяване се извършва от хора, които са станали бог, от плът 
която  е станала Словото. И все пак те не забелязват, че по този начин са 
станали нищо и са изцяло безсмислени за тези около тях. 

Това са някои от формите на заплаха за Църквата, която действително пада 
в изкушение. Ако това се случи, във всяка форма по нейния собствен 
начин, събитията, които водят своето начало от живия Господ Исус 
Христос достигнат до един застой в общността и в нейния живот, който 
кореспондира с това събитие не може да продължи. Няма необходимост за 
това продължаване. Общността се намира в опасност. Общността се състои 
от мъже и жени, които са в състояние да съгрешат срещу Божията 
благодат. Наистина чудо е, че това не се случва. Църквата не е 
непогрешима. Човешката свобода, която трябва да кореспондира със 
суверенитета на Исус Христос може да падне. Човешката естествена 
затвореност към Бога по всяко време може отново да стане видима, сега в 
най-лошата си форма, в една „християнска” форма. Отговорът, който 
християните дължат на Божието слово може да остане неизказан. Ушите, 
които слушат свидетелството на Писанието могат да оглушеят. Общението 
на Светия Дух може да бъде прахосано, кръщението и Господната трапеза 
стават празни знаци, прогласяването на Църквата към света – един 
болезнен предмет за дискусия. Историята, която е отворена от страна на 
Божествения Обект може да достигне до застой в човешкия обект. Всичко 
това може да се случи. Миналата история на Църквата и съвременните 
истории на християнските документи ни казват, че това се случва и че се 
случва точно сега. 

Там където това събитие спира и престава да бъде едно събитие там 
Църквата престава да бъде Църква. Знак за Божието търпение е, че не 
винаги случаят е такъв веднага и изцяло и че настоящият живот между 
Господа  и Неговата общност  е прекъснат само частично, единствено в 
определени аспекти и области на своето съществуване. Но нека никой да 
не се заблуждава от това: където и докато той е прекъснат, където и докато 
това събитие вече не е нещо, което се случва, там Църквата престава да 
бъде Църква, там нещо друго, което е единствено по погрешен, неправилен 
начин може да бъде наречено „църква”, застава на неговото място. „На име 
си жив, но си мъртъв” ( Откр. 3:1). Опасно е когато Църквата е единствено 
частично мъртва, частично не е Църква. Тази част е един рак, който лесно 
може да изяде здравата тъкан и да причини смъртта на цялото тяло. Тогава 
цялата Църква ще престане да бъде Църква. Ако това не се случи то е 
единствено понеже Господ Исус Христос не може да умре и понеже 
Църквата върви по своя път към възкресението и зависи от Него. Във и за 
себе си Църквата може единствено да западне и да  загине. 



Когато Църквата умира хоризонтът, разбира се, не се разчиства, резултатът 
не е един вакуум. Той се състои в мрачността на заплахата и изкушението, 
които заобикалят Църквата (което виждано от друг ъгъл, разбира се, е знак 
за Божието търпение), че нещо, което изглежда като Църква, макар че не 
заслужава това име, остава на сцената. Дори една мъртва общност, или 
мъртъв елемент от една жива общност има склонността да приема формата 
на „църква”, църковна традиция или църковен живот. Точно както всички 
тези неща не могат да предотвратят заплахата и опасността за Църквата, 
така и, като правило, най-лошите изкушения за Църквата няма да 
премахнат тези неща. На практика може дори да се случи Църквата да 
престане да бъде Църква и след това нещата, които все още се наричат 
„църква” в действителност да оживеят и да придобият сила, великолепие и 
значение в световната история. Може да стане така, че именно призрака на 
Църквата или привидната Църква, Църквата с нейните заспали или слепи 
очи, Църквата, в която конфронтацията на Бога с човека и на човека с Бога 
вече не се случва, а има просто една институция, догма, програма и 
проблем може да достигне до особено добри дни в това време и да се 
наслаждава на особено уважение от обществото и държавата. Ако за 
Църквата дойдат такива добри дни тогава тя наистина трябва да се запита 
дали не трябва да припише това на дявола и да му благодари за факта, че 
от дълго време е станала една привидна Църква. Но другият въпрос също 
не трябва да бъде пренебрегван: дали, когато дойдат лоши дни, това не е 
поради напълно заслуженото наказание от Бога, което рано или късно 
трябва да я застигне  в този век, понеже тя е станала единствено привидна 
Църква. 

Че съществува голяма заплаха за Църквата в името на Църквата да има 
много мъртви и привидни Църкви, е ясно показана от факта, че нейното 
единство е проблематично. Под живия Господ Исус Христос може да има 
само една жива християнска общност. Всяка конкретна християнска 
общност и събиране на същата във всичките им различия  ще познават 
всички тези само като различни форми на едната жива християнска 
общност, в която всеки ще разпознае себе си в другите и другите във себе 
си. Същността на Църквата в събитието на Божието Слово и неговият 
човешки отговор е една единствена същност, която е неделима и която не 
съдържа вътрешни противоречия. Но именно тази същност на Църквата в 
това събитие, ненарушената връзка с живия Господ, е единствената 
гаранция за това единство. Ако това събитие спре, ако Църквата се опита 
да бъде Църква различна от случващата се в това събитие, ако очите й 
натежат или ослепеят, ако тя стане само привидна Църква, тогава това 
единство веднага ще бъде изгубено. Този, Който я събира заедно е живият 
Господ. Един духовен свят на обективни истини и високи морални закони 
няма да събере Църквата, нито пък някаква комбинация от неща угодни на 



Бога и угодни на човеците няма да я съберат и със сигурност това няма да 
направи никоя от мечтите, с които хората прославят себе си под името Бог. 
Мъртвите общности могат да бъдат единствено разделени общности, 
обединени единствено лъжливо по начин, по който те всяка минута могат 
да се намерят в открита война една с друга. 

Но въпросът е дори още по-сериозен: фактът, че живите и мъртвите 
общности живеят заедно повече или по-малко в мир по никакъв начин не 
означава, че те могат да станат една общност. 

Ако има две неща, които се разделят както огън и вода това са живи и 
мъртви общества, Църквата и привидната Църква3. Делото на прогласяване 
и пастирска грижа (но на основата на изповядването на истината и по този 
начин утвърждаването на противоречието) тук, разбира се, не би било 
възможно. Те ще бъдат необходими и задължителни. Но единството 

(докато реалността не измеси привидността или смъртта не даде път на 
живота) ще бъде напълно невъзможно. Любовта няма да гори в тази 
връзка, любовта, която търси друго, по-удобно единство от това, което е 
било изгубено и трябва да бъде намерено в Самият Исус Христос, няма да 
бъде една християнска любов, нито пък ще създаде единство. Тя може 
единствено да убие живата от тези две общности. 

Но остава факта, че единството на Църквата е разделено от 
съществуването на привидната църква. Заслужава си да помислим над 
факта, че живата общност страда поради тази ситуация не само 
субективно, но, и в това тя изпълнява своето задължение (по подходящ за 
нея начин) да преодолее привидната църква, тя също така ще страда и 
обективно. Самата жива общност не е непогрешима нито е извън опасност  

и нейната собствена опасност без съмнение ще става по-голяма от факта, 
че тя има тази мъртва общност, тази привидна църква близо до себе си не и 
може да съществува по друг начин освен в противоречие с нея. Това 
означава изкушение за нея да потвърди тези други там където тя не трябва. 
Това също така означава изкушение за нея  да стане самонадеяна и 
безчувствена когато не трябва, изкушението да живее на основата на 
църковна опозиция, като че ли това е източника на откровение, което я 
подхранва. Това е изкушението на църковната себеправедност, 
реализирането на което би означавало смъртта на тази общност, нейното 
трансформиране в една привидна църква. Никога не е имало жива 



3
 Останалата част от този параграф става ясна ако си припомним напрежението 

съществуващо между Изповядващата църква и т. нар „Германски християни,” 
сътрудничащи на нацисткото управление на Хитлер. 



общност, която не е трябвало да се бори с това двойно изкушение веднага 
след като се е изправяла лице в лице с мъртва общност. Следователно 
неясният характер на единството на Църквата произлизащ от заплахата, 
под която Църквата живее наистина е нещо повече от една естетическа 
нужда. Следователно разделението на Църквата не е просто един аспект от 
това, което я заплашва; по-скоро заплахата лежи най-вече в това 
разделение. Следователно въпросът за запазването и за обновлението на 
Църквата трябва в края на краищата да бъде въпрос за нейното единство. 

Обновлението на църквата 

Църквата е заплашена. Следователно тя трябва да бъде пазена. Все пак 
запазването на Църквата трябва ясно да означава: обновление в нейната 
същност като събитие, обновление на нейната основа, обновление на това 
да бъде събрана заедно като общество. Тъй като действително голямата 
опасност за Църквата в нейните части и в цялото е въпрос на съществуване 
или несъществуване на Църквата всичко по-малко от обновление, 
единствено подкрепа, помощ, подобрение или подобни неща няма да са 
достатъчни за нейното запазване. Ако Църквата е опазена, ако независимо 
от всичко тя устоява във времето, тогава това трябва да означава, че тя 
изпитва, отново и отново, същото нещо, чрез опитването на което тя е 
дошла в съществуване, една вечно нова реформация, която кореспондира с 
нейната формация. Ако Църквата не е включена в реформация тогава тя е 
паднала в изкушение, паднала в това да бъде не-църква, и то паднала така, 
че не може да бъде избавена. 

Опазването и, следователно, обновлението, и, следователно, реформацията 
на Църквата, все пак могат да дойдат единствено от нейния жив Господ. 
Общността заплашена от смърт може да бъде опазена от смърт единствено 
от Него. Общността, която вече е мъртва може да бъде събудена от смърт 
към нов живот и да бъде избавена единствено от Него. Надеждата и 
единствената надежда на Църквата е, че Той така ще изговори Своето 
Слово, че кореспондиращият отговор ще се намери между християните, че 
Той ще приеме и ще използва свидетелството на Неговите апостоли още 
веднъж, че Той ще направи обяснението и приложението на Своето 
свидетелство силно, дълбоки и съвременно поставяйки ръката Си върху 

човеци, както от самите християни така и от света, че Той действа като 
Господ в завета на кръщението, че в Господата трапеза Той идва и е наш 
гост, че Той ни благославя. Не може да бъде поставена сигурна надежда в 
добрата воля, религиозната искреност или в християнските идеали. Всички 
тези неща са изложени на изкушения и вече са падали. Всичко това е една 
изцяло човешка реалност на Църквата и се нуждае от обновление. Тя 
никога не може да бъде източник на собственото си обновление. Той, Исус 



Христос, е Този, Който не е заплашен и не се нуждае от обновление, Той, 
Господ, е надеждата на Църквата. 

Той – само Той – е нейната надежда. Това е, което Църквата трябва да 
изяви в своята политика, към която ние сега се обръщаме в тази връзка. 
Политиката на Църквата трябва във всички случаи да  бъде така оформена, 
че да предлага възможно най-малката съпротива на обновлението на 
Църквата чрез нейния жив Господ и да гарантира, говорейки по човешки, в 
максимална степен да бъде отворена, свободна и готова да служи на Него и 
на реформацията, която Той осъществява. Какво друго може да направи 
политиката? Нито една политика не може да създаде обновление или 
реформация. Но това тя може и трябва да направи – и следователно 
християните трябва да помнят в своите разделения, когато политиката и 
конституцията на Църквата е проблемът пред тях: политиката на Църквата 
може и трябва да даде една форма на Църквата, която изразява 
убеждението, че Исус Христос е нейната единствена надежда. 

Едната, свята, вселенска, апостолска Църква съществува като видима 
общност, видимата общност, която е събрана от божието Слово, утешена и 
наставена от божието Слово и която служи на божието Слово в света. Това 
е, което политиката на Църквата трябва да изразява преди всичко. 
Църквата не съществува като невидима и по този начин като някакъв 
аморфен сбор от всички живи „вярващи”. Тя не е такава понеже подобна 
civitas platonica никога не може да представи действената и отговорна 
жива общност пред нейния жив Господ. Освен това, Църквата със 
сигурност не съществува в личностите, които се събират заедно по своя 
собствена воля (според една лоша концепция за „демокрация”) или в 
мнозинството от подобни личности. Тя не е това понеже призивът на Исус 
Христос към всички хора да вярват е това, което установява вярващите 
сред тях като Църквата, а не обратното. И Църквата също така не 
съществува като ръкоположено представителство на Исус Христос на 
общността или на общността на Исус Христос в т. нар. „чинове” без 
значение дали човек говори за чина на пастира или чина на презвитера. 
Църквата съществува още по-малко в някакъв авторитет над обществото в 
офиса на епископа или на йерархия и тя не съществува в 
представителството на тези представители на общността седящи заедно в 
синоди или в техните изпълнителни комитети, да не говорим за някаква 
„консистория”, „висша консистория” или други подобни, поставени над 
общността от някаква външна агенция в съгласие с някакви (лоши) 
практики – и това също така се отнася до случаите когато те са призовани 
от „събора на братята.” Тя не е нито едно от тези неща понеже всички 
подобни замествания с човешки суверенитет и авторитет могат единствено 



да попречат, а не да помогнат на свободното действие на божиите Слово и 
Дух. 

Живият Исус Христос се занимава пряко със Своята жива общност, не 
индиректно, не чрез тази или онази система на представители, не 
посредством някакъв последователен призив, измислен от човеци. „Знаете, 
че управителите на хората господаруват над тях и великите (т.е. злите!) 
владеят над тях. Но сред вас да не е така.” (Матей 20:25). Страхът, който 
стои зад идеята за една напълно авторитарна християнска структура не е 
добър съветник. Такъв страх има склонност да дава път на всякакви 
човешки своеволия. Не е ли това всъщност страхът, че без тези намеси 
живият Господ може да има твърде малко – или може би твърде много – 

власт в обществото? Но ако този страх бъде забранен тогава няма нужда да 
замъгляваме простото твърдение: Църквата е там и единствено там 
„където са събрани двама или трима в Мое име” (Матей 18:20) и 
следователно във видимата общност, видима за себе си и за другите. Тук 
ще бъде вярвано или няма да бъде вярващо изобщо. Тук тя живее или в 
противен случай не живее изобщо. Една църковна политика, която не 
произлиза от видимостта на общности от концепцията за общност не 
заслужава това име. Това може да бъде единствено една погрешна 
политика, безредие вместо ред и следователно тя може да доведе 
единствено до бедствие. И тя ще направи това толкова повече колкото по-

последователно и изцяло е лишена от някое от тези разбирания. 

Не е необходимо думата общност да означава изцяло и единствено 
местната общност както събранието на християните в дадена област. 
Няма причина, поради която „двама и трима” да не могат да се съберат 
заедно под някакъв друг аспект различен от локалност. Това наблюдение 
ще ни бъде от полза след малко. Но най-простата, най-достъпната и поради 
това служеща за пример и регулация форма на едно такова събиране на 
практика е местното събрание, границите на което се състоят от тези, 
които живеят наблизо. То е определено от възможността за редовно 
събиране за поклонение. 

Какво е поклонението? „Литургия” означава изявяване на могъщите Божии 
дела, в които общността е установена и в празнуването на които тя 
позволява на себе си да бъде устанвявана отново, отново и отново. Чрез 
участие в това поклонение  – към което в широк смисъл спада също така и 
наставлението на младите, братската дисциплина, пастирската и другите 
форми на грижа – и от това поклонение, изградена върху него и действена 
в него, християнската общност живее, нейните членове служат един на 
друг  и заедно служат на техния Господ и със своето свидетелство служат 
на света. Общност означава общение в молитва и изповед, в действието на 



кръщението и Господната вечеря, взаимно приемане и взаимно 
наставление в прогласяването на благовестието. Общността живее в това 
конкретно събитие, в неговото приемане и в неговите последствия. Най-

общо, но не задължително, това означава: тя живее като една местна 
общност. Живеейки като такава там се извършва това, което може да бъде 
направено от човешка страна, така че поне да няма камък поставен на пътя 
на нейното обновление от нейния Господ. 

Живеейки като такава общност ще стане очевидно, че единствените дар и 
задача дадени й от нейния Господ имат различна форма сред различните й 
членове и следователно тя може и трябва да предлага различни служения в 
нейното служение на поклонение. Нека да говорим за служения, а не за 
позиции! Когато различните служения бъдат признати тогава може да има 
една служеща общност и цялата общност се въздига и устоява. В живата 
общност е аксиома, че нито една част не може без подобно служение. Това 
показва колко малка връзка има този въпрос с „авторитетите” установени 
отгоре или избрани отдолу! В общността просто няма „църковни” 

авторитети освен божието Слово в библейското свидетелство и на него му 
се служи от цялата общност във всичките й служения. Достигането на 
един консенсус в общността за надареността на този или онзи член за едно 
или друго служение на Словото – това са „църковните избори.” Има един 
конкретен „служител на Словото,” който, в рамките на неговата конкретна 
форма на дарбите и задачите, които са дадени на всички помага за 
осъществяване на поклонението на цялата общност и по този начин прави 
общностния живот, съществуването на Църквата от нейната човешка 
страна, възможно и реално. Но от това не може да последва никаква идея 
за служение над и под останалите служения: това е въпрос на разлика във 
функциите. Служителят не е поставен над останалите старейшини, нито 
пък клисарят под професорът по богословие. Тук няма място за 
разграничение на „миряни” и „клирици” или на просто „учещи” или 
„слушащи” в Църква понеже няма член на Църквата, който да няма своето 
място във всичко това. Нека отново да бъде казано на общнотта: тя е те 

безусловно и във всички нейни членове, тя е те в пълния смисъл на 
концепцията „Църква” и като такава са призовани към действие. 
Опазването, и по този начин обновлението на Църквата, зависи от това 
общността да стане истинска общност. Това е казано по човешки. Ние не 
забравяме, че обновлението на Църквата може да се случи единствено като 
едно събитие идващо от Господа и Главата. Но когато това се случва сред 
хората тогава със сигурност, като решителна основа за всичко останало се 
случва следното: не събиране на епископи или други „църковници”, не 
събиране на заговорнически църковни групи, не заповеди и изисквания на 
някакъв авторитет или консистория. Вместо това общността просто 
става общност, преди всичко като правило, като една местна общност. 



Но тези местни общности със сигурност не могат да бъдат единствената 
форма на едната, свята, вселенска, апостолска Църква, понеже въпросът за 
тяхното единство, който е отговорен вътрешно от общението в 
поклонението и в специалните служби, е повторен външно по отношение 
на връзките между различните мести общности една с друга. Ако всяка от 
тях е себе си, в пълния смисъл на думата, Църквата, тогава трябва да 
следва, че те се познават и признават една друга взаимно в тяхната непряка 
идентичност, взаимна подкрепа, съвет, помощ и до тази степен се водят 
една друга в своето съществуване и следователно в обновлението и 
реформирането на тяхното съществуване. В този контекст да водиш 
означава да служиш, не да доминираш. Ако общността в Рим желае да 
служи вместо да управлява, вместо ненужно да подчертава своето 
управление в допълнение като издига един трон и своят водещ свещеник 
като непогрешим съдия над вярата и живота на всички общности ние 
всички можехме да бъдем римокатолици. 

Със сигурност има органи за ръководенето на множеството общности, 
органи, за които може да се мисли най-много като за събиране в един общ 
екумеически орган на водителство на всяка християнска общност, 
отразяващи единството на Господ Исус Христос в единството на 
библейското свидетелство. Но няма нито една общност, която да застане 
като „авторитет” над другите общности, още по-малко пък управляващ 
епископ или църковен съвет, синод или изпълнителен комитет, да не 
говорим за някаква „управляваща” консистория и други подобни. 
Ръководните органи на много или всички общности са установени ed hoc 

от някои членове на отделната общност, която вкючват. Те трябва да бъдат 
определени по отношение на нейната конкретна цел – човек дори може да 
се осмели да използва израза „като майка на общността”! Неговите 
действия сред останалата част от общността също така биха имали един 
последователен характер на една конкретна служба на Бога. В нито един 
случай неговата задача не би била да управлява над другите общности, да 
ги има на свое разположение. Той не може да нарушава тяхната свобода в 
Исус Христос. Вместо това той би трябвало да ги укрепява, да говори като 
една общност на останалите и да стои до тях в служението. Все пак той би 
имал задачата да им прогласява Божието Слово по отношение на въпроса 
за тяхното единство както и по отношение на въпроса за общението на 
светиите сред тях. Това би им гарантирало техния „католически”, техния 
„екумеически” характер. 

С духовния авторитет на Божието Слово той би ги посъветвал в тяхната 
конкретна ситуация, може да ги настави и да ги предупреди и укори, да ги 
призове да поемат инициативата тук да се отдръпнат там, да помнят 
добрите традиции тук и да необходимостта от подобрение там. Той би 



осъществявал тяхната координация. Но във всичко това той би работил с 
общностите като с една общност. Той би им помогнал да установят 
духовен ред и да го направят валиден. „Църковно управление?” Не! 
Църковно ръководство чрез такава специална синодална постройка извън 
общностите за общностите? Да! Общности с такова специално служение 
на Църквата упражнявана по отношение на всички останали общности и по 
този начин наистина универсална? Да! Общности, които питат във вяра за 
покорството на вярата на другите общности? Да! Светия Дух има водещ 
авторитет, който е несравним. Човек трябва да Му позволи да следва своя 
път вместо да Му пречи. И именно, за да може Той да върши Своето дело 
във всяка общност е необходимо водещото, синодално единство само да 
бъде една свободна общност работеща в свобода, подобно на всички 
останали стоящи около тях точно по същия начин и отговаряща за всички 
тях. 

Отделно от синодалната общност има други организирани връзки между 
отделните местни общности, които са други представители и органи на 
тяхното единство. Сещам се за свободни комитети, както различните 
младежки групи, мисионерски общества, и защо тук също така да няма, в 
свобода и чест (не в опозиция на единството на общността, но в нейно 
потвърждение) от време на време общности с конкретна християнска цел и 
тенденция? Нека веднага да ги наречем по име. Тези специални работни 
комитети, които са станали необходими и са реализирани в множество 
общества и в много общества винаги са били чувствани като de facto 

някакъв вид общество в служба на Бога. Те могат да направят това с пълна 
сериозност de jure. Те по никакъв начин не трябва да омаловажават 
твърдението и отговорността да бъдат на практика общества, малки или 
големи, извършващи поклонение, мислещи и действащи в служба на Бога 
и следователно в своята конкретна форма, да бъдат също така едната, 
свята, вселенска и апостолска Църква. Те не са повече просто едни 
асоциации, групи, кръгове или партии отколкото водачите на църквата са 
просто официални. Те също така стоят, всяка една на своето определено 
място, в служба на дарбата и на задачата дадена на цялата жива общност от 
живия Господ Исус Христос и в единство с местните общности и със 
синодалната общност в служба на тяхната единствена обща задача. Ако те 
съществуват знаейки и желаейки това, ако те съществуват в изпълнение на 
тази служба, тогава те също така са Църквата в цялостното значение на 
думата. 

С тези основни предложения ние откриваме, че сме се върнали към 
началото на нашето последно разсъждение. Църковната политика не е край 
сама по себе си. Църквата не е край сама по себе си и следователно не са 
край и нещата, които спадат към нея. Това все пак не означава, че въпросът 



за политиката може да бъде отговорен чрез един национален, регионален, 
местен, политически или социално обусловен каприз или в сляпо 
покорство на някаква „изповедална обусловеност” на отците в някоя 
определена страна. Политиката на Църквата, не по-малко отколкото 
проповядването и изповедта на Църквата, трябва да бъдат вкоренени в 
Божието Слово. Това не означава глупостта, че тя трябва да бъде взета 
дума по дума от Библията. Но това означава, че трябва да помним 
следното: това е въпрос общността да бъде готова, отворена и свободна за 
божието Слово и за обновлението на Църквата от божието Слово. По 
отношение на голямата заплаха за Църквата това е въпрос за намиране на 
най-ефективните, най-разумните и най-смели действия, в които директната 
конфронтация и общението на живия Господ Исус Христос с Неговата 
общност да може отново да се случи като едно събитие, за да може 
разбития кръг отново да бъде затворен, за да може историята на чакащите 
и бързащи Божии приятели, която е спряла да продължи напред и 
свидетелите, изявителите и глашатаите на Исус Христос отново да тръгнат 
по своя път. Действителното реализиране на това постъпателно движение 
не лежи в човешки ръце. Но в човешките ръце лежат нещата, които 
препятстват това да бъдат премахнати. И тук достигаме до въпроса за 
политиката на Църквата. 

Срещу папската форма и също така срещу синодалните и епископалните 
форми на управление лежи това основно възражение, че те не само не 
служат на готовността, отвореността и свободата на общностите за 
Божието Слово и следователно за реформацията на Църквата; те всъщност 
му пречат. Те всички потичват на едно забележително противоречие, че те 
поверяват твърде малко на хората – а именно, на хората събрани като 
християни да бъдат живата общност на Господ Исус Христос – и все пак, 
от друга страна, те поверяват твърде много на хората – а именно, на тези 
конкретни длъжности лица избрани и ръкоположени от хората, определени 
да бъдат представители със или без общността. На едно място тази форми 
не могат да бъдат твърде внимателни, за да предпазят от човешки произвол 
докато на други места твърде безгрижно му подават ръка. Докато 
загрижеността и безгрижието действат не остава място за обновление в 
Църквата. Там където политиката на Църквата е основана на подобна 
загриженост или на безгрижие тя може да създаде единствено едно ново 
безредие. Защо управлението на Църквата да не бъде в крайна степен 
основано на познанието, че Църквата е изцяло от Бога и трябва да чака 
всичко от Него? Политиката е уязвима за обвинението, че малко намирисва 
на неверие. Как е възможно чрез тях историята, която определя същността 
на християнската Църква да се придвижва напред? Всички тези пътища 
днес са достигнали до своя край. Дискусията между техните 
представители  отдавна е станала стерилна. Всичко, което остава като 



възможности в техния контекст са възстановявания, не реформации. И за 
политическото възстановяване толкова необходимо във всяка страна днес 
една Църква изградена според тези планове няма нищо съществено, с 
което да допринесе. Една Църква, която е била във всичките си форми една 
жива общност, вече ще бъде, в примера на своeтo съществуване сред 
политическата структура, също така една прогласяваща общност в 
политическата реалност. Но как това може едно такова прогласяване да 
съществува докато основата на нейната политика е презрение към 
общността и тревога при мисълта за нейната свобода? 

Другият начин, който ние също споменахме, също не е изцяло нов път. Той 
се разкрива напълно ясно в своите основи линии през 16 и 17 век в едно 
църковно движение в Англия; едно движение, което досега е било твърде 
малко забелязвано и твърде бързо отхвърляно. Общностите, които са се 
осмелили по това време и на това място да бъдат формирани от това 
движение са станали достойни през критичния 18 век бивайки способни да 
устоят много по-добре пред лицето на Просвещението, колкото и странно 
да изглежда това, отколкото останалите английски Църкви, които са 
изглеждали много по-добре въоръжени със своите епископални или 
синодални авторитети. От тези общества се появяват „бащите полигрими.” 

От свободния дух, с който те изграждат Църквата в Америка трудно може 
да се каже, че им е липсвала организационна сила. Вътрешната 
необходимост на техния начин има нужда единствено да бъде по-дълбоко 
основан, тяхната екуменическа валидност и значение трябва само да бъдат 
поставени по-ясно на светлина и по-последователно и да бъдат защитавани 
по-благоразумно отколкото това е било направено досега. Техните 
проблеми са истински проблеми, истински, понеже ни принуждават да 
мислим върху това, което е централно за християнската Църква. Не е 
случайно, че това движение е било поето отново в нашето време от една 
група млади английски богослови под една изцяло нова перспектива, която 
е свързана с развитието на континенталното протестантско богословие и 
екуменическото движение. И също така не е случайно, че т. нар. Млади 
Църкви, в това, което едно време е било „мисионерско поле” ясно са се 
отправили в същата тази посока сами и без да са били принуждавани от 
някаква връзка с предишната традиция. „Кой знае,” пише Фридрих Лууфс 
през 1901 (мислейки по това време най-вече за ситуацията в Германия) 
„дали няма да дойде ден когато установените Църкви в стария свят да 
паднат и конгрешанската църковна форма все още да има бъдеще сред 
нас?” Това може би е било едно напълно пророческо „кой знае?” 

 

 



ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА 

Етиката е опит да се дадат човешки отговори на въпросите за 
достойнството, правилността и съвършенството на човешките действия. 
По този начин християнската етика има за цел най-вече да даде тези 
отговори за тези, които изповядват, че са християни и които желаят с 
повече или по-малка сериозност да бъдат християни. Понеже подобен опит 
е бил предприеман от самото начало и навсякъде където е имало 
християни християнската етика трябва да бъде разбирана като един 
феномен на духовния и културния живот, като част от историята на хората 
и нациите. Но тъй като оттогава всички опити да се намери отговор на 
въпроса за съвършенството на човешките действия, включително и 
християнските, са и трябва да бъдат спорни, християнската етика също 
така трябва да бъде разбирана като едно специфично поле на критическа 
богословска дисциплина, в което верността на отговорите на възникналите 
в историята въпроси може да бъде проверена. 

Бих желал да очертая грубо какъв е предметът в тази област, т.е. как 
християните винаги са отговаряли на въпросите за достойнството на 
човешките действия и как винаги и при всички обстоятелства трябва да им 
отговарят. 

Християнската етика е, както всяка етика, един опит да се даде човешки 
отговор на този въпрос. Но нейният отговор не спада към тази група 
отговори, които самите хора могат да дадат и са склонни да дават 
основавайки се на разума, своята съвест или на своето познание за 
природата и историята. Християнската етика е един отговор в единствен и 
цялостен смисъл на думата. Християнската етика отговаря на Божия 
призив, който достига до човека, достига сега и винаги ще достига. 
„Казано ти е, о човече, какво е добро.” Християнската етика е един опит да 
повтори това, което е било казано на човеците, да повтори в човешки думи 
и с човешки концепции Божиите заповеди. Християнската етика стои 
върху вниманието и отвореността на хората за Божиятa заповед, за 
отговорът на Самия Бог на въпроса за доброто и до тази степен, на една 
Божия етика. 

Следователно християнската етика не стои върху една философия или 
Weltanschauung и не се състои в развитието на една идея, принцип или 
програма. Човека дава подобни отговори на въпроса за доброто когато 
разговаря със самия себе си. Християнската етика не е част от един такъв 
разговор, който човека води със себе си. Следователно християнската 
етика не започва с това, което може да се нарече рефлексия. Тя започва със 
слушане. Християнската етика мисли през това, което Бог вече е мислел за 
човешките дейности и повтаря това, което вече е било казано на човека за 



неговите действия. Следователно християнската етика винаги трябва да се 
отделя от това, което e една загадка за този, който все още, или може би 
вече, не е готов да слуша Бога. Такъв човек би се объркал от въпроса за 
това откъде християнската етика взема своите концепции, как ги използва 
и как същите концепции имат толкова различно значение и резултат тук от 
тяхното значение и резултат на друго място. Този, който разбира 
християнската етика не може да скрие това, че стои, поне хипотетично, на 
едно странно място, от което тoй мисли и говори, където човек винаги 
трябва първо да слуша, да чуе Божието Слово и едва след това да мисли и 
говори. 

Християнската етика е свързана с историята между Бога и човека, която се 
е случила, все още се случва и ще продължава да се случва и в бъдеще. По-

конкретно, тя има връзка с активната роля на човека в тази история. Бог 
прави нещо и го прави по такъв начин, че човекът е призован да направи 
нещо в отговор. Този призив на Бога към човека, който действа в тази 
история, е Божията заповед. Той е Божията етика, която християните се 
опитват да разберат и представят по един човешки начин. 

Това, което формира същността на въпроса във връзка с историята и този 
призив към човека вероятно може да бъде разбран най-добре чрез едно 
сравнение със системата на модерния социализъм или комунизъм. 
Последната се състои от една концепция за развитие, която върви през 
човешката история: историята на развитие на икономиката, собствеността 
и труда, от което произлиза, според социалистокото-комунистко учение, 
един конкретен призив, слово и императив към съвременния човек. Но 
колкото и важна и истинна да е историята на собствеността и труда, тя е 
единствено детска игра в сравнение с историята, с която е свързана 
християнската етика. И колкото и силно да звучи комунистическия призив 
той е единствено слаб полъх в сравнение с призива, който християнската 
етика разбира, повтаря и представя. 

Каква точно е тази история? Каква е тази драма, за която английската 
писателка Дороти Сайърс казва, че е най-великата драма играна някога? 

Да кажем това с възможно най-простите думи: Бог е станал, бил е и е един 
човек. И Бог, като този човек, не е бил успешен, но е трябвало да пострада 
и да умре като осъден престъпник на бесилката. По-нататък, този човек, 
който е бил Бог, е бил възкресен от мъртвите. И по-нататък всеки, който е 
в Него и всички хора чрез Него са били издигнати до Божията слава. Аз 
предвкусвам. Заключението на историята се състои в това: че това ще се 
случи и ще бъде открито за всички и на всички, че нашата вина и нужда са 
отнети от нас чрез личността на този човек и ние сме призовани в 
личността на този човек към Божията слава. Случило се е това, че Бог е 



бил, и е, и ще бъде благодатен към нас. Това е историята между Бога и 
човека, историята на Исус Христос, Божият завет и милост. С тази история 
е свързана християнската етика. 

Християнската етика е плодът, който расте на това дърво. Християнската 
етика не може да бъде разбрана ако тази история бъде пропусната или 
погрешно представена понеже именно тази история призовава непрестанно 
човешките действия. Тази история е свързана с човека, с човека който 
живее в действие. Тази история е словото, което изисква човешкия 
отговор, който той трябва да даде със своите действия. Исус Христос 
призовава човека към ученичество т.е. към един човешки живот на 
свобода, която Той дава. 

Сега достигнахме достатъчно далеч, за да мога да дам, с най-общи и 
прости думи, един отговор на въпроса за християнското значение на 
доброто човешко действие. Какво е „добро” в християнския смисъл на 
думата? Добро в християнски смисъл е това поведение и действие на 
човека, което съответства на поведението и действието на Бога в тази 
история. Следователно добро е това човешко действие, в което човек 
приема – и не само приема, но и утвърждава – че Бог е смирил Себе Си 
заради него, за да може той да живее и да се радва. Добро, в християнски 
смисъл, е това човешко действие, в което човекът признава, че стои в една 
нужда от тази Божествена милост и че той не само се нуждае от, но също 
така има и дял в тази милост. Да го кажа накратко: добро е това действие 
на човека, в което човекът е благодарен за Божията благодат. Нищо друго? 
Не, нищо друго. Понеже всичко останало, което може да бъде наречено 
добро, вяра, любов, надежда, всяка добродетел и задължение, се съдържа в 
това: човек да бъде благодарен за Божията благодат. Вие знаете думите в 
евангелието: „Бъдете съвършени както е съвършен и Вашият небесен 
Отец” (Матей 5:48). Божието съвършенство в тази история е 
съвършенството на Божията благодат. Следователно добро е това човешко 
поведение и действие, което съответства на Божията благодат. 

Какво тогава е злото, в християнския смисъл на думата? Зло е това 
поведение и действие на човека, с което той се противопоставя на 
съдържанието и действието на Божията история, в което той пренебрегва 
или прикрива страданията и радостта на Исус Христос. Зло е това човешко 
действие, в което човекът, явно или прикрито, поради страх или гордост, е 
неблагодарен. Това е злото. Нищо друго? Не, нищо друго понеже всичко 
останало, което е зло от Адам до наши дни, от големите ужаси на 
световната история до малките лъжи и липсата на приятелство, с които ние 
взаимно тровим живота си, произлизат от човешката омраза към Божията 
благодат. 



Иска ми се да отговоря на няколко свързани с темата въпроси. 

1. Какъв е смисълът на „съвестта” в християнската етика? Съвсем накратко 
това означава, че ние можем да знаем какво Бог е направил за нас. 
Следователно ние също така можем да знаем и какво знае Бог за нас, за да 
можем тогава, на основата на това познание, да изберем и да определим 
себе си и своите действия така както Бог е избрал и определил нас. 
Доброто или злото действие означава просто да бъдем покорни или 
непокорни на това наше познание за Бог и себе си. 

2. Какво е значението на Библията за християнската етика? Отговорът на 
това не е, че Библията е някакъв вид законова книга за християнската 
етика. Вярно е, че всяка дума, всяко изречение и всяка страница от 
Библията е важна за християнската етика, но тя е важна понеже това са 
документите, незаменимите документи, чрез които ние сме способни 
отново и отново да си припомняме историята на завета и Божията милост, 
историята на Исус Христос. В добавка към това, Библията е един документ 
за това състояние на живот, което е създадено сред човеците от Божията 
благодат, описано например в десетте заповеди, проповедта на планината и 
наставленията на апостолите. От Библията човек се учи да се покорява на 
едни такива условия на живот. 

3. Каква полза има християнската етика от човешкия морал? Т.е. каква е 
позицията към обичаите и практиките, стари и нови, към традиционните 
или може би към революционните правила на живот, в които хората, 
очевидно независимо от историята, за която ние говорим, мислят, че 
познават и вършат „доброто”? Отговорът на това е следният: 
християнската етика преминава през целия този свят на морални норми 
изпитвайки всичко и запазвайки най-доброто, единствено най-доброто и 
това означава тези неща, чрез които от време на време божията благодат е 
най-добре почитана. Неизбежно е християнската етика постоянно, отново 
и отново да изненадва човеците и техните морални стандарти. 

Ще се опитам да посоча, най-общо, как историята между Бога и човека 
зове към една последователност в човешките действия, как Словото, което 
Бог изговаря към нас в тази история копнее за отговор, как Исус Христос 
призовава хората към ученичество. Следователно аз също така трябва да 
посоча как християнската етика се опитва да повтори този божий призив. 

1. Ние казахме, че в тази история Бог е станал човек и следователно е 
прегърнал човешката кауза, определяйки по този начин човека и ставайки 
негов ближен заради него, добрият самарянин, така че да може да се смили 
над човека както негов истински ближен. Какво ни казва тази история? 



„Иди и прави същото.” Християнската етика повтаря този призив към 
човечеството. 

Според християнската етика, човека като такъв, всеки човек, има един 
легитимен призив, който той трябва да види, потвърди и приеме. 
Християнската етика не е неутрална. Тя не се интересува от някакво 
могъщо То, без значение колко извисено. Вместо това тя е изцяло и 
единствено загрижена за Аз и Ти. За християнската етика (и тук Емануел 
Кант говори като християнин) човек никога не може да бъде средство за 
един край. Той е самият край, окончателният завършек. Но понеже той е 
човек, той е достоен за уважение, по важен и от най-славното нещо. Защо? 
Понеже човекът е толкова добро и славно същество? Не, а понеже Бог 
толкова го е почел и възвеличил ставайки Сам един от неговия вид. 

2. В историята, за която ние говорихме, човекът е избавен единствено по 
благодат чрез Божията намеса за него. Какво ни казва тази история? Тя 
казва: „Не мислете за големи неща, а се предавайте на ниски неща.” 

Християнската етика повтаря на себе си и на другите този призив към 
трезвеност. Християнската етика не е оптимистична. Тя вижда човека 
такъв какъвто той е: отклонил се, прокълнат и изгубен. Тя го вижда като 
едно създание, което може единствено да се препъва по-дълбоко и по-

дълбоко в своята поквара, натежал от илюзии и всякакви рефелексии. 
Християнската етика знае, че човекът живее единствено чрез факта на 
Божието търпение върху него, Божието търпение и прошка. Тя знае, че 
човек не може да живее освен като също така търпи, има търпение, према 
прошка и на свой ред сам прощава на другите. 

3. В тази история човекът е спасен чрез Божията намеса в негова полза. 
Какво ни казва това? Казва ни: „Не погубвай този, заради когото е умрял 
Христос.” Християнската етика повтаря тази повеля да се вярва на човека 
(който е поддържан от Бога). Християнската етика не е песимистична. 
Няма причина да се съмняваме в себе си или в другите, няма причина да 
мразим или презираме себе си или другите, няма причина да бъдем 
безразлични един към друг. Наистина ние всички живеем поради факта, че 
Бог наистина е възкръснал заради нас. И това означава надежда за всички 
нас, за самите нас и за другите. „Ти можеш, защото трябва”, казва Емануел 
Кант. „Ти можеш, защото можеш”, казва християнската етика. 

4. В тази история единственият Господ, Който не трябва да се бърка с 
никой друг, идва, за да помогне на хората. „Аз съм всемогъщия Бог; ходи в 
пътищата Ми и бъди непорочен.” Християнската етика повтаря този 
призив към отговорност на базата на личното избиране и призив. 
Християнската етика не е колективна. Т.е. християнската етика разбира 
напълно човешкото съществуване като осъществяващо се в свободните 



решения на самия човек като своя собствена проява, която не позволява на 
отделния човек да бъде обвързан с някакво предишно решение на някакъв 
по-висок авторитет или от волята на тълпата, към която той принадлежи. 
Покорството в смисъла на християнската етика винаги се случва в 
изолираността на един човек пред един Бог. 

5. Това, което се е случило в тази история е действието на милост от страна 
на единия Бог, което докосва всеки човек. Какво ни казва тази история? 
Казва ни: „Всички сте братя.” Християнската етика повтаря тази заръка на 
общността на основата на общата човека нужда и помощ, която е обща за 
всички. Християнската етика не е индивидуалистична. Християнската 
етика формира общността, християнската общност, преди всичко, 
общността на тези, които са чули този призив. Но християнската етика не 
може да позволи на хората извън общността на християните да се отделят 
или да формират някаква партия. Тя може единствено да формира общност 
също отвън: гражданската общност. Без значение дали е християнин или 
гражданин човекът е призоваван от християнската етика при всяко 
обстоятелство да се включи в общата работа, в която не може да има 
опозиция, но единствено съработници с различни убеждения. 

6. В тази история Божията слава е изявена в това, че Бог прави Себе Си 
слуга на човеците. Какво ни казва тази история? Казва ни: „Най-големият 
от вас да бъде слуга на всички.” И християнската етика в нейната цялост 
повтаря тази заръка за служение. Християнската етика не е 
аристократична, не познава величия, няма суверенитет на водача или друг 
господар освен това, което се състои в един човек предоставен на 
разположение на друг човек, като звено от една верига, като християнин 
между християни, брат между братя. (Това е висшето достойнство на 
човека, че той е призован винаги да се застъпва за другите пред Бога и за 
Бога пред другите и да облича това ново и най-висше достойнство в най-

дълбоко смирение.) 

7. Божието действие към човека е всеобхватно и определящо. „Да обичаш 
Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с 
всичката си сила.” Това ни казва тази история. Християнската етика 
повтаря тази наредба в пълнота. (Християнския императив е като следва: 
Очаквай всичко от Бога и от Бога всичко.) Християнската етика по никакъв 
начин не е дуалистична. Тя не позволява разделение, поглед към едно 
настояще без отвъд и поглед отвъд без да бъде това видяно в светлината 
струяща от настоящето. Тя не позволява разговор за молитвата, който сам 
по себе си не води към действие и разговор за действие, което не е 
основано на молитва. То не знае за душа разделена от тялото нито за тяло 
разделено от душата, за публична сфера без лична отговорност и публична 



отговорност без тихата лична отговорност. Християнската етика се 
занимава с човека, който е изцяло изгубен, изцяло спасен и следователно, с 
целия човек. Това, в няколко реда е последователността на тази история, 
ученичеството на Исус Христос и това е начинът, по който християнската 
етика повтаря Божиите заръки. 

Нека да обобщя: християнската етика е ясна, значима и реалистична в това, 
че стои в следния контекст – т.е. в това тя гледа назад към историята, за 
която говорихме. 

От друга страна, това също така е вярно и за християнската догматика. Тя 
също така е реална и значима единствено доколкото гледа напред към 
човека, който е призован към действие в тази история. Как иначе 
християнските догматики, катехизиси и изповеди могат да бъдат разбрани 
ако не заедно с тези заръки? 

В този контекст аз се опитах да дефинирам християнската етика: 
Християнското действие е плод на християнската вяра, християнския закон 
е плод на християнското благовестие и християнската етика е императивна 
за свидетелството на християнската догматика. Този, който разбира 
смисъла на християнската етика трябва да внимава на всяка цена да 
избегне разделението тук. 

Завършвам с думите на апостол Павел от второто му послание към 
коринтяните (5:19-20): „Защото Бог в Христос примиряваше света със 
Себе Си като не вменяваше на човеците прегрешенията им и ни постави 
да бъдем посланици на това примирение. Така, като че от Христова 
страна умоляваме: Молим ви, примирете се с Бога.” Това е същността на 
християнската етика. 

 

 

 

 

 

 



ХУМАНИЗЪМ4
  

Едно от добрите неща, които могат да се кажат за международната 
конференция по хуманизъм проведена в Женева през 1940 е следното: тя 
беше „хуманна”. Философите и историците, ориенталистите и учените, 
богословите и марксистите от цяла Европа се събраха заедно, открито, 
ясно, отговорно и не без уважение, не само публично, но и лично около 
една маса. Дори повече от това, те се опитаха да се слушат един друг и 
доколкото могат да разберат какво казват другите. Ако „хуманизъм” също 
така означава, че този вид срещи е възможен тогава ние не трябва да се 
срамуваме от нашата среща в Женева пред Сократ, Гьоте или някой друг 
от останалите велики умове в историята, които сме свикнали да наричаме 
„хуманисти.” Сега чакаме последния си ден заедно под картината на 
Мадам дьо Стаел в замъка Копет5. В един такъв хуманистичен век като 
нашия, успехът на едно толкова човешко събиране трябва със сигурност да 
се смята за голям успех. 

Но, разбира се, картината може да бъде нарисувана и по-друг начин: ако 
каузата е „един нов хуманизъм” какъв е резултатът от една такава среща? 
Наблюдава ли се някакво сближаване? Може ли то да се види както 
някакъв вид резултат? Ако някой зададе подобен въпрос в отговор може да 
бъде казано, че осезаеми резултати не трябва да се очакват от една подобна 
академична среща. Но отрицателният факт си остава: на едно събиране, 

нито малко нито ексклузивно, европейски интелектуалци от всякакъв вид и 
убеждения са изучавали и обсъждали въпроса за новия хуманизъм в 
продължение на десет дена без друг резултат освен малко взаимно 
назидание и стимулиране. Отникъде не се е появило никакво виждане, 
което да може да осветли и убеди всички присъстващи, да не говорим за 
виждане, което да може да бъде осезаемо полезно за съвременния свят. 
Ние дори не трябва да споменаваме практически предложения. 

Почти всеки един от нас тук, доколкото вярва в едно такова нещо, има своя 
собствена идея за „новия хуманизъм.” И накрая, ние дори не можахме да 
се съгласим дали един нов хуманизъм може да се очаква в наше време, не 
само да бъде желан. 

4
 Това есе е свързано с размислите на Барт относно една конференция в Женева под 

надслова „Един нов хуманизъм.” С нея е свързана и неговата лекция „Бог тук и сега.” 

5
 Къща на около 10 мили на север от Женева, в която мадам дьо Стаел се е върнала след 

като е била изгонена от Париж от Бонапарт поради политически причини Мадам дьо 
Стаел е била важна фигура в романтичните кръгове в края на 18 и началото на 19 век. 
За една скорошна нейна биография виж Mistress to an Age, by J. Christopher Herold 

 



Сега най-лошото: по време на конференцията в Женева стана очевидно (и 
сега на десетия ден от нея е още по-ясно) че дори концепцията за 
хуманизъм и нейната дефиниция са заобиколени от най-голяма неяснота и 
противоречия. В нашето търсене на един нов хуманизъм стана въпрос за 
оцеляването и съвременната роля на т. нар. „класически” хуманизъм, т. е. 
класическият западен хуманизъм, на хуманизма, който Dictionnaire de 

l’Académie francaise – очевидно отразяващ определен феномен от 14 и 16 
век – определя като „едно събиране на духа и душата, които идват в 
резултат на познание на класическата литература, най-вече гръцката и 
римската.” Виждан от тази гледна точка хуманизмът би бил един вид 
историческо наследство, което  ние трябва да заслужим, за да можем да 
притежаваме: „една идея за индивидуална значимост, която човек би 
желал да стане свойствена за групата.” Дори някой да желае да стои на 
тази позиция все още трябва да бъде решен въпросът дали това наследство 
трябва да бъде разбирано като отношение определено от тази традиция или 
като една конкретна философска доктрина, една антропология. И тук 
умовете могат и трябва ясно да решат въпроса: С коя класическа 
антропология ще се занимаваме? Платоническата? Аристотеловата? 
Стоическата? 

Но ние не можем, и повечето от нас не желаят, да стоят на подобна 
позиция. Новият хуманизъм няма нищо общо с древните текстове, казват 
някои. Друг не отиват толкова далеч, но смятат, че трябва поне да сериозно 
да вземат в предвид промените в картината на човека и на света (особено в 
естествените науки), които са се случили след 16 век; и те следователно 
трябва да вземат под внимание съществуването на много ориенталски 
„хуманизми,” които са влезли в европейското съзнание от това време и 
които са, по техния собствен начин, истински и заслужаващи уважение. 

От тази гледна точка те честно казват, че хуманизма се състои във вземане 
под внимание на познанията на другите хуманизми! Но те предпочитат да 
дефинират това негативно: той се състои в липсата на всякакви 
„ексклузивни” догми, в една фундаментална духовна отвореност на всяка 
страна. Това е било описано като човешкото разбиране за самия него, 
което постоянно се променя през историята. То е било отъждествявано със 
свободата, или просто със самият човек, или с човешкия живот. Други, 
опитвайки се да бъдат по-конкретно и позитивно ориентирани към реалния 
човешки живот, твърдят, че го виждат просто като комунизъм или, по-

меко, като едно кооперативно движение. Една особено смела дефиниция 
казваше: „Хуманизмът е това, което ние вложим в него” докато други 
гласове се изразяваха по-скромно, казвайки че той е „една критическа 
рефлексия за човека, на човека за самия него, за човешките условия.” 

Очевидно дори в тази широко образована група не беше възможно да 



решим по-конкретно какво точно желаем да обсъждаме когато говори за 
„хуманизъм.” 

Кой е прав? Хората, които заявяват тихо, че техният сън по никакъв начин 
не е смущаван от липсата на дефиниция за хуманизма? Или другите, които 
смятат, че разбира трагедията на ситуацията именно в това безразличие 
(„Това е драмата,” казва той)? 

И можем ли да приемем за погрешно, че богословите, макар че следяха 
дискусията с искрен и активен интерес, бяха в състояние да я следват 
единствено от определено разстояние и с учудване? 

Но аз бих желал да се върна към това по-късно. Струва ми се, че би било 
удачно първо да разгледам някои важни примери, донякъде по-конкретни, 
за това, което излезе на светлина – или не излезе на светлина – в Женева по 
отношение на хуманизма. Хуманизмът, бяхме внимателно наставлявани, се 
предполага, че е едно лично убеждение (което идва от една комбинация на 
гръцки, римски, еврейски и християнски отношения и традиции) за 
ценността на човешката личност, в това единство на ум и сърце, знание и 
съвест. Предполага се, че неговата основа е вярата в човека, неговата силна 
загриженост за правдата на личността в контекста на свободните 
институции, неговият идеал за световно гражданство в стила на Леонардо, 
Еразъм, Лайбниц и Гьоте. „Нека да забравим за секунда, че сме евреи, 
християни, свободни мислители, либерали или марксисти.” Следователно 
този хуманизъм е нашето общо наследство. „Нека всеки от нас да бъде 
свободен да търси своите корени в Партенона или на планините в 
Галилея.” Две уточнения са изключително необходими за този хуманизъм: 
че следвайки подхода на великия Гьоте той интегрира в себе си великата 
хипотеза на съвременните естествени науки и че е изоставил своята 
средиземноморска ограниченост и е влязъл в контекст и обмяна на идеи с 
хуманизма на исляма, Индия, Китай и Япония и разбира се, с един 
„междузвезден хуманизъм.” Към което човек трябва да добави и една трета 
точка: че той не е останал хуманизъм на някакъв привилегирован елит, че 
следователно трябва да се положи грижа, за да се направи възможно за 
всеки човек „да се посвещава за няколко мига всеки ден на най-доброто, 
което е в него, да позволи, като биха казали индийците, да открие отново 
своя собствен атман в себе си.” Проблемът или проблемите са сложни, 
чувства Рене Гроусет, но не са неразрешими. 

Едно второ значение на хуманизма, което ни беше представено в Женева 
беше основано на виждането, че света е разбираем и човекът се стреми към 
съвършенство, но завърши по-малко оптимистично от предишното 
виждане. Според него човека се различава от животните в това, че той  

никога не съществува задълго в едни и същи условия на живот. 



Културният и цивилизационен прогрес са резултат от този импулс към 
промяна, но от него произлиза и много страдание: разделение между 
хората, война. Не разума, а единствено съвестта – подкрепено от една 
антропология извлечена от внимателно наблюдение в смисъла на Леви-

Брюл – може да гарантира някаква определена праведност. Но именно това 
е нашето западно нещастие, че съвестта и разумът от векове са тръгнали по 
различни пътища (най-вече след 16 век) и това включва вярност и прогрес, 
религия и метафизика, конкретика и абстракция. Стария, оригинален 
Ориент, който също е наш дом, все още съзнава това единство. Руснаците, 
дори германците (немският романтизъм) все още съзнават това. Докато 
според Пол Мейсън – Урсел французите са най-малко „индийци” сред 
хората: потопени в логиката и в картезианския рационализъм – като че ли 
хората могат да живеят според формулата „Свобода, равенство, братство!” 

„Ние сме почти  мъртви, ние, бедните французи, понеже сме забравили, че 
е престъпно да се разделят разума от живота.” 

Третото беше съвсем различно. Какво е хуманизъм? Отговор: Човекът- 

свободният човек; това означава да се каже „целият” човек, той, носителят 
на всички ценности, той и само той, единственото истинско същество, 
който в процеса и като следствие от тази история трансформира природата, 
света, и заедно с природата и света, самия себе си. Какво го безпокои, 
какво го спъва? Какво го отделя от пътя на неговото щастие, от 
реализацията на възможностите му и по този начин от самия него? Какво 
го отделя като индивид и го превръща в безлична маса? Какво разделя 
мъжете и жените, града и селото, интелектуалната и физическата работа, 
класа и класа, човек и предмет? Едно единствено нещо: частната 
собственост на средствата за производство! Но историята, т.е. социалният 
процес, продължава и нейната вътрешна логика има нужда единствено да 
бъде разбрана и приета. Цялата нужда на човека е просто да приеме себе 
си като истински обект на историята и да продължи да върви, за да може 
да стане господар на най-дълбоката причина за всяко отделяне и 
следователно на самото отделяне, да преодолее личностното и 
колективното отделяне. И това е, което той всъщност победоносно прави в 
момента като пролетарий, комунист и съветски човек. „Комунизма” 

заявява Хенри Льофевр, с думите ма Карл Маркс, „означава да се върне 
човекът към себе си като социален човек, т.е. като един изцяло хуманен 
човек, едно завършено, съзнателно връщане с цялото богатство на 
предишното развитие. Комунизма съвпада с хуманизма.” 

След французина се изказа англичанин: Д. Б.С. Халдън, също комунист, но 
лиричен и очевидно не държащ толкова на марксистката ортодоксалност, 
колкото френския си приятел – неизменно представящ себе си като 
„биолог,” но обладан от една внушителна близост с „класическия” 



хуманизъм. Той беше (не без знаци за известна циничност) може би най-

оригиналната фигура на симпозиума в Женева. Какво е хуманизма? 
Чувствайки се като разумно същество в една вселена, чувствайки се 
материя, гордеейки се с това, че е животно, един бозайник – участвайки 
без страх от болката и смъртта в завладяването на нашата планета, което 

означава да бъдеш човек и да мислиш и, на практика, да мислиш 
биологично! Понеже биологията – не само тази на човека, но също и на 
растенията и животните – не само познава природата, не само ни позволява 
и ни задължава да я променим, тя също така води от себе си към морала, 
към изграждането на едно общество, което дава на всеки човек правото да 
живее. Тя също така води към революции, в които нещата, трябва да 
признаем, не минават без „,малко нетолерантност.” Но дори 
протестантството някога е било нетолерантно. И със сигурност един ден 
комунизмът ще стане толерантен. Най-важното е, че всеки човек разбира 
себе си в своя личен вътрешен свят като една рефлексия на по-големия 
външен свят. Ако мистичите преживявания бяха възможни те не могат 
сами по себе си да бъдат артикулирани. Ако съществува свръхчовешки 
разум и най-малката следа от него не може да бъде забелязана чрез науката 
и той не изглежда загрижен за нашите дела. Всеки, който се позовава на 
откровение трябва да помни, че думите на пророците като правило не са се 
изпълнявали. Ако съществува йерархия в природата, едно богословие на 
историята, един специален призив за човека, всичко това във всеки случай 
не може да бъде показано и дори не е необходимо за нас да го знаем. Ако 
човечеството може и трябва да воюва с други елементи от вселената, както 
правят и бактериите, би било липса на смирение да считаме тази борба – и 
борбата за едно безкласово общество – като смисъл на вселената. По  

подобен начин екзистенциализмът трябва да бъде отхвърлен поради 
неговото преувеличено ударение върху индивидуалната съвест. 

И накрая гласът на немската философия: Какво е човекът? Той е повече от 
това, което може да знае за себе си. Той не е само един обект; той е 
свободен. Той е свободен в това, че  бил даден на самия себе си, в 
трансцедентността, която той нито може да вземе за себе си нито да даде 
на себе си, но която също така никога няма да му липсва макар, разбира се, 
той никога няма да бъде сигурен в това. Той съществува когато решава, 
всеки за себе си и в самия себе си. По този начин, той никога не е 
цялостен, винаги  е несъвършен и недостатъчен, винаги просто по пътя 
към едно неизвестно бъдеще. Но точно поради това той никога не е осъден 
на отчаяние. Той е в опасност да изгуби себе си в тази техническа епоха, да 
стане едно винтче в машината. Следователно задачата е да се постави 
техническата наука във вътрешна и външна служба на човешкия живот. 
Дори политиката е станала безскрупулна, механична, фатална. Тук ние 
трябва да поведем превъзхождащата мощ на свободата и реда в битка 



срещу деспотизма и анархията. Стария „западен свят” на Бога на една 
обща вяра, човека като една универсално валидна идея е изцяло изгубен за 
нас днес. Това, от което се нуждаем е една нова доктринална база, едно 
ново единство на концепции и символи на мястото на католицизма, който е 
станал недостъпен за повечето от нас. Ние все още търсим това. Все още 
не сме го открили. Междувременно, човечеството като цяло е заплашено. 
Навсякъде има решения. Навсякъде нещата се случват. Но точно това е 
нашата специална съдба днес. Ако не знаем нищо, ние поне не знаем, че 
сме изгубени. За нас остава вероятната традиция на Окседент. Нека да  я 
подхранваме и да я обединим реалистично – но без да оставаме 
антихуманни – със социалните изисквания на настоящето и духовните 
традиции на изтока. 

Човекът, който кореспондира с тази картина е знаел по всяко време как да 
бъде чут, от Исая, през Сократ и Исус до Спиноза и Кант и той ще знае 
това и за в бъдеще. Той ще поставя ударение върху това свободно и все пак 
отговорно човечество, което се отдръпва от лъжата и измамата, което все 
още съществува във връзка с останалите и което все още е основано на 
своята трасцедентност. Философията може единствено да призовава 
човешкото внимание към себе си. Тя може единствено да го научи да 
мисли по един подреден начин. Тя може единствено да го води към 
свобода от всякакви абсолюти. Докато прави това, тя може да бъде 
сравнена с молитвата на тези, които вярват в откровението. Но в човешкия 
живот съществува и допълнително изкушение. Ние следваме една звезда, 
която ще ни води единствено чрез добродетелта и яснотата на собствените 
ни решения. Ние утвърждаваме живота, като че ли сме получили помощ от 
дълбините, което поне ни дава утешението да можем да търсим това, което 
желаем не напразно, но в някаква връзка със съществуващото. Това е 
философията на съществуването, която Карл Ясперс изложи пред нас в 
Женева. 

Ще прекъсна описанието си, което имаше за цел единствено да даде 
няколко примера и ще прескоча, заедно с останалите, двете богословски 
лекции, кото бяха представени в Женева от френския доминикански 
свещеник отец Мейдиау и от мен. Нека да бъде казано само, че дори ние 
бяхме слушани по един приятелски, внимателен и отговорен начин. Бих 
желал да спомена посредством неподредени забележки някои от нещата, 
които могат да бъдат казани от една богословска гледна точка за това, 
което току що описах. 

1. Моят католически колега и аз бяхме в забележително съгласие, заедно с 
по-важните неща, за това, че ние не чувствахме, че трябва да гледаме на 
концепциите представени от отделите участници като съгласни или 



противни на един „християнски хуманизъм.” Казвам „забележително” 

понеже смятам за вероятно някои други представители на 
римокатолическата църква да направят точно това, което отец Мейдиу не 
направи. „Християнския хуманизъм” е едно непохватно средство, това се 
вижда при всеки опит той да бъде използван. Тези опити трябва да се 
избягват дори само поради факта, че всички думи завършващи на „изъм” 

са неподходящи за един сериозен богословски език. Те говорят за 
принципи и системи. Те представят една гледна точка или една морална 
философия. Те обявяват съществуването на един Фронт или на Партия. Но 
благовестието не е нито принцип, нито система, нито гледна точка, нито 
морална философия. То е дух и живот, една блага вест за Божието 
присъствие и работа в Исус Христос. Нито пък то формира някакъв Фронт 
или Партия дори и заради някаква определена концепция свързана с 
човека. То формира общества и те съществуват, за да служат на всички 
хора. 

Въпросът за човека, разбира се, също е централен в благовестието. Но 
това, което може да бъде казано от благовестието за човека (както и срещу 
човека) започва там където свършват различите хуманизми; или то 
свършва там където те започват. Човек може да ги разбере всичките от 
благовестието, да ги потвърди и да ги приеме като валидни в една голяма 
част от пътя. Моят католически съсед в Женева дори говори за 
„творческия човек,” по начин, по който аз самият не бих могъл да направя 
толкова красиво. Но от благовестието човек в края на краищата трябва да 
се противопостави на всички хуманизми точно понеже те са хуманизми, 
абстрактни програми. Богословието не се съревновава с тях. То със 
сигурност може да вземе концепцията за хуманизъм, макар че тя 
първоначално е била измислена като нещо отделно от богословието и, на 
практика, противно на богословието. Но богословието не може да поеме 
отговорността да дефинира хуманизма. То не може да пренебрегне факта, 
че е съвсем възможно неговата дефиниция да се окаже изцяло 
неподходяща. Тя има вкус едновременно донякъде на безбожие и донякъде 
на идолопоклонство. Самият аз говорих в Женева за „Божият хуманизъм” 

съзнателно преобръщайки историческия и абстрактен смисъл на това 
понятие, но не като нещо измислено и използвано от хората, а като 
Божието приятелско разположение към човека, като източник и норма на 
всички човешки права и на всяко човешко достойнство. 

2. Отец Мейдиеу нито за миг не скри светлината на католическата, 
томистка мисъл под шиника и аз смятам, че говорих също толкова ясно 
като един протестантски богослов. Публиката със сигурност забеляза 
разликата и „по-нечестивият” от двамата марксисти, които участваха не 
пропусна, не без известна злоба, да обърне внимание на това. Изглежда 



като че ли протестанта, поне като човешки привлекателен защитник на 
една „мисъл, която достига до предел,” намери доста голяма благодат в 
очите му. Но наистина забележителното в Женева не беше разликата в 
изповедалните позиции, а единството на християнската, богословска 
позиция пред лицето на всички останали, едно единство, което, независимо 
от всичко, нямаше как да се сбърка този път. То беше почувствано много 
ясно особено от Карл Ясперс, който беше в състояние да помирише 
същото ужасяващо твърдение за абсолют както в католика така и в мен, на 
това, което той нарече „една религия на откровение.” Ще се върна към това 
по-късно. 

Във всеки случай не би било преувеличение, че на практика сред всички 
ярки противоречия на различните хуманизми, християнското виждане за 
проблема – което, разбира се, не надделя – имаше поне предимството на 
едно сигурно единство, независимо от всички вътрешни различия. То 
беше, по един забележителен начин, също така забележително по-велико 
от това на двамата представители на марксизма, които бяха там. Ако отец 
Мейдиеу мислеше повече отдолу нагоре, а аз отгоре надолу ние все пак се 
съгласихме в тезата, че въпросът за т. нар. „хуманизъм” е бил решаващо 
отговорен в Исус Христос и че всеки „нов хуманизъм” може да се състои 
единствено в човекът разпознаващ в огледалото на този конкретен човек 
едновременно лицето на единственият истински Бог и лицето на 
единственият истински човек. Предходното ми напомня опитността на 
Събранието в Амстердам през 1948. Християнската основа със сигурност е 
една много хуманна основа, но тя е от такова естество  – за разлика от тази 
на Обединените нации, ЮНЕСКО или такива свободни интелектуални 
конгреси като този – че за нея хората не просто могат да слушат или да си 
говорят един на друг хуманно (макар и стоящи на съвсем различни мнения 
както е добре известно), но могат да намерят и изработят общение именно 
за крайните въпроси и могат да кажат до голяма степен едни и същи неща 
с различни думи. Не понеже християните и богословите са изключително  

и необикновени умни, но понеже на тази основа има свобода и една 
обвързаност, която преодолява човешките противоречия и която не е 
възможно да остане невидима. 

3. Предполагам, че споделянето на тези пет примера е създало някакво 
впечатление за уникалните различия, относителността и неяснотата на 
чувствата и вижданията, в които конференцията в Женева беше тласкана 
напред – назад през тези 10 дена. От една страна имаше оптимизъм, но 
това беше един доста изморен и болен оптимизъм, нито убеден нито 
убедителен, винаги поставящ, директно или индиректно, себе си и своите 
защитници под въпрос. От друга страна имаше песимизъм, но един 
особено уважителен, духовно богат и елегантен – човек може почти да 



каже забавен – песимизъм, който явно не се вземаше насериозно. Доста 
често и двете тенденции, всяка от тях еднакво слаба, можеха да се видят в 
един и същ човек, в една и съща лекция или вот! Колко редки бяха 
моментите, в които се появяваше усещането за субективно честна радост, в 
поне призоваваната „вяра в човека” както например, поне доколкото аз 
мога да преценя, от време на време от страна на комуниста Хенри 
Льофевр! И колко рядко, от друга страна, имаше някакви стонове – като 
тези на Пол Мейсън – Оурсъл над неговият рационален французин – които 
поне изглежда, че излизаха от дълбините на сърцето му! И как да вземем 
насериозно Карл Ясперс – до когото не желая да стоя твърде близко докато 
казвам това – който първо ни уверява, че съвременния свят се е превърнал 
в адски хаос само, за да ни утеши по-късно, казвайки, че ние всъщност не 
знаем със сигурност дали човек е наистина изгубен? 

Аз питам: може ли един истински човек, съвременен човек, изобщо да се 
вмести някъде в тази картина? Няма ли да му е по-лесно просто да отвори 
който и да е дневник от изминалите 20 години, в който липсва философски 
уклон? Но може ли той да бъде видян изобщо когато проблемът за вината 
не беше докосван през тези десет дена, а проблемът за смъртта беше едва 
споменаван и то по един арогантен начин? И как може да бъде видян 
човекът от друга страна когато никой не може да говори с една искрена, 
утешителна сигурност и надежда? Марксистката сигурност и надежда на 
Хенри Льофевр е твърде конвулсивна, твърде фанатична, твърде 
неутешителна, за да бъде спомената като изключение. Странно, той беше 
този, който описа ефекта на моята лекция върху себе си със следите думи: 
„Почувствах, че през мен премина някакъв вид религиозен трепет, чувство 
за грях. Покай се! Почувствах смесицата от ужас и надежда, които в 
продължение на 10 века са били основата на религиозната емоция.” 

Именно, в продължение на 10 века – да бъдем по-точни в продължение на 
900 години! 

Естествено Хенри Льофевр не искаше да каже, че е „обърнат.” Но 
изглежда, че той беше видял проблемът за миг, поне отдалеч, проблемът, 
който тежеше върху конференцията в Женева и който води до задънена 
улица всички подобни дискусии в наше време: Как можем да говорим 
конструктивно за това какво се има в предвид под етикета „хуманизъм” за 
истинския съвременен човек и неговото бъдеще ако не знаем и не желаем 

да знаем, че човекът на практика е изгубен и на практика също и спасен, 
ако някой не желае да знае истинският ужас и истинската надежда на 
нашето положение? Истинският човек от всяко време и изгубеният и 
спасен човек, който е виждан в образа на Исус Христос. Как може един 
разговор за този човек дори да има смислено начало ако някой подскача 
като уплашен кон при християнската изповед и нейното споменаване на 



Божия съд и благодат, ако човек не може да постави срещу нея нещо 
повече от сантименталното оплакване за нейния „ексклузивност”? Как 
може да има дори едно начало ако човек винаги бяга в неяснотата на тази 
хладка религия на полу-искреността и полу-утешението, намирайки се по 
средата или по-скоро под средата, в някаква неясна дълбина далеч от 
ужаса, с който действително трябва да се бои и надеждата, която може да 
бъде сграбчена с увереност? 

4. Да, „ексклузивноста” на християнското прогласяване и богословие! Тази 
тема изигра значителна роля в Женева особено в позицията на моят 
уважаван колега от Базел Ясперс, но очевидно също така и сред по-

широката публика присъстваща там. Томистака мекота и широта на ума от 
страна на отец Майдиеу не помагаше тук нито пък „базелският ум” както 
беше наречен, от моя страна. Очевидо имаше не малко хора, които 
независимо от всичко, изпитваха безпокойство, от което не бяха в 
състояние да се освободаят, че тук или там ги очаква съдбата на Сервент 
понеже по отношение на решаващата идея никой от нас не отричаше къде 
всъщност стоим, но за добро или зло направихме своята изповед на вяра. 
Във връзка с това аз не мога да подтисна едно общо впечатление: Преди 
200 години богословите са били тези, не всички, но мнозина от тях, които 
са стояли в страх пред критиката на философите, историците, учените и до 
известна степен пред всички останали либерални, скептични професии. Те 
наистина са имали едно истинско чувство за малоценност пред тях дори 
ако то е било повече или по-малко прикрито. Това безпокойство от страна 
на богословите е нанесло много вреда през тези последни 200 години. Но 
сега за първи път аз съм истински успокоен от същия феномен, един вид 
чувство за малоценност, отново не във всички, но в доста, само че този път 
от другата страна. С изключение на англичанинът Хелдейнм, един 
истински син на Просвещението, те ни посрещнаха с една едва ли 
заслужаваща споменаване уместна  критика на нашите твърдения. В това 
отношение 18 и 19 век очевидно са станали минало за тях. Те се страхуват 
от не зная какво осъждане от нас, отлъчване или осъждение за своето 
неверие. Те абсолютно отказват да видят факта, че нито отец Мейдиеу, 
нито аз не сме предлагали нищо подобно в нашите лекции. Те също така 
отказаха да ни вземат насериозно когато им казахме, че един християнин и 
богослов трябва по необходимост да бъде много по-загрижен за своето 
собствено неверие отколкото за това на другите хора, сред които той може 
да знае дали стои твърдо единствено за себе си. Всичко което те отново и 
отново ни казваха беше, че „твърдението за абсолютност” на „религията на 
откровението” е едно ужасяващо, опасно и невероятно нещо. 

Сега коя точно страница е започнала да се обръща? Дали нещата  между 
нас богословите и останалите за в бъдеще ще продължат както в сцената на 



моцартовата „Вълшебната флейта,” в която ловецът на птици Папагено и 
мавърът Моностатос бягат един от друг с диви викове: „Той наистина е 
дявол! Той! Имай милост, защити мен бедния! О,о,о!”? И не е ли крайно 
време, на основата на всички предишни срещи, да се освободим и от двете 
страни и окончателно от всеки страх? Все пак в Женева ние не 
достигнахме дотам – и това беше вярно най-вече за достойните 
представители на модерния либерализъм. И най-лошото от всичко беше, че 
ние, богословите, бяхме наблюдавани като стоящи, в това отношение, най-

близо от всички хора до комунистите! Цитирам дума по дума приноса на 
един от участниците: „От самото начало чувствах, че съм попаднал между 
две челюсти: от една страна професор Барт и отец Мейдиеу ни казаха: 
„Обърнете се и всичко ще бъде съвсем просто!” От друга страна Хенри 
Льофевр отговаряше: „Подражавайте на homo sovietcus или поне се 
консултирайте със секретаря на най-близката партийна клетка и по 
подобен начин всичко ще бъде наред!” Намерих себе си в една дилема, в 
която разпознах две религиозни вери – които, поне в някаква степен, имаха 
общо това, че са продължители на месианизма на Израел.” 

Трябва наистина да е ужасно да се чувстваш хванат от последния съд, 
може би заплашван от една страна от погребалната клада на Сервент и от 
диктатурата на пролетариата и заточението в Сибир от другата, особено 
ако човек желае да бъде това, което говорителят ясно каза, че желае: един 
хуманист, чиято чест лежи в това да бъде „агностик” т.е. един човек, който 
е решил да не решава и да не поема никаква определена отговорност. 
Духът на бягството от решение и отговорност удачно определен като 
„агностицизъм” вероятно беше една от тайните за определеното 
отчуждение, което ни обгради в Женева докато дискутирахме проблема за 
„хуманизма” и „новият хуманизъм.” Ясно е, че нито доминиканеца нито аз 
бяхме в състояние да вземем някакво участие в подобно бягство  и именно 
поради това – ceteris imparibus – трябва да сме изглеждали доста подобни 
на комунистите. Понеже това, което се нарича „ексклузивност” на 
християнското прогласяване и християнското богословие, когато бъде 
разгледано със своите собствени термини се състои в следното – и това е, 
което ние можем да имаме общо с комунистите в един формален смисъл – 

че то призовава човека към избор и отговорност, към вяра и покорство. 
Във всеки отделен случай, но също така фундаментално и цялостно, то 
призовава човека към  едно обвързващо решение и отговорност, към една 
свобода, която е най-висшата и истинската свобода понеже тя е тази на 
свободния човек познаващ себе си напълно честно, че е човек, който е 
призован, определен и задължен. „Месианизмът на Израел” не е 
значението и основата на тази свобода. Бог да ни пази от тези „изми”! Не 
зная дали той е един от корените на комунизма. Може би. Значението и 
основата на християнското послание и богословие във всеки случай е, да 



го кажем още веднъж, отвъд всички принципи и системи, всички 
светогледи и морал, не е месианизъм, а вместо това е Месията, Христос на 
Израел. Ако изповядването Му като единствен Спасител на света е 
наричано „екслузивизъм” тогава ние трябва да признаем това обвинение. 

Никой не е насилен да направи тази изповед. Но няма смисъл човек да се 
отказва от християнството ако поради някаква причина не се чувства 
свободен да я направи. Всъщност тя в основата си е една изповед, която е 
„инклузивна,” която носи и включва всеки човек. 

Християнската Църква не говори от небето. Тя говори от земята и по един 
земен начин. Все пак в определеното й място тя има да каже това и само 
това на проблема за хуманизма, днес като и винаги, в своя ексклузивизъм и 
инклузивизъм, това, което изключва всичко останало, това, което включва 
всичко останало и това като основа на всичко останало: Et incarnatus est de 

Spiritu Sanctu ex Maria virgine et homo factus est. Срещу всички други 
хуманизми Църквата сочи към това като към светлина, която ще свети най-

дълго. 
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